Hot och våld

Inledning
Som medarbetare inom Ale kommun kan man utsättas för hot och våld. Att
motverka alla former av hot och våld är en mycket viktig fråga för Ale kommun.
Målet är att ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sitt arbete eller uppdrag.
Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Genom kunskap, delaktighet och
krav på konkreta åtgärder kan hot och våld minska på våra arbetsplatser. Professionellt arbete med utsatta människor kräver en trygg och säker arbetsmiljö. Därför är
det nödvändigt med utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förebyggande
insatser samt stöd och ett bra omhändertagande av personal som drabbats.
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Våld på din arbetsplats är en handling eller hot mot din fysiska eller psykiska hälsa,
trakasserier, skrämsel eller annat obehagligt beteende som riktas mot dig på din
arbetsplats. Spannet på definitionen är bred och kan gå från verbalt beteende till
fysisk attack och även i yttersta fall till mord. De som kan utsättas för hot och våld
är till exempel anställda, medarbetare, kunder och besökare. År 2018 tog AFA försäkring fram statistik över hot och våld på arbetsplatser i Sverige och årligen berörs
cirka 5 000 personer per år. Statistiken synliggör att problematiken kring hot och
våld på våra arbetsplatser är verklig.
Vad innebär hot och våld?
Hot är ofta något som uttalas muntligen och syftar till fysiskt våld eller skadegörelse.
Hot kan även ges genom vulgära eller aggressiva utspel, sexuella närmanden eller
nedvärderande angrepp på dig som person. Om en medarbetare bär på en ständig
rädsla eller oro att något farligt kan hända, kan detta upplevas som ett vardagligt
underliggande hot. Upplevelsen om hot är högst personligt och det är endast den
utsatta som kan avgöra om den blivit utsatt för hot eller inte.

• Kvälls- eller nattarbete
• Ensamarbete
• Arbetsplatser med dålig CPTED (Crime Prevention Through Enviromental design)
vilket försvårar fysiska möjligheter till flykt, försvar och förebyggande metoder
• Arbetsplats där risk för någon form av vapen är högre
• Arbetsplatser i områden där brottsutsattheten är hög
• Transport av intagna eller patienter
Organisatoriska riskfaktorer för hot och våld
• Bristande systematiskt arbetsmiljöarbete
• Bristande rutiner och utbildning för att detektera samt hantera hot och våld
• Arbeta trots bemanningsbrist
• Hög personalomsättning
• Kulturell acceptens för viss våldsnivå
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Vad är hot och våld?

Våld brukar definieras som någon form av aggressiv handling som resulterar i fysisk
eller psykisk skada hos annan person. Våldet kan framföras genom till exempel
bett, klösningar, riv, nyp, knuffar eller fasthållning. Mer allvarliga skador uppstår
vid grövre våld och dessa kan framföras genom till exempel slag, sparkar eller vapen. Även när vi talar om våld så är upplevelsen högst individuell gällande vad som
är ett våldsamt angrepp eller inte.
Hot och kränkningar i sociala medier
Hot och kränkningar sker även via sociala medier och därför är det viktigt att man
som arbetsgivare tar med denna aspekt i sitt arbete med att skapa en trygg arbetsplats.
Rent juridiskt finns det inget brott som benämns näthat eller nättrakasserier.
Däremot kan det finns andra brottsrubriceringar som kan tillämpas. Dessa kan
till exempel vara förtal, ofredande och olaga hot. Detta betyder dock inte att något
elakt som skrivs på till exempel Facebook per automatik ska bedömas som ett brott.
Samma lagar och regler för hot, trakasserier och kränkningar gäller på sociala
medier som i samhället utanför den digitala världen.
Riskfaktorer gällande att utsättas för hot och våld
• Direkt arbete med personer som har tidigare historik kring våld, drog- eller
alkoholberoende eller tillhör kriminellt gäng
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Rent juridiskt finns det inget brott som benämns näthat eller nättrakasserier
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Ansvar för att motverka och hantera hot och våld

Systematisk arbetsmiljö - Hot och våld

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för allt arbetsmiljöarbete vilket beskrivs närmare i
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön. Dock kan arbetsuppgifter delegeras men innan
detta görs ska mottagaren ha kompetens, kunskap, befogenheter och resurser.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även hot och våld. Din arbetsplats ska ha rutin för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp hot och
våld. Det är viktigt att arbetet med att minska risker mot hot och våld sker i samarbete med medarbetare, elever och skyddsombud/elevskyddsombud.

Chefens ansvar
• Kartlägga risker för hot och våld samt vidta förebyggande åtgärder
• Upprätta säkerhetsrutiner där risk för hot och våld finns
• Att utbilda och informera medarbetare där risk för hot och våld kan uppstå
• Att utreda, rapportera och anmäla händelser av hot och våld
• Tillse att policy och rutiner finns för att motverka hot och våld
• Att ha tillgång till krisstöd och första hjälpen
• Hjälpa den utsatta att polisanmäla

Undersök
Undersök om risk finns för att utsättas för hot och våld, använd er av checklistan som
finns längre ner i dokumentet eller annan metod som passar er verksamhet bättre.
Undersökningen kan bestå av arbetsmiljörond, förändringar i er verksamhet, riktad
riskbedömning vid riskfyllda arbetsuppgifter eller olycksfall orsakad hot och våld.
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Medarbetarens ansvar
• Får aldrig hota eller skada någon
• Medverka och delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot hot och våld
• Ha kännedom och förståelse för innehållet i lokala säkerhetsrutiner gällande
hot och våld
• Vara uppmärksam och följa rutiner, instruktioner samt iaktta försiktighet i
övrigt för att undvika arbetsplatsvåld
• Att skyndsamt underrätta närmsta chef om situation med hot och våld uppstår
eller om en arbetsuppgift kan föranleda till hot och våld

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för allt arbetsmiljöarbete
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Riskbedömning
Utför riskbedömning gällande hur stor risken är på din arbetsplats för att
drabbas av hot och våld. Glöm inte att involvera medarbetare, elever och
skyddsombud/elevskyddsombud.
Åtgärda
Implementera de åtgärder som krävs för att trygga arbetsmiljön för medarbetare.
Exempel på åtgärder som ofta används är att ändra lokalens utformning och
tillträde, se över inredning, installera larm och andra tekniska hjälpmedel. Åtgärder
som berör den psykosociala arbetsmiljön ska vara tydliga och kända rutiner, god
ämnesutbildning, undvika ensamarbete samt se över bemanning.
Följ upp och kontrollera
Att följa upp implementerade åtgärder är av ytterst vikt för att säkerställa att de
har nått önskad effekt. Även om önskad effekt har uppnåtts ska man systematiskt
påbörja undersökning av arbetsmiljön igen för att fånga upp nya arbetsmiljöproblem.
Förebyggande säkerhetsrutiner
I allt säkerhetsarbete är den förebyggande delen mycket viktig. Genom att implementera säkerhetsrutiner på arbetsplatsen så kommer man vara mer förbered på att
agera vid en hot och våldshändelse. Dessa ska vara uppdaterade och följas upp. Alla
som kan utsättas för hot och våld ska känna till rutinerna.
Nedan kommer exempel på vad arbetsplatsens säkerhetsrutiner kan innehålla:
• Förbered fördelning av arbetsuppgifter för en krishändelse
• Fastställ och dokumentera vem som gör vad
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Inneha lista med viktiga namn och telefonnummer
Förbered checklistor för arbetsplatsen
Förmedla att medarbetaren inte får ta personliga risker vid hot eller våldshändelse
Inneha alltid kontaktpersoner till din personal
Se regelbundet över säkerhetsrutiner tillsammans med skyddsorganisationen

Dokumentation
Hot och våld ska alltid anmälas, dokumenteras och utredas. För att man ska kunna
förebygga skador och andra oönskade händelser i arbetslivet måste det finnas en
samlad kunskap om hur, var och när de uppkommer.
• Hot och våldssituationer ska alltid anmälas som tillbud alternativt arbetsskada i det
interna rapporteringssystemet (arbetsskada ska också anmälas till Försäkringskassan)
• Allvarliga tillbud och allvarlig arbetsskada ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket (enligt praxis inom 24 timmar) av arbetsgivare i samråd med medarbetare
och skyddsorganisationen
• Anmälan till polis ska göras vid brott
Tillbud
Arbetsgivaren avgör om ett tillbud är allvarligt eller inte i samråd med medarbetare
och skyddsombud. Arbetsmiljöverket rekommenderar att anmälan görs om du är
osäker på om tillbudet är allvarligt eller inte. Exempel på allvarligt tillbud kan vara:
• Enstaka kränkande handling vid konflikt mellan personer
• Hot om våld – om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa som till
exempel knivhot eller hot med skjutvapen
• Mordhot som upplevs som allvarlig menat
• Annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing

Hur man ska agera vid hot- och våldssituation
Orsaken till den hotfulla eller våldsamma situationen kan variera men ditt eget
beteende kan till viss del styra situationen till din fördel. Om du agerar lugnt,
respektfullt och försöker ingjuta trygghet i din egen person så kan detta få en
aggressiv person att lugna ner sig.

Att agera under stress och press
Vid en akut stressreaktion slår kroppen- och hjärnans funktioner över. Tillståndet
orsakas vanligen av en extremt psykisk eller fysiskt pressande situation. Ofta kommer den akuta stressreaktionen direkt när pressen blir alltför stor. Exempel på när
detta kan ske är vid en hot- och våldshändelse eller något annat som vi har svårt att
hantera.
Ett hot kan vara en kraftfull stressorsak som ger ett högt stresspåslag, vilket i sig
minskar möjligheten att fatta genomtänkta beslut. Oavsett om hotet är fysiskt eller
psykiskt blir stressreaktionen densamma. Via hjärnan och det autonoma, icke viljestyrda, nervsystemet aktiveras kroppens försvarssystem och förbereds på att antingen kämpa, fly eller avvakta. Vad vi väljer beror på situation och person.
Stressreaktionen kan drabba vem som helst i dessa svåra situationer. Personen som
drabbas blir vanligen förvirrad, får problem med sinnesintryck och ibland utbryter
ren panikångest. En person med akut stressreaktion kan pendla mellan att vara
hyperaktiv till ett förlamat tillstånd eller mellan att vara apatisk till att gråta hysteriskt. Det är inte heller ovanligt att personen i fråga känner att de bara måste fly.
Att efter en händelse få beskriva sitt faktiska beteende och diskutera olika alternativ
kan ge perspektiv och förståelse för det egna agerandet. Ibland behöver den drabbade även få uttrycka sin rädsla och prata om det värsta som kunde ha hänt innan det
går att hantera det som verkligen hände.
För att bättre hantera kroppens naturliga respons behövs träning och förståelse hur
man som person agerar i en stressad situation. Militär, polis, ambulans, räddningstjänst och andra yrkesgrupper som utsätts för pressande och stressande situationer
utbildar och övar sig kontinuerligt för att mer effektivt hantera kroppens naturliga
respons. Därför är utbildning och kontinuerlig övning den absolut viktigaste komponenten i all verksamhet för att hantera alla typer av händelser som PDV – pågående dödligt våld, brand, kemolycka eller andra hot och olyckor.

Vissa verksamheter kan behöva utbildning i det ovan beskrivna beteendet. Viktigt
är att öva det inlärda beteendet regelbundet för att skapa ett naturligt reaktivt
handlande i hot- och våldssituationer.
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Tips vid våldsamma situationer
• Försök fly
• Håll avstånd
• Se till att våldsverkaren och ni själva har samma möjlighet till att fly, blockera
aldrig utgången för våldsverkaren
• Larma eller varsla någon i din närhet
• Använda våld är sista utvägen men glöm inte att du har rätt att försvara dig
enligt nödvärnsrätten

(FTI: Full tillgång till intellekt).

Våldspyramiden
Våldspyramiden är inte vetenskapligt fastställd men den ger oss en förståelse för
nivån utav eskalering som våldet befinner sig i. Det är ofta effektivt att hantera våldet i tidigt skede innan allvarlighetsgraden eskalerar och därför är det viktigt att ha
kunskap om våldspyramiden.
I våldspyramiden går det även att förstå hur ofta de olika nivåerna sker. Det som
sker högst upp i våldspyramiden är inte lika vanligt medan det som sker längst ner
är mer vanligt förekommande.
Tips vid hotfulla situationer
• Lyssna aktivt, ställ frågor och ta personen på allvar
• Informera personen om vad som gäller och ge inte order
• Var inte påträngande
• Förklara för den som hotar att ni upplever rädsla
• Vill den som hotar ha något materiellt brukar man råda att ge denna det
• Är ni i samma rum, försök sakta att skapa er en möjlighet att lämna situationen
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Skydda medarbete
• Skynda till händelsen och ställ frågan vad händer här?
• Försök avleda och distrahera för att mentalt bryta händelsen för våldsverkaren
• Respektfullt beteende mot våldsverkaren är viktigt trots att det kan känns väldigt
konstigt
• Se till att din medarbetare kommer bort från situationen och våldsverkaren
• Skulle våldsverkaren lämna platsen försök att låsa dörren eller evakuera er själva
• Tillkalla hjälp och ring 112 om det behövs
• Tillkalla chef eller arbetsgivarrepresentant för att få krisstöd
Vad man bör göra efter en hot- och våldssituation för utsatt anställd
• Flytta den som drabbats till en lugn och trygg plats och lämna inte
medarbetaren ensam
• Försök bygga en händelserapport genom att fråga om förloppet och minnesbilder
• Dokumentera skador till polisanmälan
• Ordna sjukvårdshjälp vid behov
• Skjutsa alltid en utsatt medarbetare hem då man inte ska köra i ett chocktillstånd
• Hjälp till med att kontakta anhöriga och annat praktiskt
• Följ upp hur medarbetaren mår genom att ringa eller besöka denna regelbundet
• Följ sjukfrånvaron hos de drabbade
• Erbjud stöd från företagshälsovård efter några dagar
Vad man bör göra för övriga medarbetare som varit berörda
• Samla medarbetarna för en genomgång om vad som har hänt och vilka åtgärder
man utfört. Detta bör om möjligt utföras innan alla åker hem för dagen. Om
det inte är möjligt bör chefen kontakta alla efter arbetstid
• Utför uppföljningsmöte efter cirka 2–3 veckor och sedan efter 2–3 månader för
alla inblandade. Lägg gärna in det i kalendern som påminnelse
• Om någon medarbetare behöver ytterligare stöd ska detta erbjudas
• Tecken att vara uppmärksam på hos de drabbade medarbetarna är oro, rädsla, ilska,
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irritation, skuldkänslor med mera. Misstänker du att en medarbetare har behov av
extra stöd tala med denna personligen och erbjud detta via företagshälsovården
• Man får inte glömma chefen. Chefen kan själva vara i behov av stöd och samtal via
företagshälsovården. Här kan dennas chef, kollegor och skyddsombud vara vaksamma

Frågor till Checklista – Hot och våld

Följderna av hot och våld

Riskinventering
1. Vet ni var riskerna för hot och våld finns på er arbetsplats?
2. Finns det särskilda risker i vissa situationer eller på vissa platser?
3. Känner all personal till riskerna?

Alla situationer där hot och våld har skett är unika och så är även medarbetaren som
drabbats. Det som avgör följderna efter en hot och våldssituation beror helt på händelsen
och medarbetarens förmåga att hantera detta. Snabb och effektiv hjälp från omgivningen
har ofta en positiv inverkan på personens möjligheter att hantera det inträffade.
Den som blivit utsatt för hot och våld kan reagera med chock, stress och andra
reaktioner som är förknippade med en krishändelse. Långsiktiga konsekvenser som
posttraumatisk stress är en del av symptomen som kan uppstå.
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Livet kan förändras drastisk för den som drabbats av hot och våld. Det kan till och
med leda till byte av arbetsplats. Det är inte ovanligt att man glömmer bort anhöriga
och kollegor som också indirekt kan drabbas av händelsen och därför är det viktiga
att fånga upp även dessa efter en händelse.

Nedan kommer frågor som kan användas för er undersökning. Dessa frågor är
hämtade från arbetsmiljöverket och är riktade för just hot och våld.

Förebyggande åtgärder
1. Vet all personal hur de bör agera i en hot- och våldssituation?
2. Har all personal tillräcklig utbildning för att kunna arbeta säkert och tryggt?
3. Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att det går att förebygga eller undvika
en hot- eller våldssituation?
4. Går det att snabbt få hjälp vid en hot- eller våldssituation?
Larm
1. Finns det för verksamheten ett anpassat larm?
2. Kan personalen hantera larmet?
3. Finns det fastställda rutiner för hur larmsituationer ska hanteras?
4. Kan personalen larmrutinerna och vet de hur de ska använda dem?
5. Övar ni på hur man ska agera när ett larm har utlöst?
6. Underhåller ni och kontrollerar larmen kontinuerligt?
Ensamarbete
1. Händer det att någon arbetar ensam?
2. Finns det särskilda risker för hot och våld vid ensamarbetet i er verksamhet?
3. Gör ni riskbedömning vid ensamarbete?
4. Händer det att minderåriga arbetar ensamma?
Dokumentation
1. Dokumenterar ni händelser beträffande hot och våld?
2. Utreder ni dessa händelser?
3. Anmäler ni arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud?

Det är inte ovanligt att man glömmer bort anhöriga och kollegor som också indirekt kan drabbas av händelsen
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Hjälp om något har hänt
1. Vet ni vilken form av fysisk och psykisk hjälp eller socialt stöd som ska ges för
att undvika eller lindra skador?
2. Vet ni vilken hjälp din arbetsgivare erbjuder för att stödja?
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https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-foreskrifter-afs1993-2.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/nyhetsrum/seminarier/hot-och-vald-paden-svenska-arbetsmarknaden/f6345-delrapport-4---hotovald.pdf

Omslagsfoto: Salman Hossain Saif/Unsplash

https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/osha3148.pdf
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