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Inledning 

Under 2010 gjorde Riksförbundet för fältarbete en kartläggning gällande hot- och våldssituationen hos 

fältarbetare runt om i landet. I den framkom att fler än 6 av 10 inte hade en hot- och våldsplan som 

omfattade det uppsökande arbetet. En på många vis katastrofal siffra som i sig pekar på att många på 

fältet arbetar under otrygga eller otydliga förhållanden.  

Uppsökande arbete innebär att man befinner sig på platser och vid tider där det inte finns någon direkt 

arbetsledning att tillgå. Det allra vanligaste scenariot är ju inte att fältarbetaren blir personligt hotad, 

utan att man snarare hamnar i en situation där andra är hotade eller blir utsatta för våld, till exempel ett 

slagsmål mellan ungdomar. Det kan även finnas personer med missbruk och psykiska problem i den 

miljön man arbetar i som inte ingår i ens målgrupp, men som man på olika sätt är tvungen att förhålla 

sig till. Hamnar man i situationer som är väldigt hotfulla eller blir utsatt för hot- och våld kan det 

kännas väldigt ensamt. Det är då viktigt att ha en fungerande hot- och våldsplan så att hela 

arbetsgruppen vet hur man ska agera om något inträffar.  

Att lyfta fram det riskfyllda med sitt arbete 

kan vara problematiskt. Man riskerar att ge 

skenet av att arbetet huvudsakligen består 

av riskfyllda situationer och att våra 

arbetsuppgifter tangerar andra yrken som 

arbetar med övervakning och 

upprätthållande av den allmänna 

ordningen. Sanningen är snarare att en 

fältarbetare förhållandevis sällan råkar ut 

för hotfulla eller farliga situationer. 

Förmodligen är det större risk att man 

fryser ihjäl under ett uppsökandepass en 

kall januarinatt än att man blir 

misshandlad. 

Denna text är tänkt att fungera som ett stöd 

för er som vill revidera er befintliga hot- 

och våldsplan eller kanske rent av tänker skriva en helt ny. Att arbeta med hot- och våldsfrågor är ett 

ständigt pågående arbete och ska ses som en process. Det kan vara så att man har en bra hot- och 

våldsplan men att verkligheten förändras; nya medarbetare tillkommer, uppdraget ändras eller nya 

problembilder uppstår i området. Det är vår förhoppning att denna text kan medverka till att fler 

arbetsgrupper över landet aktivt arbetar med frågan kring hot och våld och att en framtida 

undersökning skulle visa att 10 av 10 av Sveriges fältarbetare har en fungerande plan. 

Tack till alla som skickade in sina hot- och våldsplaner till oss. Det har varit nyttigt och lärorikt att ta 

del av era texter. Förmodligen kommer ni att känna igen formuleringar och stycken i de exempel vi tar 

upp.   
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Förberedelser 

Innan själva skrivandet av en hot- och våldsplan rekommenderar vi att man tar lite tid att läsa in sig 

och se över material som är relevant i frågan. Till exempel finns viss lagstiftning som är viktig att 

känna till. Det är även bra att försöka kartlägga vanliga risker i just ert område, det säger sig själv att 

olika områden brottas med olika problemställningar. Det är med säkerhet även så att våra respektive 

uppdrag innehåller olika komponenter som kan innebära olika risker.  

Arbetsgivarens skyldigheter 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i arbetet med att förebygga och kartlägga risker i arbetet. Detta är 

bland annat reglerat i AFS 1993:2 – Hot och våld i arbetet.
1
 Denna text är bra att utgå ifrån när man 

skall påbörja arbetet med en hot- och våldsplan. Här finner man att arbetsgivaren ansvarar för att 

utreda vilka risker som finns i arbetet, samt att vidta åtgärder för att förebygga dessa. Vidare är det 

även arbetsgivarens skyldighet att särskilda rutiner ska finnas samt att dessa hålls uppdaterade och 

aktuella. Grundbestämmelserna i AFS 1993:2 finns bifogade i slutet av denna text. Det är dock bra att 

läsa det ursprungliga dokumentet som innehåller mer matnyttig information.  

I realiteten är framställandet av en hot- och våldsplan ett samarbete mellan arbetsgivaren och 

fältgruppen. Det är ni som sitter på kunskapen om vilka risker som finns i arbetet. Det är dock 

fortfarande viktigt att känna till ansvarsfördelningen, inte minst om det uppstår bekymmer i arbetet så 

som att tillräcklig tid inte avsätts för arbetet eller om gruppen inte har tillgång till handledning.  

Riskbedömning 

En viktig del i arbetet är att kartlägga vilka risker som är aktuella just för er. Som framgick tidigare är 

detta arbetsgivarens ansvar men ett område där ni besitter kunskapen kring de faktiska förhållandena. 

Risker kan finnas på olika nivåer, dels på en individnivå där enskilda personer kan uppträda hotfullt 

men det kan också finnas brister i organisationen eller i praktiska rutiner.  

Att göra en riskbedömning kan utföras på många olika sätt. Man kan tänka sig att arbetsgruppen 

inventerar och listar potentiella risker i arbetet och diskuterar utifrån resultatet. Man kan även under en 

period kartlägga sitt arbete utifrån risker genom att särskilt dokumentera situationer, kontakter och 

platser. Det är viktigt att arbetsledaren deltar i detta arbete.  

Som ytterligare hjälp har vi tagit fram en bedömningsmall som på olika sätt är tänkt att ringa in olika 

aspekter av arbetet som kan utgöra problem alltifrån risker kopplade till kunskapsbrister till mer 

miljöbundna faror. Tanken är att man som fältassistent skall känna sig mer förberedd och bättre rustad 

för de situationer som kan dyka upp i arbetet.  Denna riskbedömningsmall finns som bilaga till denna 

text. 

Kommunens befintliga plan 

Troligtvis finns det redan en övergripande hot- och våldsplan i din kommun. Det är också troligt att 

denna i huvudsak utgår från arbete som utförs i kontorsmiljö och under kontorstid. Exempelvis kan 

avsnitt som dessa förekomma: 

ID-kort bör alltid efterfrågas vid förstagångsbesök och om besökaren inte är känd av 

handläggaren.
2
 

 

                                                 
1
 http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf  

2
 Ur: Handlingsplan för situationer med hot och våld - En stadsdel i Stockholms Stad. 
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När du hör höga röster ifrån t.ex. ett rum, bege dig till platsen och fråga om det är 

något du kan hjälpa till med.
3
 

 

Dessa punkter är föga hjälpsamma för en fältassistent som befinner sig på gator och torg. Detta är 

dock ett dokument som gäller alla anställda och således även de som arbetar med uppsökande arbete. 

Vi rekommenderar att man utgår från den befintliga planen och anpassar den till att även inkludera 

olika aspekter av fältarbete. 

Att skriva en hot- och våldsplan för uppsökande arbete 

Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för hur man ska handla när du själv eller en kollega blivit 

utsatt för hot eller våld. Ett rimligt antagande kan vara att incidenten inträffat utanför kontorstid och att 

gängse rutiner då inte är tillämpbara.
4
 I förarbetet till denna text har vi bett att få in goda exempel på 

fungerande hot- och våldsplaner från fältgrupper runt om i landet. I en genomgång av dessa texter har 

vi sett några genomgående teman som kan vara till hjälp i ert arbete.  

Det vanligaste upplägget på texten utgår från en likartad rubriksättning. Man har delat in texten i 

avsnitt som handlar om strukturering av uppsökande arbete, uppföljning, rapportering osv. Vi har dock 

även sett exempel på andra typer av indelningar som mer är situationsbundna. Här kan avsnitten 

istället delas in i områden som alkohol, narkotika, psykisk ohälsa, våldsamheter, osv. 

I avsnitten kring strukturering av uppsökande arbete är det vanligt att man poängterar att 

ensamarbete inte får förekomma.
5
 Andra saker som behandlas är exempelvis synlighet och tydlighet. 

Hur ser man på arbetskläder? Mer svårbestämda punkter handlar om interaktionen mellan 

fältassistenterna i ett team. Att ha uppsikt över sin kollega och att ständigt föra en dialog kring vad 

man ser och vad man gör. Denna kommunikation är naturligtvis något som växer fram, eller finns 

naturligt, kollegor emellan. Trots detta är det viktigt att behandla denna interpersonella 

kommunikation då det utgör en bas för ett professionellt uppsökande socialt arbete. 

Ett annat nödvändigt avsnitt behandlar akuta åtgärder då någon drabbats av hot eller våld. Här är det 

av stor vikt att åtgärderna presenteras på ett konkret, tydligt och precist sätt, gärna i kronologisk 

ordning. Denna del av hot- och våldsplanen är tänkt att träda i kraft i omedelbar anslutning till en 

situation som med stor sannolikhet inneburit ett mått av stress för de utsatta. Punkterna måste således 

vara enkla och tydliga. Att avbryta arbetet är exempel på en sådan tydlig punkt som bör komma tidigt 

i åtgärdslistan. Anledningen till att denna punkt är viktig är att bedömningen annars riskerar att lämnas 

till den utsatta, ett beslut denne inte skall behöva ta i en svår situation. Vidare bör texten beskriva 

kontakten med arbetsledaren och anhöriga samt bestämmelser kring hemfärd. 

Uppföljningsdelen beskriver till exempel hur tillbudsanmälan hanteras, stödinsatser vid en eventuell 

rättegång samt kurativt stöd för den utsatte. Rutiner kring polisanmälan bör ges särskild vikt. Det är 

viktigt att förstå att brott mot person, såsom exempelvis misshandel eller olaga hot, innebär att den 

utsatte kommer att stå som målsägande i ärendet. Detta innebär i sin tur att en önskan om att vara 

anonym i en rättsprocess blir svår att uppfylla. Det är viktigt att inte hot- och våldsplanen ger ett sken 

av att den enskilde fältassistenten har sådana möjligheter. 

                                                 
3
 Ibid.  

4
 Enligt RiFs undersökning gällande utsatthet för hot och våld svarade X av X att de utsatts i det uppsökande 

arbetet.  
5
 Denna punkt rimmar även väl med AFS 1993:2. 
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Övriga områden som behandlas kan vara rutiner vid hembesök och gruppverksamhet, hot via telefon 

och Internet samt praktiska förhållningssätt vid skjuts av ungdomar i tjänstebilen. Det kan även vara 

på sin plats att hot- och våldsplanen innehåller en aktuell telefonlista med nummer till relevanta 

personer och aktörer.  

Man kan även tänka sig att det finns särskilda situationer eller tillfällen då man kan göra tillfälliga 

tillägg till hot- och våldsplanen. Extraordinära tillfällen så som demonstrationer, evenemang eller 

skolavslutningar kan ha specifika upplägg då polis, socialtjänst och fältgruppen samordnar sitt arbete. 

Något man kanske inte tänker på är punkter som handlar om till exempel förlorad ersättning. Om hot- 

och våldsplanen stipulerar att arbetet skall avbrytas är det även rimligt att detta sker utan att ersättning 

för arbetstid går förlorad. Är det så att transport måste ordnas för att trygga en eventuell hemresa eller 

resa till sjukhus är det lämpligt att detta sker på arbetsgivarens bekostnad. Att denna typ av 

bestämmelser finns med i rutinerna ger den anställda en extra trygghet i att fatta goda beslut. 

När man tittar på andra yrkesgrupper som hamnar i oförutsedda akuta händelser så är det inte ovanligt 

att de övar för att bättre kunna handskas med situationen. Det är vår bild att detta hör till 

ovanligheterna inom fältarbete. Att ha reflekterat över sitt arbete och de olika oförutsedda situationer 

man kan hamna innebär en bättre mental förberedelse både som individ och som arbetsgrupp.  

Bifogat till denna text finner ni ett exempel på punkter som man kan finna i en hot- och våldsplan. 

Detta är en sammanslagning av de dokument som fältgrupper runt om i landet skickat in.
6
 

Förhoppningsvis kan detta utgöra en grund och ett diskussionsunderlag för andra fältgrupper. Det kan 

mycket väl vara så att en del punkter i planen inte fungerar i er organisation eller att ni inte håller med 

om upplägget. Det är även så att vissa viktiga stycken kring till exempel tillbudsrapportering saknas 

just av den anledningen att rutinerna förmodligen skiljer sig mellan olika verksamheter.  

Diskussion och handledning 

Dilemman som ofta uppstår gällande hot- och våldssituationer handlar ofta om när, hur och om man 

ska ingripa. Å ena sidan står det uppsökande uppdraget som inte innehåller någon uppgift att 

upprätthålla allmän ordning. Å andra sidan finns ett etiskt och moraliskt ansvar att ingripa för att 

hjälpa en medmänniska i nöd.
7
  

Det finns naturligtvis inget entydigt svar på om, när och hur man ska ingripa. En bedömning måste 

göras i varje situation utifrån vad som kan tänkas vara lämpligt och svårigheten kanske uppstår när två 

kollegor är av skilda åsikter. Man kan även tänka kring vilka handlingar som så att säga sker å 

tjänstens vägnar och vilka som sker som privatperson under arbetstid, samt hur detta påverkar 

agerandet. För att skapa en större samsyn kring ageranden kan det vara lämpligt att diskutera dessa 

frågor i handledning. För att stimulera er fantasi har vi konstruerat ett par dilemman att utgå ifrån i 

dessa diskussioner.  

Lämplig utgångspunkt när ni diskuterar dessa exempel kan vara att du och din kollega tycker olika. 

Vid vilka situationer ingriper vi? Kan man bestämma om detta? Vems åsikt har i så fall företräde? Vad 

händer om man handlar instinktivt? Vad säger chefen? 

                                                 
6
 Ett särskilt tack till fältgrupperna i Askim-Frölunda-Högsbo, Allingsås, Vallentuna, Fosie, samt Fältgruppen 

City Göteborg. 
7
 Rent juridiskt regleras rätten att ingripa vid brott i nödvärnsrätten: Gärning som någon begår i nödvärn skall 

icke medföra ansvar. I nödvärn handlar den som söker /…/ avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt 

angrepp på person eller egendom. Jfr Brottsbalkens 24 kapitel: Om allmänna grunder för ansvarsfrihet. 
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Exempel 1 – Våld mellan ungdomar 

Det är försommar. Du och din kollega jobbar fredagskväll och ni tar en tur med bilen 

till grillplatsen vid sjön. Grillplatsen ligger avskilt, det är sällan vuxna där kvällstid. 

Detta är troligtvis anledningen till att det blivit ett känt tillhåll för ungdomar. När ni 

anländer med bilen ser ni ett femtontal ungdomar som samlats i 15-17 års ålder. Några 

av ungdomarna är kända för er, några inte. När ni närmar er festplatsen och tagit de 

första kontakterna med ungdomarna märker ni att två killar som ni inte känner börjar 

”tjafsa” med varandra. När ni kommer fram börjar de slåss. Vad gör ni? 

Exempel 2 – Att finnas som skydd för målgruppen 

Du och din kollega befinner er på det lokala torget. Ni står och pratar med ett gäng 

med ungdomar som ni känner sedan tidigare. Ungdomarna är ganska många och står 

lite utspridda. På torget är också en missbrukande man som ni inte känner sedan 

tidigare som agerar hotfullt mot några av de ungdomarna ni känner. Det syns på 

ungdomarna att de tycker mannen är obehaglig. Vad gör ni? 

Exempel 3 – Hur allvarligt är ett hot? 

Din kollega har en längre tid varit mycket orolig för en pojke som ni ofta träffar i det 

uppsökande arbetet men som ni inte har en djupare kontakt med. Kollegan har 

kontaktat föräldrar och socialtjänst och gjort en anmälan enligt SoL 14:1. På grund av 

detta känner sig pojken sviken och illa behandlad av din kollega. När ni jobbar ute en 

kväll, träffar ni pojken som är hotfull och skriker till din kollega att denne ska dö och 

ska ta reda på var kollegan bor. Ni går från platsen och på väg till bilen frågar du din 

kollega om denne är ok. Kollegan svarar ”Äsch, det där var inte så farligt...” Vad gör 

ni? 

Detta är bara några exempel på scenarion där dilemman kan uppstå, kanske har ni i fältgruppen egna 

erfarenheter från fältet som kan fungera som diskussionsunderlag? Det är bra att ha som vana att lyfta 

situationer, till exempel på veckomöten, som har inneburit att man känt sig otrygg eller osäker.  

Uppdatering och utvärdering 

Den färdiga hot och våldsplanen ska förankras inom den egna organisationen. För att formellt 

implementera den nya hot- och våldsplanen rekommenderar vi att det tas ett beslut på en 

arbetsplatsträff. Beslutet ska naturligtvis protokollföras. Det är även klokt att besluta en tid för att följa 

upp hur planen fungerat i verkligheten. Vid denna uppföljning kan planen justeras vid behov. 
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Bilaga 1 – AFS 1993:2 

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. 

Riskförebyggande åtgärder 

2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. 

Bestämmelser om anlitande av minderåriga till arbete där våldsrisker kan förekomma finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:19) med föreskrifter om anlitande av 

minderåriga i arbetslivet. 

 

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 

förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld 

eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall 

vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. 

 

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. 

5 § Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna 

få särskilt stöd och handledning. 

 

6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så 

långt som det är möjligt förebyggs. 

 

7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. 

Arbetsgivaren skall se till att 

- det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten 

- det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall 

vidtas när larm utlösts 

- övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet 

- larmutrustning underhålls och kontrolleras 

- det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs. 

 

8 § Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som 

ensamarbete. 

 

9 § Värdetransporter skall organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande 

säkerhet. 

Uppföljande åtgärder m.m. 

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. 

 

11 § Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att 

förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner 

för detta. 
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Bilaga 2 – Riskbedömningsmall 

 

ARBETSLEDNING Grönt Gult Rött Kommentarer 

Har kunskaper om bemötande 

och konflikthantering i våld- 

och hotsituationer 

Har teoretisk och 

praktisk 

utbildning 

Ingen 

utbildning, har 

erfarenhet 

Saknar utbildning och 

erfarenhet 
 

Har kunskaper om 

krishantering 

Har teoretisk och 

praktisk 

utbildning 

Ingen 

utbildning, har 

erfarenhet 

Saknar utbildning och 

erfarenhet 
 

Har kunskaper om beteenden 

pga. droger och/eller psykisk 

sjukdom 

Har utbildning 

Ingen direkt 

utbildning 

”självlärd” 

Saknar utbildning och 

erfarenhet 
 

Är lyhörd för vad som händer 

på arbetsplatsen och/eller i 

arbetsgruppen 

Ja Delvis Inte alls eller sällan  

Har kunskap om aktuella 

riskmiljöer i 

kommunen/stadsdelen 

Ja Delvis Inte alls   

Det finns en aktuell hot- och 

våldsplan för arbetet 

Ja och den 

omfattar det 

uppsökande 

arbetet 

Ja, men den är 

inaktuell/ej 

förankrad 

Nej / Ja men den 

omfattar INTE det 

uppsökande arbetet 

 

Är lyhörd för vad som händer i 

samverksansarbetet med andra 
Ja Delvis Nej  

Tillgänglighet 

 
God 

Tillgänglig 

endast tidvis 

Arbetsledning går 

sällan att nå 
 

 

ARBETSTAGARE Grönt Gult Rött Kommentarer 

Har du kunskaper om 

arbetsplatsens hot- och 

våldsplan? 

Ja Delvis Nej  

Har du kunskaper om 

bemötande och 

konflikthantering i våld och 

hotsituationer? 

Har teoretisk och 

praktisk 

utbildning 

Ingen 

utbildning, har 

erfarenhet 

Saknar utbildning 

och erfarenhet 
 

Har du kunskaper om 

krishantering? 

 

Har teoretisk och 

praktisk 

utbildning 

Ingen 

utbildning, har 

erfarenhet 

Saknar utbildning 

och erfarenhet 
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Har du kunskaper om 

beteenden pga. droger och/eller 

psykiatri? 

Har utbildning 

Ingen direkt 

utbildning 

”självlärd” 

Saknar utbildning 

och erfarenhet 
 

Har du kunskap om nya 

trender/skeenden som påverkar 

säkerheten i arbetet? 

Ja 

Jag får söka 

informationen 

själv 

Inte alls 

 
 

Får du fortlöpande kunskap om 

nya droger på marknaden? 
Ja 

Jag får söka 

informationen 

själv 

Inte alls  

Finns arbetsplatsanpassad 

introduktion för nyanställda? 
Ja  Delvis Inte alls eller sällan  

Får du återkommande 

utbildning och handledning? 

Genomförs 

regelbundet 

Genomförs 

sporadiskt 
Genomför inte  

Förekommer ensamarbete? 

 
Nej Ibland Ja  

 

UPPSÖKANDE 

ARBETE 
Grönt Gult Rött Kommentarer 

Är det tydligt vilket uppdrag 

du har i det uppsökande 

arbetet? 

Ja, det finns 

skriftligt 

Det har jag 

blivit 

informerad om 

muntligt 

Nja, det är lite oklart  

Förekommer dialog i 

arbetsgruppen om hur man 

agerar i risksituationer? 

Ja Ibland Nej  

Hur ofta hamnar du i en 

oförutsedd arbetssituation med 

risk att skadas? 

Aldrig / inte 

sannolikt 
1-3 gånger/år Mer än 3 gånger/år  

 

VÅLD OCH HOT Grönt Gult Rött Kommentarer 

Riskeras du skadas av 

tillhyggen; vapen, 

skruvmejslar, knivar, etc.? 

Nej  Ja  

Har du under de senaste 12 

månaderna blivit utsatt för våld 

på din arbetsplats? 

Nej  Ja  

Har du under de senaste 12 

månaderna blivit utsatt för hot 

på din arbetsplats? 

Nej  Ja  
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Har du under de senaste 12 

månaderna befunnit dig i 

situationer som riskerat bli 

hotfulla och/eller våldsamma? 

Nej  Ja  

 

RUTINER OCH 

UTRUSTNING 
Grönt Gult Rött Kommentarer 

Finns det på arbetsplatsen en 

handlingsplan som beskriver 

hur du ska hantera hot- och 

våldsituationer som uppstår i 

arbetet? 

Är väl kända och 

skriftliga 

Rutiner finns 

men ej 

uppdaterade på 

länge 

Saknas/känner ej till  

Finns rutiner hur du ska agera 

om ungdomar är kraftigt 

förvirrade pga. droger och/eller 

psykisk sjukdom? 

Är väl kända och 

skriftliga 

Rutiner finns 

men ej 

uppdaterade på 

länge 

Saknas/känner ej till  

Finns rutiner vid hembesök? 
Är väl kända och 

skriftliga 

Rutiner finns 

men ej 

uppdaterade på 

länge 

Saknas/känner ej till  

Finns rutiner för biltransport 

med ungdomar? 

Är väl kända och 

skriftliga 

Jag vet vad som 

gäller men finns 

ej skriftligt 

Saknas/känner ej till  

Har du möjlighet att ta dig till 

och från arbetet på ett säkert 

sätt när detta särskilt påkallas? 

Skriftliga rutiner 

finns 

Jag vet vad som 

gäller men finns 

ej skriftligt 

Vet ej  

Finns tillgång till nödvändig 

utrustning, ex mobiltelefon? 
Ja Ibland Nej  

Finns rutiner för smittskydd?  
Finns skriftliga 

och tillgängliga 
Finns muntligt 

Instruktioner saknas 

eller är bristfälliga 
 

 

EFTERHJÄLPANDE 

ÅTGÄRDER 
Grönt Gult Rött Kommentarer 

Finns rutiner för första 

hjälpen/HLR? 

Beredskap, 

kunskaper och 

skriftliga rutiner 

finns 

Viss beredskap 

finns 
Beredskap saknas  

Finns rutiner för krishantering? 

Beredskap, 

kunskaper och 

skriftliga rutiner 

finns 

Viss beredskap 

finns 
Beredskap saknas  
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Finns rutiner för uppföljning 

efter händelse? 

Finns skriftliga 

och tillgängliga 
Finns muntliga 

Instruktioner saknas 

eller är bristfälliga 
 

 

UPPFÖLJNING HOT 

OCH VÅLD 
Grönt Gult Rött Kommentarer 

Rapportering av tillbud och 

arbetsskador 

Skriftliga rutiner 

finns och 

dokumentation 

används 

Rutin finns men 

är ej kända 

Rutin/system saknas 

eller används sällan 
 

Anmälan av allvarliga tillbud 

och olyckor till 

Arbetsmiljöverket enligt § 2 

Arbetsmiljöförordningen 

Skriftliga rutiner 

finns och är 

kända 

Skriftliga rutiner 

finns men är ej 

kända 

Rutin/system finns 

inte, anmälan sker 

inte 

 

Annan uppföljning 

APT, 

arbetsmiljöronder

utvecklings-

samtal, enkäter 

etc.  

Viss 

uppföljning, ej 

dokumenterad 

Ingen uppföljning  
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Bilaga 3 – Exempel från hot och våldsplaner 

Allmänt 

 Alla händelser med våld eller hot om våld ska polisanmälas. 

 Samtliga incidenter av hot och våld ska rapporteras till din arbetsledare. 

 Personalen ska ha tillgång till regelbunden handledning utifrån de anställdas egna behov. 

 På enhetens personalmöten (veckomöten och APT) skall frågor om hot och våld särskilt avhandlas. 

Det skall föras en löpande statistik över tillbud och incidenter. 

 Det kan finnas särskilda skäl till att den enskilde fältassistenten inte skall stå som anmälare vid en 

orosanmälan till socialtjänsten. I dessa fall undertecknas anmälan av lämplig chef.  

 Om en ungdom är i behov av akut hjälp och behöver skjutsas av fältassistenterna ska 

utgångspunkten vara att endast köra en ungdom i bilen. Ungdomen ska sitta bak och inte bakom 

föraren. Fältassistenterna bör se över att det inte finns föremål i bilen som kan utgöra ett hot eller 

som kan användas som tillhyggen.   

Arbetsledarens ansvar 

 Särskilt gå igenom dokumentets innehåll med nyanställd personal och regelbundet med övrig 

personal så att alla hålls ajour med rutinerna.  

 Personal som utsatts för hot- och våldssituationer ska erbjudas särskild debriefing och eller 

handledning. 

Polisanmälan 

 Alla händelser med våld eller hot om våld ska polisanmälas. Enhetschefen gör polisanmälan i 

samråd med den utsatte. Man ska sträva efter att uppgifter om den enskilde medarbetaren inte 

sprids mer än nödvändigt. Som anmälare står om möjligt arbetsgivaren, exempelvis enhetschef 

eller verksamhetschef. 

 Även om enhetschef undertecknar och står för själva polisanmälan, så måste den utsatte personen 

höras och framträda vid eventuell rättegång.  

 Om en händelse inte anses vara föremål för en polisanmälan kan den ändå anmälas som tillbud 

eller liknande.  

 Enhetschefen svarar för att den utsatte får stöd i samband med eventuell rättegång. 

Rutiner för möten med ungdomar och föräldrar  

 Om du oroar dig inför en träff med en ungdom eller föräldrar; informera dina kollegor. Det kan 

vara lämpligt att man är två vid mötet. Se till att meddela dina kollegor tid och plats för mötet samt 

hur lång tid det beräknas ta. Kom överens om att återkoppla efter mötet. 

Uppsökande arbete 

 Allt uppsökande arbete ska bedrivas av minst två fältassistenter tillsammans. Undantag från detta 

kan t.ex. vara skolbesök. 

 Ha alltid uppsikt över var din kollega är någonstans när du arbetar ute och undvik att komma långt 

ifrån varandra.  

 I det uppsökande arbetet ska fältassistenterna alltid ha med sig sina respektive arbetstelefoner. 

Viktiga telefonnummer skall finnas inprogrammerade i telefonen.   

 Fältassistenterna bör iaktta stor försiktighet vid besök på platser som är obekanta för dem, eller som 

bedöms som osäkra för dem att vistas på. I särskilt utsatta lägen skall de avstå från att genomföra 

uppsökande arbete på sådana platser.  

 Som regel använder fältassistenterna arbetskläder under uppsökande pass. Undantag är om detta 

leder till en minskad säkerhet för fältassistenterna. 

 Utgångspunkten vid riskfyllda situationer är att inte utsätta sig för fara. En individuell bedömning 

kan göras om, och i så fall hur, en åtgärd ska se ut.  

 Gruppverksamhet ska bedrivas av minst två yrkesverksamma personer.   
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Åtgärder om hot och/eller våldssituation inträffat 

AKUTA ÅTGÄRDER 

 Behöver man ringa 112? 

 Avbryt det uppsökande arbetet för dagen och sätt er i säkerhet om en hot- eller våldssituation 

uppstår.  

 Kontrollera om kollegan behöver läkarvård. Kollegan kan vara i chocktillstånd och behöva akut 

krisstöd/krisbearbetning eller medicinsk vård. Kontakta de hjälpinsatser som kan behövas (se 

telefonlistan ovan). Lämna inte den utsatta kollegan ensam utan stöd. 

 Återvänd till kontoret. 

 Kontakta närmaste arbetsledare.  

 Kontakta eventuellt kollegans närmaste anhörig.    

 Om möjligt, skriv så snart som möjligt ned vad som hände och vad ni minns av situationen. Detta 

kan vara bra att ha som minnesstöd då ni gör polisanmälan. 

 Om kollegan kan åka hem, se till att eskortera kollegan till hemmet på lämpligt vis (taxi eller 

annat). Om du inte kan följa med din utsatta kollega så kanske närmaste arbetsledare kan följa med.    

 Om möjligt och lämpligt görs polisanmälan redan i anslutning till arbetspasset. 

Uppföljning 

 Arbetsledaren gör polisanmälan i samförstånd med den utsatte.  

 Arbetsgivaren ansvarar för att göra tillbudsanmälan.  

 Vid behov arrangerar arbetsledaren en uppföljning med hela personalgruppen inom 24-48 timmar. 

Eventuellt i samarbete med verksamhet som erbjuder krisstöd. 

 Arbetsledaren ansvarar för att följa upp hur alla berörda mår. 

 Arbetsledaren deltar som stöd vid en eventuell rättegång. 

 Arbetsledaren skall löpande hålla de berörda ajour om hur ärendet utvecklas.  

 Arbetsledaren har ansvar för att den utsatte får hjälp och stöd att ta kontakt med 

företagshälsovården. 

 Arbetsledaren kan också erbjuda t.ex. taxiresor, ledighet eller eskort till och från arbetet. Den 

utsatte skall hållas skadelös i händelse av frånvaro från arbetet p.g.a. hot- och våldssituationen. 

Detsamma gäller för skada på lös egendom. 

 Arbetsledare ska i samråd med den hotade och den övriga arbetsgruppen ta ställning till om 

medarbetaren ska fortsätta ha kontakt med en viss ungdom och/eller vistas i ett särskilt område. 

 Även övriga enheter kan behöva informeras om det inträffade. 

Hot via Telefon, brev, SMS och Internet 

 Notera vad som sägs eller skrivits. Om det är ett sms, mejl, eller via t.ex. facebook, spara det. 

 Om hot inkommit via brev undvik att röra brevet mer än nödvändigt och spar kuvertet. 

 Anteckna när samtalet, sms:et eller mejlet kom.  

 Om det sker via telefon eller annan öppen kommunikation så som chat, m.m: tala om att du 

uppfattar det som ett hot.  

 Rapportera direkt till närmaste arbetsledare.  

 Den som tagit emot hotet gör en skriftlig redogörelse.  

 Polisanmäl. 


