Självskyddskunskap
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Kursöversikt
Självskyddskunskap inriktning mot demens
Personalkurs 1-3 dagar

Utbildningsmål: att deltagarna lär sig ett humant, principbaserat och flexibelt arbetssätt i
självskydd.
Med sina teoretiska och praktiska kunskaper i självskyddskunskap, öka säkerheten,
tryggheten och lättare lösa uppkomna hotfulla situationer, med sitt kroppsspråk, ord och
gester vid olika omvårdnadssituationer.
Öka tryggheten och säkerheten både fysiskt och psykiskt för patient och personal.
Förebygga och minska sjukfrånvaron, arbets- och belastningsskador som kan uppkomma
p.g.a. våld eller hot om våld på arbetet.
Vid fysiskt utåtagerande från person/patient, skall personalen bemöta med minimal kraftinsats,
inte utsätta person/patient för onödigt ”våld” eller annan förnedrande behandling.

Kursinnehåll.
Teori: Grundläggande självskyddsprinciper, Arbetsställningar vid hot och våld,
kroppsspråkets betydelse, Våldsorsaker, Riskbedömning, åtgärdsplaner och handlingsplan för
verbalt och fysiskt hot om våld eller våld, förebyggande åtgärder samt nödvärn- nödexcesslagen, Arbetsmiljöverkets AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön

Praktik: Behovsanpassade principinlärningsövningar runt ett antal omvårdnads/arbetssituationer, balans och rörelseövningar, problemlösningar efter kursdeltagarnas önskemål

Kurslängd: 1-3 dagar
Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg
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Våld i vården
Utsatta – ej utsatta
Källa: UTSATT FÖR HOT OCH VÅLD I VÅRD OCH OMSORG, Ewa Menckel, Eija Viitasara 2000
ISBN:91-7045-564-3

De som utsatts för hot och våld förefaller att i något större utsträckning än de som icke utsatts
arbeta inom särskild omsorg. De tydligaste skillnaderna är att personal inom ordinärt boende
är mindre utsatta medan personal inom särskilt boende är mer utsatta. När det gäller
arbetstider (hel/deltid) finns ingen större skillnad mellan grupperna. Anställda som arbetar
dagtid är något mindre utsatta, medan det är vanligare att vara utsatt om man arbetar natt och,
framförallt, om man har annan arbetstid t.ex. oregelbunden arbetstid.
Utsattheten är högre ju mer kontakt man har med vårdtagarna. Denna tendens ökar
naturligtvis i betydelse i och med att den överväldigande majoriteten har kontakt med
vårdtagarna i stort sett hela arbetstiden. Att arbeta hemma hos eller ensam med vårdtagarna
behöver inte innebära en ökad risk. När det gäller arbetsorganisatoriska förändringar på
arbetsplatsen under senaste året anger gruppen utsatta i högre utsträckning än gruppen ej
utsatta att sådana förändringar skett. Omläggning av arbetsschema och ny chef är de
vanligaste förändringarna men även personalminskning och omplacering av personal tycks
innebära en ökad risk att bli utsatt. Upplevd arbetsbelastning under senaste året skiljer också
grupperna åt; de utsatta uppger att arbetsbelastningen varit mycket hög.
Tabell 4. Andel utsatta och icke utsatta fördelade på arbetsplatstyp (fråga 4).
Arbetsplatstyp
Ordinärt boende
Särskilt boende
Dagcenter
Korttidshem
Summa

Ej utsatta
38.8
54.1
4.4
2.7
100.0

Utsatta
16.4
76.6
4.8
2.2
100.0

Totalt
16.4
65.5
4.6
2.5
100.0

Tolkning

De tydligaste skillnaderna berör personal på ordinärt boende (mindre utsatta) och särskilt
boende (mer utsatta).
Utsatta respektive ej utsatta – analys och resultat
Tabell 12. Andel utsatta och icke utsatta fördelade på om arbetsplatsen genomgått Organisationsförändringar (fråga 12).
Organisationsförändring
Inga förändringar
Personalminskning
Omplacering av personal
Nyanställning av personal
Minskat antal vårdtagare
Ökat antal vårdtagare
Omläggning av arbetsschema
Ny chef
Vet ej om orgförändring skett
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Ej utsatta
16.8
30.2
24.3
35.8
8.3
29.9
43.1
45.4
4.1

Utsatta
9.0
35.9
28.3
40.0
10.5
25.5
51.1
46.1
2.7

Totalt
12.8
33.1
26.3
37.9
9.4
27.7
47.2
45.8
3.4
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Tolkning

Personal som genomgått organisationsförändringar är något mer utsatta. Även om
skillnaderna inte är särskilt stora blir organisationsförändringar allt vanligare vilket ger detta
område aktualitet. De vanligaste organisationsförändringarna, vilka i sig själva inte är så
”allvarliga”, utgörs av ny chef eller nytt schema. Nyanställningar, personalminskning, ökat
antal vårdtagare och omplaceringar kommer därnäst. De som inte vet om förändringar skett
eller som inte varit med om några tenderar att vara något mindre utsatta.
Tabell 13. Andel utsatta och icke utsatta fördelade på upplevd arbetsbelastning det senaste året
(fråga 13).
Arbetsbelastning
Låg
Relativt låg
Lagom
Hög
Mycket hög
Summa

Ej utsatta
0.3
1.7
25.7
50.3
22.0
100.0

Utsatta
0.3
1.1
14.6
52.1
31.9
100.0

Totalt
0.3
1.4
20.0
51.2
27.1
100.0

Tolkning

Resultaten antyder att utsattheten ökar med arbetsbelastningen.

Vad kännetecknar individer och grupper som utsatts för hot och
våld?
Att arbeta med vård och omsorg inom kommunal verksamhet är ett kvinnodominerat arbete;
endast 5 % av totalgruppen är män. Hälften av de anställda är under 44 år, 4 % är under 24 år;
en av tre är mellan 45 och 54 år, se figur ålder. De flesta (49 %) har arbetat mer än 15 år inom
vårdsektorn och drygt hälften i mer än 5 år på den nuvarande arbetsplatsen, tabell fråga 11 (s.
22). Flertalet (59 %) bedömer sin fysiska och psykiska hälsa som mycket bra eller bra. Inga
könsskillnader kan konstateras mellan gruppen utsatta och gruppen ej utsatta. När det gäller
ålder är de yngre (mellan 19–44 år) mer utsatta, där de yngsta förefaller att löpa särskilt stor
risk att bli utsatta. Lång erfarenhet av arbete inom vården, 15 år eller mer, innebär mindre risk
att bli utsatt. Gruppen utsatta bedömer genomgående sin fysiska och psykiska hälsa som
sämre än vad gruppen icke-utsatta gör.

Utsatta respektive ej utsatta – analys och resultat

Tabell
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Våldsorsaker
Våldsamma eller hotade människor är rädda!
När du har förståelse för denna mening kan du lättare förstå människor som hotar eller blir
våldsamma vid ett specifikt tillfälle.
Orsaker till aggressivitet, hotfullhet eller våld
•

Rädsla
o Du kommer för snabbt fram till personen
o Du närmar dig rakt mot personen
o Du bemöter ”ovanifrån” vid sittande eller liggande person
o Du informerar inte om vad du skall göra och vad du gör
o Du pratar för snabbt eller för högt
o Du har ett hotfullt kroppsspråk
o Du gör intrång på personens revir
o Du hjälper personen felaktigt, genom att bryta ett naturligt rörelsemönster
o För mycket personal i rummet
o Förstår inte ”språket”
o Förstår inte situationen
o Känner sig vara i ett ”underläge”
o Känner sig instängd
o Yttre påverkan/händelser

•

Vrede
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Du tar bort personens möjlighet att klara sig själv
Du tar ögonkontakt med personen
Du tar inte ögonkontakt med personen
Du gör intrång på personens revir
Du tar felaktiga grepp
Du har ett hotfullt kroppsspråk
Har svårt att uttrycka sig
Yttre påverkan/händelser
Förstår inte ”språket”
Känner sig vara i ett ”underläge”
Känner sig instängd
Yttre påverkan/händelser

Oro
o Personal som byts ut ofta, många vikarier och timanställda, hög sjukfrånvaro
o Stressad och utbränd personal som tenderar att bli oempatiska och okänsliga
och som förtingligar patienter
o Separationer, till exempel när personal slutar, som leder till känslor av
övergivenhet vilket ofta i sin tur leder till utagerande
o Rädsla som man inte talar om både hos personal och hos patienter, tenderar att
spridas till andra
o Andra patienter som är våldsamma är skrämmande (patienten tar till våld för
att förekomma och försvara sig)
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o Nyhetsrapportering från tv, radio och press är ofta skrämmande. Ibland kan det
vara befogat att prata igenom otäcka händelser som rapporteras, med fokus på
vilka känslor de kan väcka
•

Ångest
o Långa väntetider
o Stress

•

Smärta
o Du tar felaktiga grepp
o Du hjälper personen felaktigt, förhindrar det naturliga rörelsemönstret
o Sjukdom gör att personen känner smärta eller har låg smärttröskel
o Psykisk smärta (har ont i själen)

•

Sjukdom
o Sjukdomen påverkar beteende
o Medicinen påverkar beteende
o Inte tillräcklig kunskap om sjukdomens inverkan på person/patient

•

Stress
o Alltför stor skillnad mellan individens kapacitet och de krav som ställs på hans
eller hennes prestationer
o Förändringar

•

Integritet
o Kommer för nära personen, gör intrång på revirzonerna

•

Övriga orsaker
o Påverkan av alkohol eller droger som gör att han/hon är upptagen av sig själv
o En påverkad person förstärker lätt känslan av underläge och sårbarhet
o Du och dina arbetskamrater har olika sätt att markera regler och uppträdande
o Du och dina arbetskamrater talar om saker som ej berör arbetet
o Du pratar över huvudet på person/patient
o Klädsel
o Inverkan av tredje part
o Kravsituationer
o Färger
o Yttre påverkan/händelser
o Du bjuder på tillfället
o Saknar sjukdomsinsikt
o En påverkad person förstärker lätt känslan av underläge och sårbarhet

”Varje människa jag möter har något att lära mig.”
Dalai Lama
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Orsaker till aggressivitet
HYGIEN:
Vid duschning: ca: 90 % av kvinnor börjar duscha nerifrån och män uppifrån. Ex.
kvinna blev arg när hon fick vatten i ansiktet, var nära att drunkna när hon var liten.

PÅ- OCH AVKLÄDNING:
MATNINGSSITUATIONER:
PERSONALBYTE:
FLYTTNING:
TÄNDER:
FÖRSTOPPNING:
URINVÄGSBESVÄR:
SKELETTSKADOR:
LÄKEMEDEL:
MILJÖUTFORMNING:
RÄDSLA:
ÅNGEST:
SVÅRT ATT GÖRA SIG FÖRSTÅDD:
KÄNNER SIG AVVISAD:
NEKAS NÅGOT:
FÅR FÖR LITE REVIR:
VID SEPARATION/BESVIKELSE ELLER
SJÄLVBESTÄMMANDE:
KAN EJ KONTROLLERA SITUATIONEN:
KÄLLA: Kerstin Lundström sjuksköterska/författare, Octipus Demens AB
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Kroppsspråk
Icke verbal kommunikation
• Hur är din hållning?
• Hur placerar du dig?
• Hur uppträder du?
• Hur klär du dig?
• Hur visar du känslor?
• Hur närmar du dig personen?
• Hur tar du i personen?
• Hur är ditt/personens revirområde?
Icke verbal kommunikations tre beståndsdelar
• Avläsa: Så att situationen ej upprepas negativt eller upprepas positivt.
• Utvärdera: Skilj informationen från uttryckssätt och tyd budskapet i sin helhet.
• Behärska: Kommunikationsprocessen är aktiv antingen man talar eller lyssnar.
Attityder överförs genom fördelningen
• Kroppen 50-90 % källa: Nenzen 1997
• Rösten 30 %
• Orden 10 %

Råd för bättre kommunikation
Icke Verbalt
• Eftersträva ett lugnt sätt att gå.
• Använd långsamma och lugna rörelser.
• Var lugn och försök ingjuta tillit.
• Ge fysisk kontakt.
• Använd händerna för att förklara och demonstrera.
• Visa vad du gör och hur du gör det.
Verbalt
• Ha ögonkontakt – gärna kroppskontakt.
• Tala klart och tydligt men inte för högt.
• Tala långsamt.
• Tala en i taget.
• Använd korta meningar med enkla och korta ord.
• Ge ett besked i taget.
• Undvik störande oväsen.
• Ställ enkla frågor och om du måste repetera frågan, använd helst samma ordalydelse
som första gången.
• Invänta svar eller reaktion innan du fortsätter tala.
• Ställ frågorna med vem, vad och hur i stället för varför.
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Om kroppshållning, signaler och gester och varför du ska förstå dem
Källa: företagande.se Lena Nordin-Andersson, Nord–in-Spire

Att vårt kroppsspråk säger mer än våra ord är de flesta medvetna om idag. Ändå är vi så
ouppmärksamma och omedvetna om vilka signaler vi skickar och vilket känslodränage vi bär
omkring på. Det är enkelt att prova själv. Ställ dig upp och föreställ dig att du är bäst i
världen, ingen kan slå dig, du älskar att synas och är stark, snygg, uppskattad och omtyckt.
Märker du vad som händer i kroppen. Automatiskt så sträcker du på dig, drar bak axlarna,
drar in magen, lyfter på huvudet och andas djupt nere i magen - kanske ett leende i mungipan.
Men vad händer om du tänker precis tvärtom: du är inget värd, ingen bryr sig om dig, håret
har sett bättre dagar, du känner dig trött och hängig och du hoppas verkligen att ingen ser dig
idag. Med största sannolikhet faller både axlar och hållning ihop och det är betydligt svårare
att hålla huvudet rakt och blicken skarp.
Varje gång du har varit i en förhandling, eller träffat någon i ett möte och lämnar mötet med
en känsla av obehag, olust eller gnagande tanke - beror det oftast på att de ord du har tagit
emot inte stämmer med de signaler du har fått via kroppsspråket.
Automatiskt speglar vi kroppsspråket hos dem vi tycker om. Det är ett sätt att visa
samförstånd och acceptens. Sitter du mitt över bordet med någon du gillar och den personen
lutar sig framåt, lägger armarna på bordet och lägger hela tyngden framåt - kommer du inom
kort att också luta dig framåt. Känns det obekvämt och du inte riktigt är med på noterna
kommer du antagligen att göra tvärtom, automatiskt dra dig bakåt.

Kroppshållning
Enkla figurer som de ovan är alla lätta att tolka. Vi förstår vad de säger, vad de tycker eller
vilken sorts typ de representerar. Från vänster till höger: laidback, vägrande, frågande, ifrågasättande, blyg och bestämd.
När du blir medveten om ditt eget sätt att hålla dig och föra dig kan du också påverka genom
att ha kroppen med dig. Väldigt många har idag en dålig hållning. Tänk dig att du har en lina
igenom kroppen som är fäst i taket, den drar dig uppåt. Så ska du hålla dig, utan att det blir för
stelt och uppstyltat. Oftast brukar det räcka med att någon sätter ett pekfinger mellan dina
skulderblad och trycker till lite för att du ska känna skillnaden. Där ska du vara, rak - men inte
stel.
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Gester
Här brukar vi skilja på händelsegester och känslogester. Händelsegester är gester som
kommunicerar direkt - kom hit, gå härifrån, var tyst, lyssna, snurra runt… vi visar med gesten
vad vi önskar ska hända eller vad som har hänt. Kanske vi håller för näsan för att visa att
något luktar illa. Känslogester är mer omedvetna. Vi drar automatiskt upp handen till munnen
om vi öppnar den i förvåning, eller pekar med hela handen och stöter den i bordet för att
understryka att vi verkligen menar vad vi säger.
Ofta är vi svenskar dåliga på att använda gester. Speciellt i större sammanhang. Vi måste låta
gesterna växa i förhållande till hur många som lyssnar. Ju större publik, ju större och tydligare
gester. Om något är stort, visa med hela armarnas längd - ordentligt. Använd dina gester för
att understryka det du menar. Det ger liv och engagemang till det du säger.

Mimik
Ansiktet och framförallt ögonen sägs vara själens spegel. Vilket också betyder att mår du
dåligt så syns det. Samtidigt är det så att du kan se till att ha rätt känsla i kroppen och därmed
skicka den känsla som du avser. Du behöver bara tänka på rätt sak, precis som du gjorde i
början av artikeln. Det här vet vi alla att vi ska - tänka rätt, som mental träning. Ändå är vi så
dåliga på att sätta oss själva i rätt stämning.
Vad skulle hända om du innan du gick in på ditt viktiga säljmöte tog ett par djupa andetag
utanför dörren, tänkte på hur du vill uppfattas, sätter dig själv i en sådan situation - känner
efter hur kroppen är - avspänd, stressad, intensiv, slapp, på språng i värsta fall på flykt ändrar läge till det du vill ha och kliver in?
Gör ett par grimaser, spänn och släpp alla muskler och du ska se att du kan möta dina
potentiella kunder i en helt annan sinnesstämning. Det kommer de att märka, oavsett vad du
säger. Du kan helt enkelt sälja på ditt sätt att vara. Tänd dina ögon, bli närvarande och kom
ihåg varför du VILL göra det här mötet.

Ta med dig ditt medvetna kroppsspråk
I varje möte, var medveten, få din omgivning med dig genom att spegla den du talar med. Se
vad som händer när du sitter likadant, när du härmar (självklart så diskret som möjligt)
hållning och gester.
Framförallt - öva och se till att få återkoppling, på dina viktiga presentationer och kundmöten.
Ta med dig en kollega, eller ännu hellre en professionell coach som får iaktta din ickeverbala
kommunikation. Jag lovar att du kommer att få ut ännu mer av dina säljmöten. Medvetenhet
om hur du uppfattas genom ditt kroppsspråk kommer att ta dig till nya nivåer.
Källa: Helene Karlsson

3. Kroppsspråket kan delas in i fem olika delar;
3.1. Gester - hur vi använder våra händer och armar.
3.2. Mimik - Vad vi signalerar med våra ansikten.
3.3. Kroppshållning - Hur vi för oss.
3.4. Intimsfär och kroppslig närhet - Hur nära andra människor man sitter och står.
3.5. Kroppskontakt - Vem vi berör, när, var och hur.
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3.1. Gester - hur vi använder våra händer och armar.
Sammanpressade händer hos en person som lyssnar, tyder på negativ reaktion.
Att klia sig lätt på sidan av halsen, eller att stryka sig över eller gnugga hakan, antyder att
lyssnaren tvivlar på det du säger.
Att klia sig i huvudet visar på förvirring och osäkerhet på hur det som sägs ska uppfattas.
Korslagda armar med tummarna pekande uppåt, avslöjar en försvarsattityd och en person som
inte vill vara mottaglig.
En handskakning kan vara en symbolisk maktkamp mellan två individer. Ett dominerande
handslag kännetecknas av att personen vänder handens insida nedåt, när han ska fatta den
andres hand. En hand som är öppen och visar insidan underifrån och uppåt indicerar
undergivenhet och hotar inte någon.
3.2. Mimik - Vad vi signalerar med våra ansikten
En flackande blick är något som vi känner igen som opålitligt, ett tecken på bedrägligt
beteende och förvirring. Det kan bero på att personen är osäker på sina känslor eller åsikter.
Att inte se någon i ögonen kan vara ett sätt att dölja pupillens signaler. Pupillerna vidgas när
vi trivs och tycker om någon och dras samman när vi inte gillar det vi ser. Detta sker i samma
utsträckning som vi reagerar på ljusintensitet.
Leendets makt:
En människa som ofta ler har ett mer positivt inflytande på sin omgivning än en person som
aldrig ler. Lycka uttrycks på samma sätt över hela världen, med ett leende. Därför är det
kanske den allra viktigaste komponenten i kroppsspråket. Här åsyftas det hjärtliga leendet, det
äkta. Det finns många andra leenden, t.ex. falska leenden och olyckliga leenden. Dessa skapar
inte en avspänd kommunikation mellan människor som samtalar.
3.3. Kroppshållning - Hur vi för oss.
Ibland är hållningen så typisk att en skicklig mimare kan imitera en berömd person bara
genom att kopiera hans eller hennes karaktäristiska sätt att föra sig och gestikulera. Att imitera
rösten blir sedan endast pricken över i:et, eftersom publiken redan har känt igen personen i
fråga. Genom att man lär sig mer om hållningen blir man förtrogen med kroppsspråkets eget
alfabet. Det är grunden som allt annat bygger på. William James var en amerikansk psykolog
och fysiolog. Han delade in människans olika kroppshållning i fyra olika typer.
Närmande: En framåtlutad kroppshållning visar på en uppmärksam och varm personlighet.
Tillbakalutad: Motsatsen till den närmande hållningen. Detta är en blyg eller uttråkad person,
som uppfattas som kylig av omgivningen.
Öppen: En upprätt och rak kroppshållning visar på självförtroende och ger intryck av en
dominerande och stolt personlighet.
Sammandragen: En hopsjunken hållning tyder på uppgivenhet, besvikelse, undergivenhet och
kanske depression
William James menade att dessa fyra typer är mycket användbara när man vill tolka och förstå
kroppsspråket. Detta visar människans grundläggande sinnesstämning och attityd.
3.4. Intimsfär och kroppslig närhet
Hur nära andra människor man sitter och står.
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3.5. Kroppskontakt
Vem vi berör, när, var och hur. Alla människor har ett personligt revir. Framstående
vetenskapsmän har kommit fram till att det finns fyra olika kategorier av personligt revir.
Den intima zonen: Räknas från vår kropp och 50 cm utåt. In i denna zon släpper vi bara
vänner, släktingar och andra närstående. Dessa får bara röra sig i den yttre delen av zonen.
Endast föräldrar, kärlekspartners och mycket nära vänner får lov att röra vid oss. Vad beror
detta på? När någon kliver in i vår intima zon reagerar kroppen på intrånget. Hjärtfrekvensen
ökar. Adrenalinhalten ökar. Större mängd blod pumpas ut till hjärna och muskler. Detta
betyder att kroppen förbereder sig på att reagera. Antingen att fly eller att kramas. När t.ex. en
läkare invaderar vår intima zon, i kraft av sitt yrke, kan det upplevas som mycket påfrestande.
I den situationen kan vi inte öppet visa våra grundläggande reaktioner och kan inte agera vare
sig genom att fly eller kramas. Zon 2, 3. 4 sträcker sig från 50 cm från vår kropp till över 4
meter. Detta styrs av vår relation till övriga människor och till var vi befinner oss.
4. Gester från topp till tå
4.1. Huvudet och ansiktet:
Huvudet och ansiktet är de delar på vår kropp som är mest uttrycksfulla. Ett ansikte kan visa
vrede, smärta, glädje, förfäran, lycka, tvivel m.m. Här kan man återanknyta till "Leendets
makt" . enligt en forskare skall det finnas runt 1814400 olika leenden. Ett leende kan vara
mystiskt, inbjudande, irriterande osv. Det kan även förbrylla människor i århundraden, såsom
"Mona Lisa" har gjort.
Gester som vi anser självklara kan i vissa länder betyda helt andra saker än vad de betyder för
oss. Som exempel kan vi ta ett jakande svar framfört med hjälp av huvudet. Vi anser att en
nick betyder "ja", helt utan förbehåll. I Bulgarien, Turkiet, Iran och Bengalen betyder en
sådan nick "nej". På dessa ställen är ett jakande svar framfört genom att skaka huvudet från
vänster till höger eller tvärt om, alltså tvärt emot hur vi gör.
I vissa kulturer täcker man huvudet av olika anledningar. Judiska män och kvinnor måste
täcka sina huvuden när de går in i en synagoga, vissa katolska kvinnor måste även de täcka
huvudet när de skall träda in på vissa katolska heliga platser. Enligt katolsk sed måste kvinnor
bära en sjal eller något liknande när de möter påven. Även inom Islam är det vanligt att
kvinnor täcker huvudet men det är inget generellt krav.
4.2. Munnen, läpparna och kyssar
Den starkaste signalen som vi kan åstadkomma med läppar och mun (förutom leendet) är
kyssen. Den existerar över hela världen och har lika många betydelser som det finns
människor. En vinnare kysser prispokalen, mammor kysser bort det som gör ont när deras
barn skadat sig, i vissa kulturer kysser man sina övermäns händer för att visa underkastelse.
En kyss kan vara ett sätt att hälsa, en kärleksförklaring eller kanske ett sätt att dra till sig
uppmärksamhet. Då handlar det naturligtvis om olika sorters kyssar. Vid Medelhavet och
även på andra ställen på vår jord är det en vanlig gest att kyssas på kind när man hälsar på
någon. Ibland kysser man till och med helt främmande människor. På dessa ställen är det en
vanligare hälsning än vår lite kyligare handskakning. En kindkyss skall dock inte nudda själva
kinden med läpparna utan man kysser i luften.
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Tungkyssen har sitt ursprung från den tid då mödrar vande sina barn vid fast föda genom att
föra över färdigtuggad mat från sin egen mun till barnets. På denna tid var det dock ingen
erotisk handling, som man räknar det till idag.
I Orienten är det förbjudet att kyssas på allmän plats och det räknas som en intim, sexuell
handling. Inte ens vänskapskyssar får förekomma. I Sydamerika bor det ett folkslag vid namn
Tapuyafolket och bland dem är det endast männen som kysser varandra, och då endast som ett
fredstecken. Andra saker man kan göra med mun och läppar är att t.ex. gäspa, spotta eller
vissla.
4.3. Armarnas betydelse
Armarnas placering kan berätta mycket om personen i fråga för åskådaren. Att höja armarna i
luften kan både vara en positiv eller negativ gest. En fotbollsspelare slänger ofta upp armarna
i luften när han gjort mål och rusar mot sina lagkamrater, samma gör boxaren som triumferat
höjer armarna när han knockat motståndaren. På samma gång kan ett par uppsträckta armar
betyda att man ger sig, som t.ex. en soldat i ett krig eller någon som blir arresterad av polisen.
Korslagda armar: Tolkas oftast som att man är negativt inställd eller inte håller med.
Antropologer hävdar att det finns sex olika sätt att korsa armarna och att de alla betyder olika
saker. En sak som dock gäller nästan över allt är hur vi använder armarna när vi skall ge
anvisningar om riktningen. Om det är ett ställe i närheten är armen böjd och fingret ungefär i
axelhöjd medan man sträcker ut hela armen och placerar den högre om målet är längre bort.
4.4. Händerna
Händerna använder vi mest av allt istället för verbala uttryck. Det folkslag som ivrigast
använder händerna är italienarna medan japanerna är de mest återhållsamma. Betydelsen av
våra handrörelser är även de väldigt olika runt om på vår jord.
Ett exempel är hur man definierar "Vilken vacker flicka" i olika länder. Här har vi ett halvt
dussin olika gester att välja mellan, beroende på vart du befinner dig eller vem du talar med.
Italienarna använder sig av kindskruven, den symboliserar en smilgrop.
Grekerna stryker sig om kinderna, detta p.g.a. att det under antiken sågs som ett skönhetsideal
att ha ett äggformat ansikte.
I Brasilien formar man händerna som en kikare.
Fransmännen kysser sina fingertoppar. Detta har blivit känt som en gallisk gest för att
uttrycka uppskattningar, oavsett om det gäller en kvinna, god mat eller ett ypperligt vin.
En arab stryker sitt skägg.
I många kulturer ritar man en kurva neråt med händerna för att symbolisera en välformad
kropp.
Händernas olika betydelse skiljer sig också mellan länder och kulturer. "Att göra något med
vänsterhanden" syftar oftast på att man har gjort något halvdant eller slarvigt. Det franska
ordet för vänster, gauche, används i det engelska språket i betydelsen "klumpig" eller "tafatt".
I Mellanöstern har vänster och höger hand stor betydelse då vänster hand oftast anses som
oren. Den är reserverad för kroppshygien. I de områden har man ofta väldigt dåliga toaletter
och de består ibland bara av ett hål i golvet och inget papper. Istället finns där en kanna med
vatten för handtvätt. Det är alltså av stor betydelse att aldrig göra vissa saker med
vänsterhanden, såsom att äta, ge bort presenter eller räcka över mat vid middagsbordet. I
dessa länder är det ofta grymma straff för brottslingar, de får höger hand avhuggen och måste
alltså leva resten av sitt liv med endast den orena handen i behåll.
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4.5. Fingrarna
Våra fingrar är viktiga för att vi skall klara oss i tillvaron. Om man råkar skada ett finger så
märker man ganska snabbt hur handikappad man blir. De är dessutom ovärderliga när vi skall
räkna samt när det gäller ett av våra sinnen - känseln.
Den mest ökända gesten i världen är "fingret". Enligt historiker är gesten över 2000 år
gammal och anses som förolämpande just för att långfingret symboliserar en fallossymbol i
denna gest.
Ett av de vanligaste tecknen vi gör med fingrarna är V -tecknet som sedan andra världskriget
betraktas som en symbol för "fred" eller "seger". Denna gest fungerar nästan över hela
världen och det spelar inte så stor roll vilken sida av handen du har mot dig. Utom i England.
Där måste du ha handflatan riktad ifrån dig annars ses V-tecknet som en ytterst ohyfsad gest.
Där betyder tecknet "ta dig i häcken" (eller ännu värre) om handflatan är vänd in mot dig
själv.
Fingrarna utgör också en viktig del när en kvinna flörtar med en man. Hon snurrar lite på en
hårslinga för att dra mannens uppmärksamhet mot hennes huvud, likaså kan hon med ett
finger stryka över sina läppar för att dra uppmärksamheten mot munnen. Samma procedur
gäller med benen där kvinnan kan placera handen med tummen inåt låret och de övriga
fingrarna neråt knäet. Även här för att få mannen att uppmärksamma en speciell och attraktiv
kroppsdel.
4.6. Benen och fötterna
Gester vi aldrig skulle ha tänkt på kan få större konsekvenser än vad man kan tro. Speciellt
när det gäller fötter och fotsulor. Det fick en 29-årig laotier bittert erfara då han 1988 besökte
en kabaré i LA. Kabarén var av ett thailändskt slag och under tiden en av de thailändska
sångarna stod på scen, satte laotiern upp fötterna på en stol med sulorna pekandes mot
sångaren. Efter kabaréns slut följde sångaren efter laotiern och sköt honom . Detta gjorde han
för att det bland sydoasiatsier ses som en grov förolämpning att peka med skon eller fotsulan
mot någon. Sångaren dömdes sedan för dråp.
Fotsulan är den lägsta och den smutsigaste delen av kroppen och det är därför det räknas som
en stor skymf att peka den mot någon. För västerlänningar kan detta vara ett problem då de
besöker Thailand, Singapore, Egypten och Saudiarabien, eftersom man ofta sitter på dynor på
golvet. Man måste då vara försiktig med hur man sitter för att inte förolämpa någon.
Många lägger "benen i kors" när de sitter ner och detta kan man göra på fyra olika sätt:
Korsa dem vid vristen.
Korsa dem vid knäna.
Lägga ena vristen över det andra knäet.
Korsa benen vid knäet och linda ena foten runt det andra benet.
Detta gäller dock inte över allt. I Thailand anses det som opassande att korsa benen. I USA
räknades det förr som feminint att korsa benen vid knäna men nu för tiden kan man se både
män och kvinnor göra det. Troligtvis är det ännu vanligare bland europeiska män. En
maskulinare ställning är att lägga den ena vristen över det andra benets knä.
När det gäller att flörta är det vanligt att man omedvetet placerar det ben man vill korsa mot
den personen man flörtar med. Två människor som sitter bredvid varandra, med korsade ben
och fötterna pekandes mot varandra, har i detta fall troligtvis någon slags attraktionskraft på
varandra. Det behöver inte vara en fysisk attraktionskraft men det är det vanligaste.
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4.7. Kroppen i allmänhet
De mest välkända universella gesterna som gäller hela kroppen är nigningen och den religiösa
knäböjningen. Den manliga motsvarigheten till nigning är bugningen som dock med undantag
för Japan är ganska ovanlig nu för tiden. De fåtal gånger då det är korrekt att buga och niga är
när man möter kungligheter.
I Fjärran Östern, främst i Japan och Korea brukar kvinnorna gå en bit bakom sitt manliga
sällskap. Orientaliska kvinnor anser ofta att västerländska kvinnor är djärva och framfusiga,
då de går med längre steg, rakare hållning och bredvid männen.
5. Vilken betydelse har klädsel och utseende?
Sättet att klä sig på ger oss en vink om personens identitet. När man grupperar människor
efter klass, yrke (polis, läkare) eller subkultur (punkare, raveare) är det just genom sättet att
klä sig på som man identifierar dem med en viss grupp. När man möter en människa första
gången försöker man snabbt bilda sig en uppfattning om vilken sorts människa det är. Det är
här klädsel har betydelse, som man registrerar medvetet eller omedvetet. Yrken som har
särskilda kläder t.ex. poliser, läkare och militärer kan med sina uniformer förstärka sina
yrkesroller.
Det finns olika signaler som vi kan sända med hjälp av våra kläder. T.ex. hur vi mår,
grupptillhörighet, om vi vill synas, vilket mode som gäller just nu, yrkesgrupp, egen ekonomi
m.m. Även färgval spelar in. Om man klär sig i rött har man svårt att hålla sig i skymundan.
Då syns man! Svart förknippar vi ofta med sorg, vitt är oskuldens färg, grönt har en lugnande
inverkan osv. Det viktiga är att var och en har en personlig klädstil. Då har man möjlighet att
sända ut egna budskap som talar om en smula vad man är för sorts människa. Det är lätt att
alltför snabbt sätta en etikett på människor. Man drar förhastade slutsatser av det första
intrycket. Det är vanligt att man väjer ut ett eller två kännetecken hos en person och sedan
låter dem färga ens uppfattning om den personen.
En person som har svarta byxor, grön jacka, stora stålhättekängor och dessutom rakat huvud,
placerar vi in i en kategori och tillskriver personen en mängd egenskaper som associerar till
den rollen. Man gör en massa antaganden. I detta fall antar de flesta att personen i fråga är
rasist medan så inte alls behöver vara fallet. Människan kan helt enkelt gilla just denna
klädstil utan att behöva anamma de åsikter som vi ger denna klädkategori. Därför bör man
inte låta sig påverkas för mycket av sådana faktorer. Faktum är, att de yttre signalerna
(klädsel, utseende) blir mindre påtagliga ju bättre man lär känna personen.
Källförteckning
Axtell, Roger E, Talande gester, ScandBook AB,1992
Dimbleby, Richard, Kommunikation är mer än ord. Graeme Burton 1995
Jimsdotter, Eva, Våga tro på dig själv. 1996
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Revirzoner
Intimavståndet
Avståndet ligger mellan ca: 0 - 50 centimeter vilket är lika med person som har rätt att
komma nära. Blicken viktig, ej för länge ögonkontakt.
Föräldrar, kärlekspartners och mycket nära vänner får lov att röra vid oss och bryta igenom
barriären.
Vänner, släktingar, och andra närstående tillåter vi komma in i utkanten av denna osynliga
zon.
Vid intrång reagerar kroppen med att hjärtat slår fortare, adrenalinhalten ökar och större
mängd blod pumpas ut till hjärna och muskler. Alla dessa reaktioner betyder att kroppen
förbereder sig för att agera – antingen att rusa bort från en fientlig inkräktare eller krama och
kyssa någon vi tycker om. Det är ingen slump att vi ofta säger om våra käraste ”vi står
varandra nära”.
När ex. en läkare, fysioterapeut eller hårfrisörer invaderar vår intima zon i kraft av sitt yrke,
kan det upplevas som mycket påfrestande.
Iden situationen kan vi inte öppet visa våra grundläggande reaktioner och inte agera vare sig
genom att fly eller kramas. Det här är kanske en av anledningarna till att människor behåller
samma läkare år efter år, även om de ibland måste resa flera mil för att komma dit. På så sätt
slipper de utsätta sig för stressen igengenom att släppa in en främling i den intima revirzonen.

Personliga avståndet
Avståndet ligger mellan ca: 50 - 125 centimeter vilket är lika med samtalsavståndet. Undvik
att stirra på person under längre tid.
Det här är normal zonen i sociala sammanhang, den som man ser på fester, på kontoret och de
flesta sammankomster över huvudtaget. Den tillåter oss att prata obehindrat med andra
människor, utan att känna oss hotade. Den personliga zonen används i de flesta situationer där
vi nyss har blivit presenterade och inte känner de andra så väl, eller är osäkra på vilka de är.
”Håll dig på avstånd” är en replik som syftar på den personliga och intima zonen. Om någon
du tycker om envisas med att hålla dig på ”en armlängds avstånd” kommer du att känna dig
frustrerad och undra över varför ha/hon inte gillar dig. På liknande sätt reagerar du om någon
du knappast känner ställer sig lite för nära dig. Då kommer du att uppleva förvirring när ditt
primitiva jag undrar vad det är frågan om – ett sexuellt närmande eller ett anfall.
Att invadera den personliga zonen hos någon du knappt känner är ett mycket dominerande
beteende, hur välvillig du än är till sinnes. Det är en procedur som måste genomföras i flera
steg. Går du på fest med mängder av gäster och få bekanta ansikten, kan du ha svår att
slappna av och vara dig själv. Vi har då en tendens att stänga av. Middagsbjudningar är lättare
att hantera, eftersom matbordet i sig själv ger var och en ett definierat territorium och varje
gäst vet sin plats. Bordet utgör en sköld som döljer det avslöjande fot- och benspråket, vilket
ger varje person ett mått av avskildhet.

Umgängesavståndet
Avståndet ligger mellan 125 - 400 centimeter vilket är lika med sociala avståndet som är en
säkerhetszon för personer utan vänskapliga band, ett manipulativt avstånd. Se personen du
talar med i ögonen för att ej utesluta personen.
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Håll avståndet vid kontakt receptionist och besökare, så att förstnämnda kan fortsätta att
arbeta utan att behöva prata med den sistnämnde. Om avståndet är kortare skulle ett sådant
uppträdande vara direkt ohövligt. Vår umgängeszon (sociala zon) upptas av främlingar,
inklusive människor som affärsinnehavare, hantverkare, TV-reparatörer eller andra som av
någon anledning har kommit in i ditt hem.

Offentliga avståndet
Avståndet ligger från 400 centimeter och uppåt vilket är lika med publika zonen, folk som vi
inte bryr oss om eller vill ha kontakt med.
Vid framträdande och uppträdanden sitter publiken minst 4 meter från scenen. Talarstolen
eller arenan och här gäller den publika zonen. När artisten kliver ner och går ut i publiken kan
det uppfattas som väldigt störande, eftersom det bryter mot de oskrivna reglerna och vi vet
inte hur vi skall reagera på denna invasion. Att bli utvald och avskild från resten av publiken
eller klassen upplevs ofta som mycket pinsamt, och individen förlorar skyddet från gruppen.
Sådana här grupper förefaller att ha en egen mentalitet, som ibland kan vara starkare än hos de
enskilda individerna.

Du har kraft:
Var och en av oss har en egen privat ”luftbubbla”. Den här osynliga förlängningen av kroppen
har ett eget språk, som påverkar våra tankar och känslor. Även om bubblan är omöjlig att
upptäcka med blotta ögat, är den precis lika verklig som radiovågorna som sprider
information runt jorden 24 timmar per dygn.
Varje levande varelse omges av ett bio - magnetiskt energifält som mystikerna i alla tider har
kallat auran. Ett antal framstående forskare i Europa och USA har utvecklat speciella
fotograferingstekniker som har gjort det möjligt att ta bilder av detta kraftfält. Det är ett första
steg mot utforskningen av kraftfältets syfte och mening.
Våra kraftfällt sänder information till oss hela tiden även om vi för det mesta inte är medvetna
om det. De flesta känner när någon stirrar på dem, även om de inte kan se betraktaren. Din
luftbubbla är inte bara ett psykologiskt fenomen, utan fungerar ungefär som en insekts
känsliga antenner.
Många av kroppsspråkets synliga och tydliga signaler är ett resultat av meddelanden vi fått
från kraftfält runt kroppen.

Invasion på gång
Författaren Julius Fast berättar om en personlig erfarenhet som bevisade för honom hur
störande en invasion av det personliga reviret kan vara. En dag åt han lunch med en vän som
är psykiatriker, och upptäckte att han blev allt mer illa till mods utan att kunna förklara varför.
Hela tiden flyttade hans vän successivt sin kniv, gaffel, tallrik och cigaretter över bordet för
att förtydliga sitt budskap. Vid det laget var Julius Fast så frustrerad att han knappast kunde
koncentrera sig på vad vännen hade att säga.
På ett mycket tydligt sätt hade han invaderat den andres territorium och därigenom
undermedvetet utmanat honom på ett mycket aggressivt sätt.
Outtalande och ofta omedvetna regler föreskriver att ett utrymme som exempel ett
restaurangbord ska vara uppdelat på mitten, och delat i lika delar mellan matgästerna. Genom
att överskrida denna osynliga gräns, har psykiatern uppträtt mycket hotfullt mot sin vän – som
reagerade med förvirring. Sensmoralen i den här historien är att vi alla behöver vårt eget
utrymme, och att det ibland kan mätas i centimetrar.
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Hur du vet att du har gått för långt
Behovet av eget utrymme varierar från människa till människa, och därför är det lätt att begå
misstag. Långt innan någon muntligen uppmanar dig att ge dig i väg eller flytta på dig, så
kommer du att få det här meddelandet via kroppsspråket. För att inte reta upp någon i onödan,
bör du lära dig observera signalerna som avslöjar att någon känner sig illa berörd.
SUBLIMERINGAR = (överföra) som att vifta eller stampa med foten, ideligen korsa benen,
samt rastlöshet är signaler du kan hålla utkik efter. Tecken kan också indikera att personen är
uttråkad, men de kan betyda att du ska dra dig tillbaka. Pröva att flytta dig en liten bit, eller –
om du sitter vid ett bord – håll dig på din sida om den osynliga gränsen. Tråkar du ut någon
kommer han eller hon att fortsätta med sin stillasittande dans, men om den upphör kan du
räkna med att du tidigare befann dig lite för nära.

Ögon ger besked
Får du direkt ögonkontakt, eller tittar ditt sällskap bara hastigt på dig och ser sedan åt ett annat
håll? Ögonspråket berättar att personen behöver tid att tänka, eller helt enkelt inte trivs med
att du är där. Mycket blyga människor har ofta svårt att se folk i ögonen, och har också svårt
att kommunicera. En flackande blick kan följaktligen betyda att du har med en mycket
inåtvänd personlighet att göra.

Försvarsgester
Försvarsgester visar också att du inte ska komma närmare, och de gäller både mentala och
fysiska territorier. Om dina frågor eller kropp besvärar någon, kan han eller hon plötsligt
lägga armarna i kors för att skapa en gräns mellan er. En subtilare (känsligare) version av
detta är att lägga ena armen tvärs över kroppen för att röra vid en klocka eller ett armband,
eller vila en arm på det motsatta benet när man sitter ner. Krossade ben kan visa på en
defensiv attityd, men kontrollera även andra gester.

Ändrad kroppsställning
Ändrad kroppsställning kan visa på behov av mer avskildhet. Att dra upp axlarna är en
hållning vi associerar till rädsla, i det här fallet kan det vara en rädsla för att du ska invadera
någons personliga luftbubbla. Hållningen visar på vilja till självförsvar. Att sänka hakan mot
bröstet är också ett tecken på tillbakadragande.
Undantag i trånga utrymmen är exempelvis. hiss, tåg, buss. (oskrivna lagar i västliga kulturer)
− Du får absolut inte tala med någon, inte ens med personer du känner
− Du måste hela tiden undvika ögonkontakt med andra
− Du måste ha ”poker - ansikte” och får under inga omständigheter visa några känslor
− Om du har en bok eller en tidning måste du låtsas vara djupt försjunken i din läsning
− Ju större trängseln är, desto mindre får du lov att röra dig
− I en hiss måste du hela tiden hålla ögonen på de lysande våningssiffrorna ovanför ditt
huvud
Källa: Kroppens Språk (Body Language 1990) femte upplagan 2000. Författare Jane Kyle. Förlag: Wahlströms Bokförlag AB.
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Språkets starkaste ord = INLEVELSE
Källa: Verbal Judo George J Thompson

Att visa inlevelse inför en person behöver inte betyda att man sympatiserar med denne.
Man behöver inte uppskatta vederbörande.
Inte heller måste man hålla med om vad denne säger eller tacka ja till hans eller hennes
inbjudningar.
Inlevelse innebär helt enkelt:
att leva sig in i en annan person,
att se situationen med dennes ögon och förstå den väg han/hon har vandrat.
Inlevelse upplöser spänningar. Det fungerar alltid.
Att hålla sig lugn mitt i konflikten, avvärja smädelser och visa inlevelse trots motsättningarna.
Om man inte har någon förmåga till inlevelse i andra människor, har man ingen möjlighet att
få dem att lyssna, än mindre acceptera att man försöker ge dem hjälp – hur uppriktig man än
är.
Ta dig tid att tänka efter hur en annan person tänker, för att sedan uttala sig från det
perspektivet, kan man omedelbart få kontakt.
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Vad som gör det hela så svårt att kommunicera
Sex olika identiteter, när två personer samtalar, är sex olika identiteter berörda
– de båda personernas verkliga jag
– den jagbild som båda två har av sig själva
– den bild som var och en har av den andre
Ur Mottagarens synvinkel: består kommunikation av tre faktorer som bestämmer hans
uppfattning.
1. Själva sanningen, som finns i innehållsfaktorn (orden), står bara för 7-10 %
av mottagarens upplevelse. Ditt budskap, det som du kanske uppfattar som
viktigast i ert samtal, är den minst viktiga faktorn.
2. Din röst bestämmer 33-40 % av mottagarens upplevelse.
Tänk på första gången du hörde dig själv inspelad på band.
Rösten har 4:a beståndsdelar:
Tonfallet: det förmedlar din verkliga inställning till människor.
Du säger till en kund ”Javisst, jag gör allt jag kan för att hjälpa er”
Kunden hör ett nedlåtande tonfall som gör att han uppfattar att du sa, ”Javisst,
jag gör allt jag kan för att hjälpa er, idiot där!”
Takt: gäller den hastighet du talar med.
Tonhöjd: bestämmer hur högt eller lågt och hur starkt eller svagt du talar.
Frasering: handlar om rytm och betoning. Om du vill lugna ner en person
måste du frasera din röst så att du kan försäkra: ”Hör på! Det kommer att ordna
sig” Det är något helt annat än: ”Hör på! Jag gör allt jag kan, så lugna ner dig!”
Lyssna också till takt och tonhöjd för att veta om en person håller på att bli mer
upprörd eller är på väg att fatta ett beslut som kan vara riskabelt.
Om någon börjar tala fortare, gäller det att se upp. Håller han på att bli
upprörd och någonting kan komma att hända.
Om rösten blir långsammare, betyder det att han tänker efter, vilket kan vara
positivt eller negativt – var försiktig.
3. Det intryck du ger (ickeverbala faktorer), styr 50-90 %. I telefon där IVF
inte kan göra sig gällande, utgör innehållet fortfarande 7-10 % av din sändning,
resten får rösten bära.
Ditt sätt att stå och föra dig och den personliga rymd du håller omkring dig.
Ditt minspel, sättet att använda händerna och din hållning.
Dina IVF måste överensstämma med din röst. 93 % av ditt inflytande på andra
beror på hur du förmedlar dina budskap och bara till ringa del har att göra med
vad du säger.
Själva sanningen: är tyvärr hur motparten upplever dig, ditt sätt att framföra
ett budskap, inte hur du uppfattar dig själv – även om du har rätt.
Du måste ändå ha rätt i det du säger, för har du fel om så bara i en enda detalj,
förlorar du trovärdighet, och ditt förtroende. Du förlorar makt och inflytande.
Då du har blivit historia.
Källa: Verbal Judo, Gorge J Thompson och Jerry B. Jenkins
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Miljö och möblering
Att inte stänga inne
Om man accepterar tanken på att en stor del av alla våldsbrott sker därför att gärningsmannen
är rädd och vill skydda sig, även om det inte alltid ser ut så, blir det en viktig del i det
våldsförebyggande arbetet att hjälpa personen att känna sig trygg.
När man därför planerar eller möblerar lokaler, bör man i första hand tänka på att inte skapa
hotsituationer genom att till exempel möblera så att man själv eller personen blir instängd,
eftersom det kan framkalla skräck.
Grundläggande principer bör vara
• Man själv har en reträttväg.
• Patienten eller personen har en reträttväg.
RUM 1:
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Färgernas betydelse
Färger har även en mycket stor betydelse och vad de signalerar. I offentliga miljöer behöver
man tänka på vilka färger vi använder och vad vårt syfte är. Enligt Jane Lyle (1990) har färger
olika effekter på oss.
Vitt är renhetens, upplysningens och skuldens färg. I stora mängder uppfattas
den luxuös. I österländsk kultur är vitt sorgens färg, och i Kina ansågs förr vitt stå för att de
världsliga bekymren försvinner efter döden. I det forna Egypten var vitt däremot glädjens färg
– en vitklädd person var en gladlynt människa.
I vår västerländska kultur är nyfödda barn ofta klädda i vitt, brudklänningar är vita liksom
sportkläder för till exempel tennis och cricket. De vita kläderna som män traditionellt bär i
arabländerna, förefaller att tjäna ett enbart praktiskt syfte. Men islam associerar också den vita
färgen med det maskulina, med ledarskap och mysticism, så klädedräkten kan ha både ett
symboliskt och praktiskt syfte.
Svart är egentligen inte alls en färg, utan i stället en negation av spektrat som
alla de äkta färgerna kommer ifrån. Det är sorgens färg i västerländsk kultur, i medelhavsländerna bär änkorna helt svarta kläder, liksom dödens änglar. Ett av de starka budskap den
svarta färgen sänder ut är därför en blandning av dominans och mystik.
Rött, ingen annan färg har en så stark känslomässig laddning som klarrött. Den
cinnoberröda färgen stimulerar hjärtat så att andningen ökar, blodtrycket höjs. Färgen är en
energisk, dramatisk och stimulerar sexualiteten, den manar även till varning samt
maskulinitet. Uttrycket att ”se rött” kan därför sättas i samband med den pulshöjning färgen
har. Den röda färgen stimulerar även aptiten, därmed kan man se färgen på skyltar till
snabbmatskedjor. Rött är en färg som barn älskar. Människor i rött har generellt sett en enorm
aptit på livet, hälsar varje dag med entusiasm och lever mestadels i nuet. Den som ogillar
färgen kan vara trött och deprimerad. För mycket av denna färg kan få negativa effekter, men
en accent (ton) av färgen eller inte använda vardagligen, blir den effektfull.
Gult är först och främst intellektets färg, men står också för hopp och
produktivitet. Gult är som rött en energisk färg och anses vara kommunikativ, glad och flirtig,
men samtidigt kan färgen anses vara barnslig. Gult i bleka nyanser är bra att använda om man
vill få ett trögt projekt at få fart på sig eller låta kreativa flödet komma igång.
Jane Lyle (1990) menar att blått å sin sida har motsatt effekt, den lugnar och kan
uppfattas kylig. Blått är fredens, seriositetens och ärlighetens färg. Buddister anser att blått är
den ideala färgen för meditation. Det har visats att blodtrycket sjunker, medan andningen och
pulsen blir långsammare hos den som mediterar på denna färg. Kroppen slappnar av. Blått
ljus har också visat sig ha en lugnande effekt på aggressiva folkmassor.
Grönt har en liknande effekt och sätts i samband med naturen, friskhet och
älvor. En färg som är bra att addera i ett vitt rum, för att skapa lugn och harmoni. Men färgen
kan signalera sjukdom i vissa kulturer i exempelvis Afrika.
Källa: Kroppens språk, Jane Lyle

Rätt färger i miljön viktigt i äldrevården
Trots hög ålder och demenssjukdom kan man se nyansskillnader, lättast mellan röda eller gula
nyanser, svårast mellan blåa eller gröna nyanser. Starka kulörer i rött, blått, grönt, gult, vitt
och svart igenkändes lättast med sina färgnamn. Svårare var det med ljusa pasteller eller
mörka dova färger som man ofta inte uppfattade som olika kulörer. Enligt ett minnestest
utgjorde färgen på bilden starkast stöd för närminne och uppmärksamhet, medan formen på
bilden var det som lättast igenkändes över tid.
Källa: Medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet. Colour perception in old age, Helle Wijk med.doctor och ssk.
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Förberedelser
Samvaron mellan människor på en arbetsplats kan medföra konflikter som kan övergå i hot
eller våldshandlingar. Ångest, aggressivitet, olika värderingar, bristande resurser,
missförstånd och otrygghet kan vara anledningen till konflikter. Det är ofta rädda eller sjuka
personer som tar till hot eller våldshandlingar. Försök alltid få personen att återvinna
kontrollen över sig själv.
Mentalt bemötande
• Hur använder du kroppsspråket på bästa möjliga sätt?
• Hur skall du prata, använda rösten, för att distrahera och avleda ett hot eller en
våldshandling?
• Hur bevarar du självkontrollen?
• Vilka föremål finns runt omkring dig som kan användas vid ett eventuellt försvar?
• Vilken väg är bäst bort från situationen?
• Var finns arbetskamraterna som du kan tillkalla för hjälp?
• Var beredd på att våld kan göra ont.
Verbalt bemötande
• Undvik att ge kritik.
• Låt personen prata till punkt.
• Tala om vad du skall göra.
• Tala om vad du gör.
• Tala med lugn, vänlig röst, ej överdriven.
• Tala om vad du/arbetskamraterna anser är tillåtet, dra gränser.
Fysiskt bemötande
• Var beredd på att hot eller våld kan uppkomma utan att verka provocerande.
• Visa ingen aggressivitet.
• Undvik att ha någon bakom dig.
• Placera dig så att du kan lämna platsen enklast möjligt.
• Vänd kroppen i 45 graders vinkel (diagonalt) till personen, stå eller sitt ej mitt framför
personen. Inta gångställning.
• Utsätt dig aldrig för risk bara för att förhindra åverkan.
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HUR VÅRDAR VI?
RAKA FASTA BESKED:
FASTA RUTINER:
LIGG STEGET FÖRE:
TYDLIGA INSTRUKTIONER:
UPPREPA:
SANERA MILJÖN:
SAMMA RUTINER OAVSETT PERSONAL:
BRA STÄMNING BLAND PERSONALEN:
INGEN STRESS:
RUTINER ATT TILLKALLA HJÄLP:
KONTAKTPERSON:
EJ FÖR MYCKET STIMULANS:
VÅRDAD KLÄDSEL:
HANDLEDNING:

KÄLLA: Kerstin Lundström sjuksköterska/författare, Octipus Demens AB

Flöjelbergsgatan 7 A
431 37 Mölndal

Tfn: 031-27 25 30
www.modernarbetsteknik.se
Fax: 031-27 81 80
office@modernarbetsteknik.se
Skyddat enligt upphovsrätt. ©

26/60

Lagar – regler - policy
24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet
Nödvärnslagen
Utdrag ur Brottsbalken (BRB) 24:e kapitlet följer nedan.

Nödvärn
1§ Gärning som någon begår i och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt.
Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person och egendom
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom
återtas på bar gärning
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller
fartyg eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse Lag (1994:458)
Nödvärnsrätten upphör när angreppet är avvärjt.
2§ Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller
annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör
han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom
till ordningen, får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att
rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan
än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall.
Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld i övrigt föreskrifter i polislagen
(1984:387). Lag (1994:458).

Nöd
4§ En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör
brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och
omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.
Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen
skyddat intresse Lag (1994:458).
Beskrivs i Brottsbalken (BRB), 24:e kapitlet.

Den fara som får avvärjas med en nödhandling, skall sålunda hota liv, hälsa eller värdefull
egendom. En nödhandling tillåts även ”av annan orsak”. Generellt kan man alltså säga att det
intresse som skyddas genom en nödhandling skall vara av högre valör.
Till exempel, en dyrbart klädd kvinna råkar ut för ett störtregn och tar i det läget paraplyet
ifrån en enkelt klädd, men mera förtänksam flicka. Det är inte bara fult att göra så. Det är
också straffbart.
En nödhandling riktas i regel mot annans egendom.
Till exempel, man tar en annans båt för att rädda den drunknande eller en annans bil för att
transportera en skadad till läkare. Man tar sig in i ett uthus för att få fram räddningsmaterial.
Den som gått vilse i fjällen bryter sig in i en fjällstuga för att få skydd mot snöstormen, tar
matvaror för att stilla hungern och eldar upp bohag för att värma sig.
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Det har tidigare i nödvärnskapitlet nämns att en angripare på grund av sinnessjukdom kan
vara så helt ur stånd att veta vad han gör att man inte kan tala om brottsligt angrepp. I så fall
är man hänvisad till nödreglerna då man skall värja sig eller annan. Det innebär att man får
vara mer återhållsam med sitt försvar än då det gäller angrepp från andra personer.
I sakens natur torde ligga att man av flera olika handlingsalternativ måste välja det som
innebär minst skada.
Källa: Rätten till självförsvar, Curt Blomkvist

Excess (= handling som överskridande gränsen för det lagligt tillåtna)
5§ Om någon enligt 1-4 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) har rätt att begå en
annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt.
6§ Om någon enligt 1-5§§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort
mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var
sådana att han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458)
Beskrivs i Brottsbalken (BRB), 24:e kapitlet.

Nödvärnsexcess gäller inte bara i nödvärnsfallen utan även i de fall då en handling utförts i
nödsituation eller då det förelegat en laga befogenhet utöva våld.
Har domstolen konstaterat att en nödvärnssituation visserligen varit för handen men att den
tilltalade handlat uppenbart oförsvarligt, dvs. på ett sätt som en vanlig omdömesgill människa
inte skulle ha gjort, har han inte handlat i nödvärn. Han har gjort sig skyldig till en nödvärnsexcess.
Antingen hade han misstagits sig eller hade han gått för långt i sitt försvar.
Den förmodade angriparen hade kanske enligt domstolens uppfattning inte velat annat än
resonera, skälla på honom eller klappa honom på axeln. Det har inte funnits något skäl att tro
att det i stället skulle ha varit ett knytnävsslag som var att vänta.
Det hela kan ha utspelats inom en objektivt sett mycket kort tidsrymd. Anfallet kan ha
kommit plötsligt och oväntat. De yttre omständigheterna kan ha förhöjt dramatiken, det var
mörkt kanske rådde det en allmän rörighet på platsen. Under sådana omständigheter skulle det
kanske ha varit svårt för vilken person som helst att hinna göra en riktig bedömning. Då det
gäller frågan om ett handlande varit uppenbart oförsvarligt eller inte. Den tilltalade kanske
normalt har en mycket nervös läggning, lättskrämd, livligt temperament, häftigt lynne,
yrvaken trötthet sjukdom, eller skrämsel. Han kan ha blivet uppretad, hotad efter gräl med
angriparen. Försvarsåtgärden kan alltså ha tillkommit närmast reflexmässigt eller i blind
panik.
Alla dessa omständigheter försvårar givetvis i högre eller lägre grad för den angripne
att besinna sig.
Källa: Rätten till självförsvar, Curt Blomkvist

Samtycke
7 § En gärning som någon begår med samtycke från
Brottsbalken innehåller ej någon allmän bestämmelse om samtyckets betydelse. Det har
överlämnats åt rättskipningen att avgöra i vilken utsträckning samtycke ska medföra att
gärningen inte anses som brott.
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I fråga om brott mot person har frågan om samtycke störst betydelse vid brott mot liv och
hälsa. Den ”misshandel” som äger rum inom vissa idrotter som till exempel boxning,
brottning, judo, karate, fotboll och ishockey är straffri på grund av samtycke. OM
REGLERNA FÖR IDROTTEN HAR FÖLJTS. Den som har samtyckt till att bli utsatt för
fara av visst slag får nämligen i regel anses ha lämnat samtycke till att faran förverkligas på
ett typiskt sätt. Överträdelse av reglerna för sporten kan medföra straffansvar.
Exempelvis, du tränar självskyddstekniker och har då automatiskt samtyckt till att Din
träningspartner får angripa dig på ett sätt som instruktören sagt. Om du säger stopp eller på
annat sätt visar att du inte längre ger ditt samtycke måste din träningspartner omedelbart sluta.
Fortsätter han/hon ändå kan samtycket anses förverkligat, och angriparen kan dömas till
straffansvar.

Envarsgripande
7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även
utan anhållningsbeslut.
Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller
flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den
gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.
Beskrivs i Rättegångsbalken RB kap.24

Till exempel bör man sålunda ha rätt att gripa en person som under uppenbar berusning
framfört ett motorfordon för att överlämna honom till polisen.
Brottslig handling som inte kan bestraffas med mer än böter ger ingen rätt att gripa och medta.
Det finns ingen skyldighet för en enskild person att hjälpa polis vid verkställande av en
tjänsteåtgärd.
Källa: Rätten till självförsvar, Curt Blomkvist

Sekretess
Som framgår av 1 kap 5§ Sekretesslagen (SekrL) ”Sekretess utgör inte hinder mot att
uppgifter lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall
kunna fullgöra sin verksamhet” får sekretessbestämmelserna inte hindra myndigheten att
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna fullgöra sina
åligganden. I förarbetena till denna bestämmelse (prop 1979/80:2 Del A s 123) har sagts att
det många gånger kan ligga inom myndigheternas verksamhet att se till att misstanke om brott
blir utredd. Det kan vara fråga om skadegörelse på en vårdinrättning, inbrott i medicinförråd
eller övergrepp mot en offentlig funktionär inom hälso- och sjukvården. Anmälan till polisen
kan då göras såväl av den anställde som den nämnd eller styrelse som ansvarar för
verksamheten.
Källa: Sekretess i hälso- och sjukvården, Nordström och Sverne, 1992 s 107
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Vilka är brotten?
Ofredande, Olaga hot, Misshandel, Grov misshandel, Rån, Grovt rån och Våld mot tjänsteman
Beskrivs i Brottsbalken (BRB), 3:e kapitlet, om brott mot liv och hälsa.

Ofredande
Att handgripligen ofreda någon är den lindrigaste formen av fysiskt våld. Det kan gälla
beröring, knuffar, fasthållande, kastande av föremål mot någon osv. I ofredande innefattas
skrikande, andra oljud och åtbörder som riktas mot någon på ett allvarligt kränkande sätt.
(BRB 4:7)
Straffet kan leda till böter eller fängelse upp till 6 månader.

Olaga hot
Olaga hot uppstår om någon hotar en person med vapen eller med ord i syfte att framkalla
allvarlig fruktan för personlig säkerhet eller egendom. (BRB 4:59)
Straffet kan leda till dagsböter eller fängelse upp till 2 år.

Misshandel
Exempel på misshandel är att med avsikt rikta så kraftiga sparkar eller slag mot någon med
hand, fot eller föremål så att smärta, skada, sjukdom eller en känsla av vanmakt uppstår.
(BRB 3:5)
Straffet kan leda till fängelse i högst 2 år, är brottet ringa kan det blir böter eller fängelse i
högst 6 månader.

Grov misshandel
Misshandel bedöms som grov om den är svår eller livsfarlig eller om gärningsmannen visar
hänsynslöshet eller råhet. Det gäller även när flera personer attackerar en person eller någon
sparkar på en försvarslös person. (BRB 3:6)
Straffet kan leda till fängelse i längst 1 år och högst 10 år.

Rån
Rån uppstår om någon tilltvingar sig pengar, varor, värdeföremål eller annan vinnig med våld
eller under hot om våld. Likaså om en förövare med samma medel sätter sig till motvärn mot
den som vill återta det stulna. (BRB 8:5)
Straffet kan leda till fängelse i längst 1 år och högst 6 år.

Grovt rån
Ett rån bedöms som grovt om det är livsfarligt eller orsakar kroppsskada eller sjukdom eller är
synnerligen rått eller hänsynslöst. (BRB 8:6)
Straffet kan leda till fängelse i längst 4 år och högst 10 år.

Våld mot tjänsteman
Våld eller hot mot en tjänsteman uppstår om någon förgriper sig på denna eller försöker
tvinga eller hindra honom eller henne att vidta åtgärder. Det gäller även hämnd för vidtagna
åtgärder. (BRB 17:1)
Straffet kan leda till böter eller fängelse upp till 4 år.
Källa: Arbetarskyddsnämnden Branschhäfte: Hot och våld i arbetslivet, allmän del
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Riskförebyggande åtgärder
Utdrag ur Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling 1993:2 (AFS 1993:2) följer nedan.

AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön
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.
3§ Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs.
Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld och hot om
våld. Rutiner 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.
• Det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.
8§ Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för hot 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.
Källa: AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
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Lagar
Arbetsmiljölagen
Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. I 3 kapitlet 2§ står följande.
Den senaste ändringen är markerad med gul bakgrund.

2§
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall
undanröjs.
Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att
arbetstagaren utför arbete ensam.
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall
underhållas väl. (Paragrafen ändrad genom SFS 2002:585)

2a §
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.
Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och
arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.
Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt
denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom (Paragrafen ändrad
genom SFS 2010:1225).
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Belastningsergonomi AFS 2012:2
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Källa: www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_02.aspx

Arbetsmiljöverkets författningssamling
AFS 2012:2

Utkom från trycket den 1 juni 2012

beslutade den 22 maj 2012.
Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.
Syfte
1 § Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter
ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar
förebyggs.
Tillämpningsområde
2 § Föreskrifterna gäller varje verksamhet där en arbetstagare kan utsättas för belastningar
eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen och
stämbanden negativt.
Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs. I 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)
finns bestämmelser om vissa skyldigheter för andra än arbetsgivare. Dessa föreskrifter ska i
tillämpliga delar även gälla dessa personer.
Av 1 kap. arbetsmiljölagen framgår att lagen i vissa fall även tillämpas för andra än
arbetstagare. Dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar även gälla dessa personer.
1 Jfr Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell
hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG ) EGT L 156, 21.6.1990, s. 9, Celex 31990L0269).

Definitioner
3§
I dessa föreskrifter avses med:
Belastningsbesvär
Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i
rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet.
Besvären kan ha orsakats av arbetet eller något annat, men
förvärras av arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, övergående
besvär till livslånga skador. Muskuloskeletala besvär är synonymt
med belastningsbesvär.
Belastningsergonomi

Den del av det större begreppet ergonomi som behandlar hur
belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen.

Manuell hantering

Alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera
arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last.
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Repetitivt arbete

Arbete som innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om
och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna
sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i
rörelseorganen.

Rörelseorganen

De kroppsdelar och de strukturer (muskler, senor, skelett, brosk,
ledband samt nerver) som gör att kroppen intar olika ställningar
och rör på sig.

Undersökning och riskbedömning
4 § Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och
arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt
tröttande. Synförhållanden ska också undersökas för att ta reda på om de påverkar
arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt. Arbetsgivaren ska bedöma om
belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på
stämbanden. Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur
ofta) och intensitet (hur mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoriska och
psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas.
Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och dokumentation av riskbedömningen finns i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. I samma föreskrifter finns
även bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att vid behov anlita företagshälsovård eller
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.
Arbetsställningar och arbetsrörelser
5 § Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och
arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är
gynnsamma för kroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med
böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd.
Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda synhjälpmedel, om dessa behövs för att möjliggöra
gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser.
Manuell hantering och annan kraftutövning
6 § Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för
arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av
bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning. Arbetsgivaren ska
vidta lämpliga åtgärder, framför allt när det gäller arbetsmiljöns utformning och de krav
arbetsuppgiften ställer. Det innebär både organisatoriska åtgärder och att använda sig av
hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att undvika att arbetstagarna behöver hantera
bördor och laster manuellt. Om man inte kan undvika manuell hantering av bördor och laster,
ska arbetsgivaren vidta åtgärder och beakta de påverkande faktorer som framgår av bilaga A.
Repetitivt arbete
7 § Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt
styrt eller bundet. Om en arbetstagare ändå måste utföra sådant arbete på grund av särskilda
omständigheter, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av
hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Det förebyggande arbetet ska leda till ökad
variation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser.
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Handlingsutrymme
8 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och
genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.
Kunskaper och information
9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om
• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser,
• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas,
• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering
medför, och
• tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.
Arbetstagaren ska få information om vikten på de laster som hanteras. Där det är möjligt ska
arbetstagaren få exakta upplysningar om lastens vikt och var lastens tyngdpunkt eller tyngsta
sida finns när innehållet i den är ojämnt fördelat.
Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den
aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp att instruktionerna efterlevs.
Denna författning träder i kraft den 1 december 2012. Genom författningen upphävs
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belastningsergonomi och
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:1) om manuell hantering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utdrag ur AFS 2001:1 och 2003:4 (www.av.se/publikationer ).

§ 7 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är
tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.
§ 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för
att någon skall komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligen.
§ 10 Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen
skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.
Genomförd åtgärd skall kontrolleras.
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Ett exempel på Grunder för individuella handlingsplaner
Riskbedömning och Åtgärdsplan
Upprätta en individuell riskbedömning och åtgärdsplan på avsedd blankett.

Avläsa
Här skriver vi de olika sätt med vad man ska försöka vara uppmärksam på för att kunna avläsa
den enskilde individens signaler i ett så tidigt skede som möjligt.
Detta för att upptäcka att någonting är på gång som i sin tur kan skapa oro, rädsla, aggression
eller någon form av utåtagerande mot sig själv eller andra personer.
Exempel kan vara: Speciella rörelser/ord som upprepas, andra saker man säger eller gör för att
dra till sig uppmärksamhet.

Avleda
Här skriver vi hur och med vad vi kan avleda den enskilde brukaren.
Det kan vara t.ex. att föreslå en aktivitet som man vet att brukaren uppskattar att göra eller
tycker är trevligt att prata om.
Det kan vara speciella frågor man ställer för att få individen att tänka på någonting annat och
därmed bryta det som är på gång.

När något händer som inte går att avleda eller bryta
Här skriver vi om det finns kända risker och i så fall vad som kan hända.
Om det uppstår en händelse som inte går att bryta ska det stå i handlingsplanen hur man ska
hantera denna och vem man ska kontakta.

Larmlista
Larmlista ska finnas i handlingsplanen med alla aktuella telefonnummer.

Signeringslista
Signeringslista ska alltid finnas där alla även ordinarie personal skriver efter längre ledigheter
och vikarier signerar när de har läst.

Uppdatering av handlingsplan
Tänk på att handlingsplanen ska hållas uppdaterad och så fort det sker en förändring eller
tillkommer något nytt måste handlingsplanen ändras.
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Ett exempel på policy

Rutin vid fall
Upp från golv
Då någon hamnat på golvet och inte kan ta sig upp själv gäller följande:
A) Gör en bedömning av skadeläget. Vid allvarlig skada larma 112, vid osäkerhet larma
sjuksköterskan på telefon _____________________________________________________.
B) Om ingen skada uppstått, vänta lite innan ni hjälper personen upp. När första chocken
släppt finns större chans att personen själv kan medverka och att ni inte gör något förhastat.
Placera gärna en kudde under huvudet och ta det lugnt.
C) Om personen har balans och kraft att själv ta sig upp så använd gärna en stol som de kan
”klättra” upp på. För att ge stöd kan gärna ett vårdbälte användas. OBS! Du får inte lyfta i
detta läge, bara ge stöd och stimulans.

(Bildkälla: Modern Arbetsteknik 3 J AB)

D) Kan personen inte själv klättra upp skall i första hand en lyft användas. Se efter var
närmaste lyft finns, det finns taklyftar och mobila lyftar.
Om ni inte har en sådan lyft larma ______________________________________________
på telefon__________________________________________________________________.
E) Finns ingen lyft får ett manuellt lyft göras med bår eller Vendelalyft. DÅ skall ni vara så
många att ingen lyfter mer än 25 kg/person. Se Arbetsmiljöverkets häfte ”Belastningsergonomi 2012:2” sidan 38.
Mer personal för lyfthjälp får ni tag på via _________________________________________
på dagtid och _____________________________________ mellan klockan 17.00 och 07.00.
F) Går det inte att få ihop så många som behövs i förhållande till den vikt som skall lyftas får
ni inte lov att lyfta. Dra då ned en madrass/filtar på golvet och rulla upp personen så att
han/hon kan ligga bekvämt till dess att hjälp kommer. (se bildserie på nästa sida)

Flöjelbergsgatan 7 A
431 37 Mölndal

Tfn: 031-27 25 30
www.modernarbetsteknik.se
Fax: 031-27 81 80
office@modernarbetsteknik.se
Skyddat enligt upphovsrätt. ©

37/60

(Bildkälla: Modern Arbetsteknik 3 J AB)

Två hjälpare vid tyngre brukare

1. Pilen visar vikningen av draglakanet innan vändningen.
G) Om vårdtagaren faller ofta ska rehabiliteringsenheten kontaktas för ställningstagande till
lämpligt och säkert sätt att hjälpa denne upp. I vissa fall måste kanske personlyft och lyftsele
utprovas att användas vid dessa tillfällen.
H) Om vårdtagarens tillstånd kräver det så kalla på räddningstjänsten (lite personal, tung
vårdtagare, avsaknad av hjälpmedel). Larma på telefon___________________________
I) Dokumentera på Sol anteckning samt fyll i ett avvikelseformulär. (Lämnas till enhetschef)

OBS! Detta är en säkerhetsrutin som SKALL följas. Då arbetsgivaren givit instruktioner för
hur ett arbete skall utföras av säkerhetsskäl SKALL man följa dessa. Se Arbetsmiljöverkets
häfte ”Belastningsergonomi 2012:2” 9 §.

Denna rutin gäller i Hagfors kommun från_______________________________________.

___________________________________
MAS
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Grundprinciper självskyddskunskap
Modern Arbetstekniks synsätt vid Självskydd
Självskyddskunskap
Självskydd är ett vitt begrepp som innefattar allt som kan skydda personer, omgivning och
egendom. Egendom kan till exempel vara djur, hem, fordon, mark och företag.
Termen används även yrkesmässigt av bland annat räddningstjänst, ordningsvakter och polis.
Det rör då det egna personliga skyddet, vid utövandet av yrket. I polisens fall är det
självförsvar i form av grepptekniker och avvärjande av våld mot egen person i form av
personlig taktik och verbal konflikthantering.
Självförsvar eller nödvärn är bara en del i ett självskydd, vilket ofta sammanblandas.
Förenklat så är självskydd det man gör för att undvika att själv bli angripen medan
självförsvar det man gör när man blivit angripen.
Nödvärn eller självförsvar regleras genom nödvärnsrätten i brottsbalken.
Källa: Wikipedia

Självskyddskunskap, enligt Modern Arbetsteknik
Självskyddskunskap är att ha kunskap om:
• personens sjukdomsbild, fysiska och psykiska status
• organisationens synsätt och policys
• risker, åtgärder och handlingsplaner vid hot om våld och våld på arbetsplatsen
• personalens gemensamma gränssättningar
• åtgärder när gränssättningar/rutiner ej följs
• egen kropp och hälsa
• våldsorsaker och bemötande
• kroppsspråkets betydelse
• omgivningen, miljön och möbleringens inverkan
• tidiga tecken på utagerande beteende
• hur man agerar vid tidiga tecken
• hur man avleder
• vad man gör när avledning inte fungerar
• larmrutiner
• hur självskydd utförs utan att kränka eller förnedra den utagerande personen
• lagar och regler
• tillbud och arbetsskaderapportering
• efterbearbetning av våldshändelser
• ett principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt
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Modern Arbetstekniks Arbetsprinciper vid Självskydd
Personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Använd gångställning
Arbeta i balans och flytta fötterna
Fötter, höfter, armar och axlar i samma riktning
Utnyttja benstyrka och kroppstyngd
Arbeta in mot kropp och höft med sänkta axlar och armbågar
Eftersträva raka handleder och flexibla grepp
Sträva efter upprätt ställning och andas ut vid rörelse och kraftinsats
En har huvudansvaret
• Använd gångställning
Att inta en gångställning där grunden är att ha
höftbredds avstånd mellan utsidan fötterna både i
bredd och djup ger bra understödsyta och balans.
Efterstäva alltid en diagonal placering mot den
person/patient som du möter. Det ger bra bemötande
mot person/patient och är våldsförebyggande.

• Arbeta i balans och flytta fötterna
Att alltid flytta fötterna övervinner kraft och
bibehåller balansen.
Undvik att korsa fötterna.
”Rör på kroppen”

•

Fötter, höfter, armar och axlar i samma
riktning
Principen gör att du undviker vridna/roterade
ställningar i kroppen. Ger bättre bemötande och är
våldsförebyggande.
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Utnyttja benstyrka och kroppstyngd
Principen gör att du använder de största musklerna i
din kropp samt kroppsvikten. Detta ger ett optimalt
kraftutnyttjande och användning av minimal energi.

•

Arbeta in mot kropp och höft med sänkta
axlar och armbågar
Principen gör att du jobbar nära intill din kropp med
mindre belastning på kroppen. Ger bättre skydd och
din kroppskraft ökar. Ger våldsförebyggande
kroppsspråk.

•

Sträva efter upprätt ställning och andas ut vid
rörelse och kraftinsats
Principen ger ett bättre bemötande. Skyddet
förbättras genom att aviseringstiden ökar.
Att andas ut vid kraftinsats ökar möjligheten för
kroppen att reagera mera med rörelse och minskar
spänningar i kroppen.

• En har huvudansvaret
Vid fler personal bestäm vem som har
huvudansvaret, innan personalen kommer fram/in till
person/patient för att minimera risker för felaktigt
bemötande.
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Avsnitt 1. Uppmjukning, balans och arbetsrörelser
”Filé – övning”
1. Stå med fötterna parallellt
och placera händerna vid
ryggmuskelfästena vid
korsbenet
2. Böj framåt. Hur mycket
måste du böja dig innan du
känner ökad muskelaktivitet?

1. Stå i gångställning och
placera händerna som i
föregående övning.
2. Böj framåt. Känn hur det
påverkar dina muskler och
balans.

1. Stå med fötterna parallellt
och håll i backen.
Partnern känner/nyper på
skuldermusklerna.
2. Lyft upp backen. Känn hur
det påverkar dina muskler
och balans
Partnern: Hur påverkas
musklerna på den som lyfter?
1. Stå med fötterna i
gångställning.
Partnern känner/nyper på
skuldermusklerna.
2. Lyft upp backen. Känn hur
det påverkar dina muskler
och balans
Partnern: Hur påverkas
musklerna på den som lyfter?
FK-Ar-11
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Uppmjukning, balans och arbetsrörelser
Gångställning

Gaffeltrucken: Stå med fötterna
parallellt och underarmarna utsträckta
och låsta intill kroppen. Låt partnern
trycka på händerna (handlov mot
handlov), känn efter hur det påverkar
dina muskler och balans.

Gör som ovan men i gångstående med
lätt böjda knän, känn efter hur det
påverkar dina muskler och balans.

Låt partnern trycka på din hand, håll
emot, känn efter hur det påverkar dina
muskler och balans?

Stå vänd mot din partner med din hand
framför din kropp och låt partnern
trycka, håll emot, känn efter hur det
påverkar dina muskler och balans?

När eleven inte känner skillnad:
• Trycket läggs inte på
handloven och rakt ner mot
marken.
• Eleven har ej armbågarna i
lodlinjen med böjda knän och
jämnt tryck på fötterna?
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Uppmjukning, balans och arbetsrörelser
Knuff- och balansövningar

Knuff framifrån: Placera händerna och
knuffa med en jämn rörelse.

Flytta fötterna och andas ut. Ta korta
steg med jämnt tryck på fötterna.
Behåll lodlinjen.

Knuff på ena skuldran framifrån:
Placera händerna och knuffa med en
jämn rörelse.

Andas ut och vänd dig mot partnern i
45° vinkel. För upp armarna i
midjehöjd för bättre balans.

Knuff på ena skuldran bakifrån:
Placera händerna och knuffa med en
jämn rörelse.

Flytta fötterna utan att korsa benen.
Andas ut och vänd dig mot partnern.
För upp armarna i midjehöjd för bättre
balans.
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Grundprinciper: Vid sittande
Undvik att personen reagerar negativt genom att:
Tänk på hur du placerar dig i förhållande till personen, så att du inte ”bjuder” på tillfället.
Sträck dig inte framför personen
Sitt aldrig rakt framför personen, kom in från sidan 45 i graders vinkel.

Börja med verbal kontakt med personen samt ev, genom öppen hand vid armbågsleden, hämta
ex. sockerskålen. Bästa resultat fås om personen själv ger dig skålen.

Vid bett: Försök avleda verbalt. Om det inte går,
håll för angriparens näsa och mun så att
personen måste öppna munnen för att få luft.
SK-G-0-3
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Grundprinciper: Vid kontakt med patient som ligger i säng.
Undvik att personen reagerar negativt genom att:
Tänk på hur du placerar dig i förhållande till personen, så att du inte ”bjuder” på tillfället.

Om du ändå får en negativ reaktion från patienten:
I första hand, lämna rummet.
Om du bedömer att du skall stanna kvar. Avled rörelserna från personen genom att med öppen
hand/händer placera dem vid armbågsled eller knäled (se bilder).

SK-G-0-2
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Bemötande och arbetsställningar vid säng

Bemöt verbalt och med lämpligt
kroppsspråk och närma dig
diagonalt…

Invänta bekräftelse vid varje
revirgräns, använd
helhandsfattning vid kontakt…

Vid upptrappning, bemöt
verbalt, avled genom att styra i
diagonalen med kontakt…

Strax ovanför armbågsleden…

Backa i första hand undan vid
behov…

För att skydda person, styr
armen diagonalt…

Vid utagerande med ben avled vid Backa i första hand undan men
knäled, i diagonala riktningar…
om behov finns skydda personen.
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Grepp i armstöd/sänggrind, lossa handgrepp

Inta gångställning, försök verbalt
bemöta…

Flytta fötterna framåt…

Arbeta med helhandsfattning,
utnyttja benstyrka och
kroppstyngd…

Vid grepp i sänggrind, lossa
genom drag i två riktningar med
draglakan/lakan.

För personens armbåge ut från
kroppen vid hårt grepp…

Samma losstagning vid
klädtag
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Grepp i en handled ovanifrån

Inta gångställning…

Försök avleda verbalt…

Utnyttja benstyrkan, arbeta
in mot kroppen…

Eftersträva upprätt ställning,
sänkta axlar och armbågar…

Arbeta i balans, flytta fötterna…

Avsluta i balans med jämnt
tryck på fötterna.
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Grepp i bägge handlederna ovanifrån

Inta gångställning…

Försök avleda verbalt…

Sträck fingrarna…

Arbeta in mot kroppen med
sänkta axlar…

Utnyttja benstyrka, flytta
fötterna…

Avsluta i balans med jämnt
tryck på fötterna.
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Bemötande vid greppförsök, en handled ovanifrån

Bemöt alltid diagonalt…

Använd lämpligt kroppsspråk…

Vid greppförsök backa undan,
avvakta, bemöt verbalt…

Vid behov backa undan mer…

Om det ej går, använd verbalt
bemötande, flytta fötterna…

Lämpligt kroppsspråk, sök väg
för att lämna lokalen…

Lämna lokalen.
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Grepp i bägge handlederna underifrån, rörelse och kroppsvändning
bakåt

Bemöt verbalt…

Om det inte går inled
försvarsinsatsen…

Använd gångställning, arbeta
med sänkta armbågar och
upprätt ställning…

Flytta fötterna, behåll händerna i
axelhöjd…

Använd ”solfjäderrörelsen” vid
frigöringen, arbeta innanför din
axelbredd…

Fortsätt använda lämpligt
kroppsspråk, flytta fötterna…

Fortsätt bemöta verbalt…

Med ett lämpligt kroppsspråk…

Vid behov lämna rummet.
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Fingerbrytning underifrån, kroppsvändning bakåt

Försök avleda verbalt…

Placera din fria hand mot
personens handled, böj benen
och flytta fötterna, rotera din
arm…

Fortsätt flytta dig efter behov…

Avsluta i balans med jämnt tryck
på fötterna.

Fortsätt flytta fötterna, arbeta
med sänkta axlar och
armbågar…

SK-Hl-1-26
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Hårtag framifrån med en hand, kroppsvändning framåt

Inta gångställning…

Försök avleda verbalt…

Placera en hand ovanför
angriparens hand, den andra
”klykad” vid hans handled…

Eftersträva upprätt ställning,
utnyttja benstyrkan, flytta
fötterna…

Fortsätt diagonalt bakåt, lossa
greppet…

Avsluta i balans med jämnt
tryck på fötterna.
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Bemötande vid hårtag framifrån, brukare/patient ligger i säng.

Bemöt alltid diagonalt, Använd
lämpligt kroppsspråk, försök
avleda verbalt …

Om det ej går…

Ta helhandsfattning över
knogarna, klyka vid
handleden…

Gör kroppsvändning genom att
flytta fötterna, ta avstånd.
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Grepp i kläderna framifrån med en hand, kroppsvändning bakåt

Inta gångställning…

Försök avleda verbalt…

Strama till tyget med en hand,
”klyka” med andra handen mot
angriparens handled, utnyttja
benstyrkan…

Flytta fötterna, avsluta i balans
med jämnt tryck på fötterna.
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Bemötande vid greppförsök i kläderna, brukare/patient ligger i säng

Bemöt alltid diagonalt, Använd
lämpligt kroppsspråk …

Om det ej fungerar…

Flytta fötterna, gör en
kroppsvändning…

Sträva efter upprätt ställning,
flytta fötterna.

Variation grepp: håll i kläderna,
klyka vid handleden…

Försök avled verbalt…

Använd helhandsfattning,
klyka med andra handen vid
handleden…

Flytta fötterna, backa bort
utefter sängens långsida.
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Försvar mot rakt slag, kroppsvändning bakåt

Bemöt verbalt…

Går det ej inled
försvarsinsatsen…

Sträva efter upprätt ställning,
fortsätt flytta fötterna…

Eftersträva jämnt tryck på
fötterna, bemöt verbalt och
använd lämpligt kroppsspråk
efter behov.

Flytta fötterna, arbeta med
sänkta axlar och armbågar…
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Rak spark framifrån, kroppsvändning bakåt

Försök avleda verbalt…

Flytta fötterna, arbeta med sänkta OBS: variation på
armbågar…
skyddspositionen, eftersträva
fötter, höfter, axlar och armar i
samma riktning…

Fortsätt flytta fötterna, bemöt
verbalt och med lämpligt
kroppsspråk efter behov…

Lämna rummet vid behov.
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Referenslista böcker vid Hot och Våld
Verbal Judo, Om konsten att övertyga
George J Thompson och Jerry B Jenkins
Svenska Förlaget, ISBN 91-7738-633-7
Hot & Våld i vård, omsorg och socialt arbete
Stefan Sandström
Gothia Förlag, ISBN 978-91-7205-533-9

Demens
Validation – Feilmetoden. Hur man hjälper desorienterade äldre - äldre
Författare: Naomi Feil
Studentlitteratur, ISBN 91-44-35101-1
Varför vill Asta inte äta. Måltidssituationer i demensvård
Författare: Gun Aremyr
Liber AB, ISBN 47-04973-1
Asta och hennes närmaste. De anhörigas roll i vården av demenssjuka
Författare: Madeleine Geijer Edgren, Berit Rausch och Liber AB
Liber AB, ISBN 47-04923-5
När Asta blir arg. Ilska och aggression hos demenssjuka
Författare: Kerstin Lundström och Liber AB
Liber AB, ISBN 47-04987-1
Asta och hennes rättigheter. Äldres och dementas rättigheter. Vårdgivarens och personalens
skyldigheter.
Författare: Nils Magnusson och Liber AB
Liber AB, ISBN 47-05 125-6
Varför vägrar Asta duscha? Personlig hygien i demensvård
Författare: Gun Aremyr och Liber AB
Liber AB, ISBN 91-04824-7
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