
Policy om våld och hot om våld 

Omfattning 
Denna policy omfattar Restaurang 21 AB (nedan Torsgatan)  och dess dotterbolag och gäller således 
för samtliga medarbetare inom koncernen. 
 

Mål 
  

Torsgatan AB accepterar inte att någon medarbetare utsätts för våld eller hot i sin arbetsmiljö. Vår 
målsättning är därför att: 

• Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller 
våldsamma situationer kan uppstå 

• Alla medarbetare ska känna till rutinerna vid en vålds- eller hotsituation, så att den/de 
drabbade snabbt kan få hjälp och stöd 

Ansvar 
Närmaste chef till medarbetarna har ansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 
ska därför utreda vilka risker det finns för våld och hot i arbetet och genomföra åtgärder för att så 
långt som möjligt förhindra att anställda utsätts för våld eller hot samt kontrollera att alla känner till 
rutinerna. Chefen ska dessutom se till att det finns fastställda rutiner för hur en situation om våld 
eller hot ska hanteras. 

Exempel på våld och hot 

Ofredande 
Ofredande kan bestå av knuffar, fasthållande, kastande av föremål mot någon eller något. Likaså att 
genom skrik, tillmälen eller gester allvarligt kränka en person. (Brottsbalken 4:7). Straffen kan bli 
böter eller fängelse upp till sex månader. 

Olaga hot 
Olaga hot kan föreligga om någon uppsåtligen med ett tillhygge eller ord framkallat allvarlig fruktan 
för personlig säkerhet eller egendom (Brottsbalken 4:59). Straffet kan bli böter eller fängelse upp till 
två år. 

Misshandel 
Misshandel kan föreligga om någon uppsåtligen tillfogar en person skada eller smärta (Brottsbalken 
3:5). Straffet kan bli böter eller fängelse upp till två år. 

Grov misshandel 
Grov misshandel föreligger om misshandeln är svår, livsfarlig eller särskilt hänsynslös. Likaså om flera 
personer attackerar en ensam person eller om någon sparkar på en försvarslös person (Brottsbalken 
3:6). Straffet kan bli fängelse mellan ett till tio år. 



 

Reaktioner vid hot och våld 
Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller 
chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter 
det som hänt eller för vad som kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror på 
hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man var ensam 
och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om att man kan 
riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk press i arbetet. 

Reaktionerna efter en krissituation brukar följa fyra faser: 

1) Chock, som kan vara i några dagar, då man omedvetet kan förneka verkligheten, vilket ibland 
misstolkas av omgivningen som oberördhet 

2) Reaktion, då starka känslor tränger fram, vilket kan vara påfrestande för omgivningen 

3) Bearbetning, då den drabbade arbetar mentalt med problemet. Självupptagenheten avtar 
och intresset för omgivningen ökar. Denna process kan ta lång tid 

4) Nyorientering, då de psykiska skadorna är läkta och obehagliga känslor har bearbetats 

Riskbedömning 
För att förebygga att medarbetare utsätts för våld och hot ska arbetsgivaren kartlagga riskerna för 
vålds- och hotsituationer samt se till att det finns säkerhetsrutiner. Denna riskbedömning görs i 
samband med skyddsronder som ska genomföras årligen eller i de fall förändringar i verksamheten 
föranleder det. Se Restaurang 21 AB arbetsmiljöpolicy för ytterligare information kring skyddsronder 
och riskbedömning.  

 

Åtgärder i samband med en hot och våld situation  
Det är omöjligt att i förväg göra en komplett handlingsplan för hot- eller våldssituationer eftersom 
den ena händelsen inte är den andra lik. Det finns dock några punkter att tänka på: 

• Efter att en situation om hot eller våld har inträffat ska närmaste arbetsgivarrepresentant på 
plats se till att drabbad(e) medarbetare tas om hand och vid behov kontakta anhöriga.  

• Lämna inte den drabbade ensam. Förvissa dig om att hen inte fått några fysiska skador. Om 
så är fallet kontaktas ambulans och polis 

• Berörd(a) medarbetare tillåts inte att gå hem utan någon form av bearbetning. Konsultera 
den operativa chefen i denna fråga 

• Om någon "publik" förekommit, såsom besökare tas dessa om hand på lämpligt sätt 

• Vid incidenter av hot och våld skall den drabbade erbjudas psykologiskt omhändertagande 

• Händelser och tillbud ska dokumenteras och utredas. Grovt våld och allvarliga hot ska 
anmälas till Arbetsmiljöverket och vid sjukskrivning även till Försäkringskassan.  



• Polisanmälan bör genomföras 

 

Hit kan du vända dig för att få hjälp 
Om du har frågor eller behöver hjälp och stöd ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. 
Om inte denna kan hjälpa i situationen kan du även vända dig till den operativa chefen. 

 

 


