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Arbejdsvold, trusler og chikane i fritiden

Reglerne 
Arbejdsgivere skal sikre, at ansatte ikke bliver udsat for arbejdsrelateret vold, 

trusler og anden krænkende adfærd, både når de er på arbejde, og når de har 

fri. Reglerne om, at forebyggelsen også omfatter fritiden, kom i 2016.

I Arbejdstilsynets vejledning om vold (D.4.3-4) fremgår det, at arbejdsgiveren 

skal:

- Sikre at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sikkerheds-  

og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde

- Forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold – også i fritiden

- Løbende vurdere risikoen og om nødvendigt justere forebyggelsesarbejdet

- Sikre retningslinjer og vejledning i, hvordan medarbejderne kan handle 

hensigtsmæssigt op til og i tilspidsede situationer.

- Arbejdsgiveren skal ikke instruere om eller gennemføre tiltag i forhold  

til medarbejderes private forhold, eller hvad de foretager sig i fritiden,  

fx medarbejderes valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, 

fritidsinteresser eller familieforhold.

- Medarbejderne er ikke forpligtet til at følge arbejdsgiverens vejledning.

Reglerne om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid gælder ikke for 

selvstændige.

Guide til forebyggelse og håndtering

www.voldsomudtryksform.dk

En fængselsbetjent og hans samlever er kørt til børnehaven for at hente deres børn. Mens samleveren er inde i 

institutionen, dukker to tidligere indsatte op. De råber ad fængselsbetjenten, slår ham i ansigtet med knytnæve og 

spytter på ham.

En pædagog på et rusmiddelcenter bliver opsøgt i et supermarked af en tidligere bruger af centeret. Borgeren råber op 

og kritiserer centeret og medarbejderen. ”Centeret er lort. Du er lort. Jeg hader lort. Og jeg ved, hvor du bor“.

www.voldsomudtryksform.dk



At blive udsat for arbejdsrelateret vold eller chikane, når man 

har fri, kan være en særlig stor belastning. Man har ikke længere 

et 'helle', hvor man kan restituere og være tryg, men kan føle sig 

udsat døgnet rundt. Det kan være yderligere belastende, hvis det 

går ud over medarbejderens familie eller venner, eller de har 

været vidne til overgrebet.

En medarbejder i en kontrolmyndighed bliver en tidlig morgen brutalt overfaldet foran sin bolig. Hun bliver slået og sparket i 

ansigtet – også efter hun ligger værgeløs på jorden. Politiets efterforskning viser, at det er en erhvervsdrivende, som har bestilt 

og købt to personer til at begå overfaldet.

En socialrådgiver på et jobcenter får en lang række truende sms’er fra en borger. Hun bliver opmærksom på, at der på 

Facebook er en ’tråd’ hvor hendes faglighed kritiseres skarpt. Hun bliver kaldt for ’et hul i jorden’ og en ’sinke’, der hurtigst muligt 

burde vende hjem til, hvor hun kommer fra.

Hvis der er risiko for, at  

med arbejdere kan blive udsat  

for chikane, trusler eller vold i 

arbejdstiden, bør arbejdspladsen  

vurdere, om risikoen rækker  

ind i fritiden.

Hvis det er tilfældet, skal arbejds- 

giveren også forebygge og vejlede  

om vold uden for arbejdstiden. 

 

Vurderingen kan tage afsæt i:

- Har medarbejdere været udsat  

for vold uden for arbejdstiden?

- Har medarbejdere haft alvorlige 

konfrontationer med en eller flere 

borgere på arbejdspladsen?

- Har medarbejdere følt sig utrygge  

i forbindelse med deres arbejde  

– i eller uden for arbejdstiden?

- Hvad er borgernes situation?

- Hvordan reagerer borgere  

eller pårørende generelt på 

medarbejdernes handlinger  

og beslutninger?

- Kan medarbejderne forvente  

at møde borgerne i fritiden?

Procedurer for at forebygge 

arbejdsrelaterede overgreb i fritiden 

er langt hen ad vejen de samme, 

som når overgrebene finder sted i 

arbejdstiden. 

Arbejdsgiveren skal fastlægge 

retningslinjer og vejlede med-

arbejderne i, hvordan de kan 

håndtere episoderne. Retnings - 

 linjer og vejledning må afstemmes 

efter vurderingen af risikoen for  

at blive udsat for vold i fritiden.

Forebyggelsen bør tage afsæt  

i arbejdspladsens samlede 

erfaringer. Og det er vigtigt løbende 

at registrere og anmelde både  

store og små hændelser.

Vejledning og undervisning  

kan handle om:

Arbejdspladsens kriseberedskab 

for voldsomme episoder skal også 

omfatte vold og chikane i fritiden. 

 

Beredskabet skal tage højde for, at 

det kan være særligt belastende at 

blive udsat for overgreb, når man 

har fri. Og at det også kan gå ud 

over familie og andre nært stående. 

Der kan være behov for udvidet 

professionel krisehjælp, skærpede 

procedurer for anmeldelse og tilbud 

om støtte til familiemed lem mer eller 

andre, som har været vidne til over-

grebet.

Kriseberedskabet bør også inde-

holde en plan for, hvordan kolleger 

til den ramte skal infor meres om 

det, der er sket. Alt efter over-

grebets karakter kan det være 

orientering eller en formali seret 

krisepsykologisk indsats for 

medarbejdere og ledere – en 

såkaldt debriefing. Herigennem  

kan oplevelsen blive bearbejdet  

i medarbejder gruppen, og man 

mindsker risikoen for, at der  

opstår myter og unødig angst og 

usikkerhed blandt medarbejderne.

Kriseplanen bør beskrive:

- Hvordan den eller de ramte  

Tjekliste til arbejdsmiljøorganisationen

Har medarbejdere været udsat for arbejdsrelaterede  

overgreb i fritiden? Eller er der risiko for, at de kan blive det? 

Hvis ja, sæt temaet på dagsordenen på arbejdspladsen.

 

 Skab overblik over de episoder, der har fundet  

sted – eller over risikoen – for at kunne målrette  

en forebyggende indsats.

 Drøft, beslut og indfør særlige tiltag til forebyggelse  

og håndtering, både i praksis i dagligdagen og i  

arbejds pladsens retningslinjer for voldsforebyggelse, 

kriseplan o.l.

 Del erfaringerne med forebyggelse og håndtering  

af arbejds relateret chikane, trusler og vold. Både de 

gode og dårlige.

 Sørg for, at medarbejderne kan få undervisning i  

fx advarselssignaler, kropssprog og konflikt hånd tering  

og -nedtrapning efter behov.

 Skab en kultur på arbejdspladsen, hvor I taler åbent  

om risici, nærved-hændelser og episoder med trusler, 

chikane og fysiske overgreb.

 Sørg for, at arbejdspladsens APV og trivselsundersøgelse 

tager højde for spørgsmål om arbejdsrelateret chikane, 

trusler og vold i fritiden.

 Følg løbende op på retningslinjer, kriseplan, undervisning 

og vejledning. Virker tiltagene efter hensigten eller er der 

behov for justeringer?

Håndter volden

Forebyg voldenVurder risikoen

skal støttes og hjælpes.

- Hvordan kollegerne skal 

informeres om det skete.

- Hvordan episoden registreres  

og anmeldes.

- Hvordan der følges op på 

episoden, og hvordan man 

efterfølgende vil arbejde med  

at kvalificere forebyggelsen og 

håndteringen af voldsomme 

episoder.

- Konfliktforebyggelse.

- Samtaleteknik.

- Kommunikation og kropssprog.

- Kendskab til advarselssignaler.

- Håndtering af digitale trusler  

og chikane.

Vurder
Forebyg

Håndter

En politibetjent og hans samlever bliver gennem en lang periode udsat for chikane og grove trusler. Både i telefonen og 

face-to-face, når de i fritiden går rundt i byen. De bliver blandt andet udsat for trusler som ”Vi voldtager din dame, når vi 

møder hende alene”.

Arbejdsvold, trusler og chikane i fritiden


