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Hot och våld 
 
Sammanfattning hot och våld 
Ur Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 kan detta 
dokument sammanfattas med nedanstående punkter:  
• arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas,  
• arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs,                  
• arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp vid vålds- eller hotsituation,  
• alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras, 
• arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd. 
 
Definition av hot och våld 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppen hot och våld. Men arbetsmiljöverket har 
gjort en tolkning av det i AFS 1993:2; ”Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot 
via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål. Våld kan också 
förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar liksom i olika vårdsituationer”  
 
Genom diskussioner på arbetsplatsen med samtliga arbetstagare kan det konstateras att 
upplevelsen av hot och våld är högst individuell. Slutsatsen från samtliga åsikter kan 
sammanfattas så här;  
 
Med hot menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Hot kan vara riktade mot 
arbetstagaren eller mot verksamheten.  Obscena eller aggressiva gester, icke önskvärda 
sexuella närmanden och anspelningar, skymford och förolämpande personangrepp är andra 
exempel på hot. En ständig rädsla för att något obehagligt eller farligt ska inträffa kan öka 
arbetstagarens sårbarhet. Rädslan i sig kan därmed upplevas som ett kontinuerligt 
underliggande hot. 
 
Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos 
en annan människa. Exempel är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller hålla fast någon. 
Allvarliga skador kan uppstå vid grövre våld, som fysiska angrepp och överfall med slag eller 
sparkar. Detta kan både orsakas av människor och djur.  
 
Vems ansvar är det vid hot- och våldsrelaterade situationer? 
Kommunala verksamheter har som arbetsgivare enligt, AFS 1993:2, ansvar för att förebygga 
hot och våld på arbetsplatsen. I detta ansvar ingår det också att aktivt stötta den som ändå 
drabbas.  
 
Förtroendevalda politiker är inte anställda av kommunen och omfattas därför inte av det 
lagstadgade ansvaret för arbetsmiljön.  Förtroendevaldas säkerhet omfattas främst av den 
lokala polisens ansvarsområde. Polisens skyldighet är att analysera hotbilden och stå för de 



eventuella säkerhetsåtgärder som kan bli aktuella. Uppföljning av hot och våldsituationer bör 
göras av det egna partiets lokalavdelning. Den kommunala verksamheten bör dock enligt detta 
dokument också bistå de förtroendevalda medarbetare med motsvarande stöd som dess 
anställda får.  
 
Arbetsgivarens ansvar  
Arbetsgivaren skall se till att riskerna för olika hot och våldssituationer i verksamheten utreds. 
Arbetsgivaren är därefter skyldig att så långt som det är möjligt vidta åtgärder för att 
förebygga de risker som utredningen lyfter fram. Kring dessa risker skall det dessutom arbetas 
fram särskilda säkerhetrutiner som samtliga medarbetare skall informeras om. Arbetsgivaren 
skall se till att alla medarbetare förses med den information och utbildning som de behöver 
kring dessa frågor. Detta skall ske i form av stöd och handledning.  
 
Medarbetarens kännedom och ansvar av säkerhetsrutiner 
För att undvika att hotfulla situationer uppstår och för att hantera dem på bästa sätt krävs det 
att alla medarbetare känner till och vet vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen. 
Informationen om säkerhetsrutinerna skall därför vara tillgängliga och förankras i det dagliga 
arbetet. Det är viktigt att nyanställda, vikarier och studerande får en tidig introduktion av 
rutinerna vid påbörjande av anställning eller praktik. I samband med att denna information 
delges bör det klargöras att säkerhetrutiner inte får spridas utanför arbetsplatsen. 
Säkerhetsrutinernas funktion försvagas om obehöriga känner till dem.  
 
Att arbetstagaren har en god kännedom och en tydlig rutin att följa vid en hot- eller 
våldsrelaterad situation bidrar till att förebygga och minimera en skada vid skarpt läge. Ett 
korrekt handlande underlättar och ger fördel som tidig kontroll över en hot- eller våldsam 
situation. Om arbetsplatsen måste t.ex. utrymmas efter ett hot är det av högsta vikt att alla på 
arbetsplatsen vet var man återsamlas. Då underlättas kontrollen av att alla kommit ut och en 
första information om händelsen kan förmedlas. 
 
Ansvariga instanser 
 
Arbetsmiljöverket - Arbetsmiljölagen 
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla om någon i arbetet har råkat ut för en allvarlig olycka 
eller dödsolycka. Du ska även anmäla om det inträffat ett allvarligare tillbud, dvs. en händelse 
som skulle ha kunnat leda till en svår personskada. 
Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn över arbetsmiljön på alla arbetsplatser. Uppgifterna om 
arbetsskadorna används för att förebygga skador och för att redovisa arbetsskadestatistik. 
 
Försäkringskassan - Arbetsskadeförsäkringen 
Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, uppdragstagare och egna 
företagare. Den gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin 
utbildning. 
En arbetsgivare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart anmäla skadan till 
Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om 
arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan. 
Den som skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan ansöka om ersättning 
från arbetsskadeförsäkringen. Det kan vara ersättning för kostnader för tandvård, särskilda 
hjälpmedel och vård utomlands. Det går också att få livränta om förmågan att skaffa inkomst 
är nedsatt minst ett år framåt. 



Det finns också ett statligt personskadeskydd som bland annat gäller för rekryter som skadar 
sig under den militära utbildningen. 
Det går att läsa mer om arbetsskadeförsäkringen på försäkringskassans hemsida. 
 
Anmälan och dokumentation 
Arbetsskadeanmälan ska alltid göras när personal har utsatts för våld. 
Verksamhetschefen/arbetsgivaren är ansvarig för bedömning och anmälan till 
arbetsmiljöinspektionen (AFS 1993:2), Våld och hot i arbetsmiljön. Rapporteringen ska 
innehålla personuppgifter om den drabbade, en beskrivning av händelsen, vilka åtgärder som 
vidtagits med anledning av händelsen och vilka som medverkat vid anmälan. 
Tillbudsanmälan ska göras till arbetsledaren/arbetsgivaren vid hot och våld. Med tillbud 
menas varje oönskad händelse som har lett till eller kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Att 
rapportera tillbud om hot och våld är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och därmed 
allas ansvar även om verksamhetschef/arbetsgivare har det formella ansvaret. 

När en arbetstagare har drabbats av våld finns ett särskilt ansvar för arbetsgivaren att 
diskutera igenom en eventuell polisanmälan med arbetstagaren/anhörig eller närstående. Detta 
gäller vid samtliga våldsamma situationer i samband med arbetet. 

Förebyggande åtgärder 
Hot och våld kan motverkas genom förebyggande åtgärder. Det kan handla om materiella 
förändringar som anpassning av arbetsplatsen eller teknisk utrustning. Men det främsta 
förebyggande arbetet för situationer som är relaterade till hot och våld är framförallt arbetet 
med att uppmärksamma och medvetandegöra personalen över riskerna.  

För att upprätthålla säkrast möjliga arbetsmiljö är en viktig förebyggande åtgärd att 
arbetssättet och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är enade med personalen så att alla utför 
dem på samma och likartat sätt.    
Arbetsplatsens utformning och möblemang ska planeras och placeras så att säkerhet uppnås 
på bästa sätt. Platser som är viktiga att se över vid den årliga skyddsronden ur 
säkerhetssynpunkt är entréer, belysning, receptioner, korridorer, reträttvägar och 
personalingångar. Möbleringen skall alltid ske med tanke på reträttväg. Föremål som kan 
användas som tillhyggen skall ej placeras lätt åtkomligt. Eventuell larmanordning ska vara 
kontinuerligt ses över och underhållas.  
Arbetsgivaren skall ansvara för och se till att samtliga medarbetare kan och får utföra de 
arbetsuppgifter som de har tilldelats.        
 
Vardagliga rutiner i arbetet 
 
Att ta emot besök 
Vid planering av besök som du i förväg vet riskerar bli oroliga eller obehagliga bör två 
handläggare ta emot den besökande. Meddela övriga kollegor som kan finnas i anslutning till 
besöksrummet.  
 
Vid möten med ökad risk för hot och våld se till att placera dig strategiskt. Placera dig alltid 
närmast dörren eller utgången och gör dina kollegor medvetna om mötet så att de kan vara 
uppmärksamma om något avvikande händer. I vissa fall kan det vara lämpligt att lämna 
dörren till mötesrummet öppen. Bordet i besöksrummet är redan placerat så att man är 
svårtillgänglig för besökaren. Det finns en larmknapp på kanten av bordet på handläggarens 
sida. 
 



Var lyhörd! Om du hör något som kan verka hotfullt från ett mötesrum – ta någon kollega 
eller kollegor med dig för att bilda er en uppfattning av situationen. Få ut handläggaren ur 
besöksrummet om detta kan genomföras utan någon risk. Ring 112 om nödvändigt. 
 
Följ alltid med klienten till utgången efter besöket och kontrollera att dörrarna stängs. 
 
Ta aldrig emot besök efter kontorstid, ej eller om det inte finns någon annan kollega i huset. 
 
Du som i din tjänst eller i ditt förtroendeuppdrag kan tänkas utsättas för hot bör inte ha kort på 
familj eller vänner synliga på din arbetsplats eller ditt tjänsterum. 
 
Telefonsamtal 
Vid telefonsamtal där det förekommer personliga angrepp eller hot, avsluta samtalet bestämt. 
Vid irrelevanta och onödiga diskussioner, trängda situationer, försök styra om situationen. 
Ändrar VU inte riktning, avsluta samtalet bestämt, be att VU återkommer när de vill diskutera 
saker som är relevant för det aktuella ärendet. I annat fall kan man överlämna samtalet till 
miljöchef. 
 
Tillsynsbesök och andra uppdrag utanför arbetsplatsen 
Se till att kollegor vet vart du skall bege dig, vilken tid uppdraget beräknas ta och vilken 
färdväg du avser ta vid uppdrag utanför din arbetsplats. Skriv in din planering i din outlook-
kalender (enligt outlook-rutin), ange alltid vilken fastighetsbeteckning eller plats/verksamhet 
du avser besöka och vilken tid du planerar att vara tillbaka. Obokade inspektioner får inte 
lämnas ut som information men kollegorna ska vara informerade om vart de är. Ha alltid en 
välladdad mobiltelefon med dig. 
 
Parkera bilen i flyktläge d.v.s. så att du snabbt kan lämna platsen utan att bilen behöver 
backas eller på annat sätt ”krånglas” ut från parkeringen. Lämna bilen olåst. 
Se även vid tillsynsbesök till att placera dig strategiskt, närmast dörren eller utgången. Gå inte 
med på ställen där du inte känner dig säker. Vid en trängd situation kan man hitta på ursäkter 
att man måste lämna platsen.  
 
Gör upp med administrationen innan om att man kommer att ringa om situationen ute på plats 
upplevs som hotfull. Gäller även om man är två. Här ska ett enkelt kodord kunna uppges för 
att administrationen ska kunna kontakta larmcentral. Lämna samtalet öppet för medhörning. 
Assistent ringer larmcentral från annan telefon.    
När uppdraget är slutfört kontakta en kollega för att informera att uppdraget eller 
arbetsuppgiften är slutförd och att det gått bra. 
 
Ensamarbete 
När du lämnar ditt arbete, vid dagens slut eller vid lunchtid, kontrollera att ingen kollega sitter 
kvar med besök.  
Om du befinner dig ensam på arbetsplatsen, se till att dörrar till väntrum, entré etc. är låsta. 
 
Är man ute på inspektion och ska gå för dagen direkt efter, ska miljöchef eller TF miljöchef 
meddelas via sms.  
 
Hemsidor, e-post och sociala medier 
Var medveten om faran att lägga ut för mycket information och bilder på privata hemsidor 
eller sociala medier såsom Facebook och Twitter. Denna information kan lätt användas av 



personer som önskar framföra hot eller göra skada. Var också medveten om att e‐posttrafik 
kan vara lätt åtkomlig för en datakunnig person. Betrakta därför e‐postsäkerheten som 
gamla tiders vykort. 
 
Arrangemang 
Det finns alltid en förhöjd risk att bli utsatt vid hot vid arrangemang och olika tillställningar 
där verksamhetens arbete skall presenteras. Vid uppdrag i den privata sfären kan riskerna för 
hot minimeras om flera representanter från verksamheten är med. Minst två tjänstemän, 1 
politiker samt ordförande bör medverka.  Detta minimerar riskerna för att en hotfull situation 
kan uppstå. Den enskilda arbetstagaren kan känna en större trygghet då det finns flera 
personer som kan uppfatta och avvärja hotfulla situationer. Kända individer för 
miljöförbundet kan man be att lämna tillställningen innan den startar.  
 
Uppmärksamhet kring den privata bostaden och vägen till och från bostaden  
En del personer som framför hot, ägnar sig ibland åt att systematiskt kartlägga vanor och 
levnadsmönster. Man bör därför vara uppmärksam på omgivningen och andra trafikanter, 
personer man möter eller passerar på väg till eller från bostaden. Oavsett om man färdas i bil, 
åker kollektivt eller promenerar bör man vara vaksam på om någon följer efter på ett sätt som 
verkar omotiverat. Om så är fallet bör man en tid framöver variera sina arbetstider samt tider 
och färdvägar man tar sig till och från bostaden eller arbetsplatsen. Var också uppmärksam på 
bilar som normalt inte brukar stå i närheten av bostaden och arbetsplatsen eller personer som 
omotiverat tycks uppehålla sig i närheten.  
 
Återsamlingsplats efter brand, olycka, utrymning, bombhot 
Återsamlingsplats för Ystad-Österlenregionens miljöförbund är vid parkeringen till ingången 
av fastigheten. Om nödutgång på baksidan av huset används, kommer tjänstemännen dock att 
hamna mellan de två grindarna som finns för att hindra obehöriga från att ta sig in på området. 
Då får tjänstemännen på baksidan gå till grinden intill tjänstebilarna, och därifrån ta kontakt 
med sina kollegor.  
 
Övrigt 
Incidenter kring arbetsmiljö kommer att redovisas för direktionen på deras månadsmöte. 
Protokollet från direktionsmötet är en offentlig handling och därför skall inte inblandade i 
incidenterna omnämnas.  
 
Vid incident där det är möjligt att polisanmäla bör det göras, men det är upp till den 
inblandande att avgöra om man vill gå så långt att man vill polisanmäla. 
Den som skadas ansöker själv om ersättning genom att skicka blanketten ”Ansökan om 
ersättning från arbetsskadeförsäkringen” till Försäkringskassan. Blanketten finns på 
Försäkringskassans hemsida. Försäkringskassan utreder bara en arbetsskada om det behövs 
för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning. 
 

 
 

 
 
Dokumentationsunderlag om hot och våld 
 



Uppgift om drabbad 
Kön___________  
Ålder__________ 
Befattning eller yrke______________ 
Utbildning______________ 
Tid i yrket______________ 
 
Inträffad händelse 
Arbetsplats_____________ 
Misstänkt gärningsman_____________ 
När inträffade händelsen________________ 
Vilken sysselsättning pågick_______________ 
Ensamarbete___________________ 
Vad ledde fram till händelsen 
 
Händelseförlopp 
 
 
 
 
Fysisk/psykisk skada________________ 
Sjukskrivning__________________ 
Åtgärder efter inträffad händelse______________ 
Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte ska upprepas 
 
 
Anmälan är gjord till  
Yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket) 
Försäkringskassan 
Polisen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklista vid bombhot 
 



Behåll ditt lugn och var vänlig. Avbryt inte 
den uppringande. Lyssna noga och försök 
att föreställa dig personen. 
Ställ frågor Rösten (ringa in)  
1. När kommer bomben att explodera?  
2. Var finns den just nu?  
3. Hur ser den ut?  
4. Vilken typ av bomb är det?  
5. Hur kommer den att placeras?  
6. Hur kommer den att utlösas?  
7. Har du placerat ut bomben?  
8. Varför hotar du oss?  
9. Vilken är din adress?  
10. Vad heter du? 
Hur uttrycktes hotet? 
 __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Man / Kvinna / Ung / Gammal (ringa in) 
Samtalets längd: 
_______________________  
 
Till vilket nr kom samtalet? 
_________________________ 
Datum: ____________________________  
 
Klockslag: 
__________________________ 
 
Rösten (ringa in)  
Lugn Nasal  
Arg Stammande  
Upphetsad Läspande  
Långsam Sträv  
Snabb Djup  
Mjuk Skrapig  
Hög Harklar   
Skrikande Djup  
Andning Gråtande  
Normal Distinkt  
Förställd Accent  
Suddig Bekant Viskande 
Om rösten var bekant, vems liknade den? 
__________________________________
_ _______________________________ 
 
Språket (ringa in)  
Vältaligt Uppläst Dialekt Brytning 
Otrevligt Osammanhängande Oförnuftigt 
Inspelat 

 
Bakgrundsljud (ringa in) 
Gatuljud Maskinljud Krasande Djurläten 
Röster Tomt Musik Husslammer 
Långdistans Motorljud Kontorsmaskiner  
 
Andra ljud: __________________



 

 

Översikt över anmälan av tillbud till arbetsmiljöverket 
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