
Trygg och säker på arbetet 

Handlar om att se över er arbetsplats för att minska incidenter och 

händelser som påverkar ert arbete och minskar effektiviteten. 
 

 

Olyckor, rån, inbrott, internstölder, hot, våld mm ökar allt mer i samhället. Och 

vetskapen om att detta kan inträffa ger ofta en ökad otrygghet hos er personal. 

Följderna av dessa incidenter blir ofta större än de borde bli eftersom plane-

ringen på arbetsplatsen med genomtänkta åtgärder inte görs innan, utan ofta 

efter att det har inträffat. 

 

Tidig och anpassad planering om vad som ska göras både praktiskt och mentalt 

ger ett tryggare agerade och de personliga konsekvenserna minskar. 

 

Säkerhetsarbetet innebär en helhetssyn från riskanalys till utvärdering så insat-

ser blir effektiva, rätt planerade och kostnadseffektiva. 

 

Vi hjälper er på mindre, medelstora företag och butiker som känner att 

ni inte har möjligheten att själva genomdriva ett säkerhetsarbete. 

Säkerhetsarbetet och utbildningar utgår bl.a. från: 

AFS 2001:1 ”Systematiskt Arbetsmiljöarbete ”, 

AFS 1993:2 ”Våld och hot i arbetsmiljön”,  

AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.  
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abata personsäkerhet erbjuder er att med utbildning, som säkerhetssam-

ordnare och bollplank hjälpa till med att öka tryggheten, säkerheten och hand-

lingsberedskapen hos er personal och ert företag.  

 

Konsultuppdrag 

◊ Säkerhetssamordnare att hyra. 

◊ Göra kartläggning och riskanalyser. 

◊ Sätta upp policy, rutiner och handlingsplaner. 

◊ En säkerhetsskyddad butik — Handels checklista på 13 punkter. 

◊ Se över behovet av säkerhetsutrustning i förhållande till säkerhetsnivå.  

◊ Se över butikens disponering av uppställning för varor. 

◊ Krishantering enligt AFS 1999:7. 

◊ Motivation för säkerhetstänkande. 

◊ Motiverande samtal. 

 

Utbildningar 

◊ Utbilda personalen i säkerhetstänkande och förståelse för fö-

retagets/butikens säkerhetsrutiner. 

◊ ”Jag Är Trygg”, anpassad utbildning för hot och våld/

självskydd, enl AFS 1993:2.  

◊ Akuta åtgärder och HLR. 

◊ Stresshantering. 

◊ Självförsvarskurser 

(ex som kickoff och andra företagsaktiviteter) 

Säkerhetsarbete 

Säkerhetsarbetet kan ofta optimeras bättre. Detta är kanske inte prioriterat eller är det så 

att kunskap, ansvar och befogenheter inte följer varandra. Säkerhetsarbete är en lednings-

fråga som kan delegeras ut detta till kompetent person. 

 

Säkerhetsarbetet bygger på säkerhetstriangeln 

Vad, vilka tillgångar skyddar vi ? 

Mot, vilka typer av hot och incidenter skyddar vi? 

Hur, på vilket sätt skyddar vi företaget? Vilket fysiskt skydd behöver vi? 

 

Akutåtgärder 

Dåligt säkerhetsarbete ger ofta akutåtgärder vid inträffad händelse. Det blir oekonomiskt 

och störningar i produktion. 

Personalens riktlinjer för agerande och mentalt förberedelse vid direkt konfrontation med 

brottsutövare är viktigt att gå igenom innan det händer. 
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