
Den här informationen bygger på
Arbetarmiljöverkets regler
Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2.
Reglerna gäller alla arbetsplatser där
det finns risk för våld eller hot.
Mycket lidande kan förhindras med
förebyggande åtgärder.
Gott omhändertagande och bra rutiner
är viktigt för den som råkat ut för våld
eller hot.
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Var finns ris



Vilka är säkerhetsrutinerna?
En förutsättning för att minimera riskerna i arbetet och därmed
kunna känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information
om de situationer där riskerna för våld och hot är störst.
Se till att informationen om riskerna blir väl kända bland dem
som ska utföra arbetet.

Det är mycket viktigt att arbetsgivaren regelbundet
kontrollerar att personalen känner till riskerna och hur dessa
ska bemötas.

I SKOLAN
Inom skolan är det viktigt att lärare
och annan skolpersonal är väl
informerade om var risksituatio-
nerna finns. Lika viktigt är det att
eleverna får möjlighet att undvika
riskerna. I skolan är det inte
ovanligt att hot och våld före-
kommer i situationer där det är
svårt att överblicka vad som
händer. Exempelvis på skolgården,
i korridorer och omklädningsrum,
eller när undervisningen sker i
friare former som vid gymnastik-
och idrottslektioner. Där kan det
behövas förstärkt uppmärksamhet.

INOM OMSORGEN
När det gäller omsorg som 
bedrivs i hemtjänstform och 
andra vårdformer är det exem-
pelvis grundläggande  att 
personalen vet var och i vilket 
sammanhang det finns risk för 
att brukare kan bli hot-fulla eller 
våldsamma. Även information 
om annat som kan finnas i 
brukarens närhet är viktig för att 
undvika hot- och 
våldssituationer. Kravet på 
information är särskilt angeläget 
när vikarier och tillfälligt anställd 
personal ska utföra jobbet.

ns riskerna?



Ansvaret ska vara tyd



Vem har arbetsgivaransvaret i verksamheten?
Och vad innebär ansvaret?

Så här ligger det till:
Vanligtvis är kommunen arbets-
givare för skola liksom för olika
former av vård- och omsorgsverk-
samhet. Skyldigheten att upp-
fylla arbetsmiljölagstiftningens
krav ligger ytterst på den verk-
samhetsansvariga kommunala
nämnden. Arbetsuppgifterna har
normalt lagts ut på tjänstemän i
linjeorganisationen, exempelvis
förvaltningschef, rektorer med
flera. Dessa ska ha tillräckliga
befogenheter och resurser för att
kunna leva upp till sitt ansvar.
Befogenheter kan innebära att

fatta beslut i vissa frågor. När
uppgifter i arbetsmiljöarbetet
fördelas vidare bland personalen
ska det vara tydligt vad upp-
draget innebär och vilka resurser
som finns för genomförandet.

Arbetsgivaren är skyldig att
utreda de risker för våld eller
hot som finns och att se till att
arbetet kan utföras på säkrast
möjliga sätt. Det innebär också
att arbetsgivaren ansvarar för
att den som ska utföra jobbet
har fått tillräckliga instruk-
tioner.

Alla händelser ska
följas upp

Arbetsgivaren ska dokumentera och 
utreda alla händelser med våld eller 
hot för att kunna förebygga att de 
upprepas. Det är viktigt att det finns 
en fungerande plan för hur tillbud 
och händelser rapporteras och tas om 
hand. Arbetsgivaren ska anmäla 
arbetsskador, allvarliga olyckor och 
tillbud på www.anmalarbetsskada.se

ra tydligt



Särskilda regler för 



Rutiner för
hjälp och
stöd

Snabb hjälp

Larmutrustning

Den som råkar ut för våld
eller hot ska snabbt få hjälp
och stöd. Det måste vara
klart vilken form av fysisk,
psykisk och social hjälp
som ska ges för att undvika
eller lindra skador. Ibland
kan särskild hjälp behövas i
form av läkare, psykolog,
företags- eller skolhälsovård.

Arbetsgivaren ska se till att det finns
larm då det krävs för säkerheten.
Det ska finnas rutiner för vem som ska
ta emot larmet och vilka åtgärder som
ska sättas in. Arbetsgivaren ska också
se till att övning av säkerhetsrutiner
vid larm görs regelbundet.

Det ska gå att snabbt kalla på hjälp
vid en vålds- eller hotsituation och
rutinerna för hur det ska gå till ska
vara kända bland anställda och elever.

Innebär en arbetsuppgift en påtaglig risk för
våld eller hot får den inte utföras som ensam-
arbete. Påtagliga risker kan t ex finnas när man
kommer i kontakt med våldsbenägna patienter,
kunder eller klienter – eller vid arbete på en
plats som besöks av våldsbenägna, sjuka eller
påverkade personer. Nattarbete kan också
medföra en ökad risk.

gler för ensamarbete



Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren är skyldig att planera, genomföra och följa 
upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. De anställda ska få 
tillfälle att medverka i detta arbete. Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets regler anger närmare vilka krav
som ställs. De föreskrifter som är särskilt viktiga vid arbete 
som innebär risker för våld och hot är:

• AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
• AFS 1982:3 Ensamarbete 

Håll Dig uppdaterad genom www.av.se
Vår webbplats med de senaste nyheterna.
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