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I samband med Corona och Covid-19 har man sett, både internationellt och 
nationellt, att våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor har ökat i samband 
med hemarbete. Som chef  är det viktigt att du har en helhetssyn på medarbetares 
arbets- och livssituation samt hälsa. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, 
men påverkar personens mående och ger oftast konsekvenser över hela hens livs-
situation. Det är därför viktigt att du som chef  vågar ställa frågor om våld i nära 
relation. 

I samband med att en medarbetare ska arbeta hemifrån är det viktigt att det 
är tydligt att det är du som chef  som bestämmer i vilken omfattning avstämning 
kommer att ske, i vilken form och på vilken plats. Detta med anledning av att det 
ska vara sanktionerat för den som är utsatt för våld i nära relation att ha kontakt 
med sin chef. Om detta inte är sanktionerat kan förövaren förbjuda den våldsutsat-
ta att ha denna typ av möten för att isolera och kontrollera ytterligare. 

Det är också viktigt att det tydligt framgår att det är chefen som beslutar om 
medarbetare ska arbeta hemifrån eller inte, så inte en medarbetare hindras från att 
lämna hemmet. På detta sätt kan en medarbetare på olika sätt också förmedla till 
sin chef  att man inte vill vara hemma för att skydda sig från våld och du som chef  
kan då besluta att hen ska finnas fysiskt på plats och arbeta.

Om du som chef  har medarbetare som arbetar hemifrån i stor utsträckning med 
anledning av Corona och Covid-19 ska du tänka på följande för att kunna upp-
märksamma våld i nära relation:

 Ha regelbundna avstämningar i form av videosamtal eller fysiska möten. 

 - Genom att se varandra kan du som chef  läsa av medarbetarens kropps- 
 språk, sinnesstämning och tonläge och på så sätt uppmärksamma hur den  
 anställde mår.

 - Vid avstämningar är det viktigt att inte bara stämma av kring arbetsupp- 
 gifter utan att även ställa allmänna frågor om hur det fungerar att arbeta  
 hemma, även hur det fungerar i relation till övriga familjen, om de också  
 är hemma från exempelvis arbete/skola.

 - Känner du dig osäker i kommunikationen till medarbetaren eller upplever  
 okunskap på grund av exempelvis språk, kultur eller funktionsvariation  
 finns stöd att få.

 Får du som chef indikation på att det är något som inte stämmer bör  
nästa avstämning bokas som ett fysiskt möte.
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 Vid en fysisk avstämning kan du som chef lyfta det du uppmärksammade  
vid förra avstämningen, samt ställa ytterligare frågor till medarbetaren om  
hur det fungerar hemma, hur det fungerar i relation till partnern, till barnen, 
om konflikterna hemma har ökat i samband med att hela familjen är hemma 
med mera. Du kan även ställa direkta frågor om våld så som exempelvis, är  
det någon som gjort dig illa, känner du dig kontrollerad hemma, har du  
svårt att hantera din egen ilska eller frustration, är du rädd att göra någon  
illa (fysiskt eller psykiskt) med mera. 

 Den typ av mer ingående frågor SKA INTE ställas över telefon eller video- 
möte. Detta med anledning av att du som chef  inte kan säkerställa var  
förövaren är. Hen kan nämligen stå precis i närheten och lyssna på samtalet.  

 Det är även viktigt att vara uppmärksam på om det finns ett motstånd  
till att arbeta hemifrån, då detta kan vara ett tecken på exempelvis vålds- 
utsatthet.  

Om du som chef  behöver stöd, råd eller vägledning i arbetet med att stötta en 
våldsutsatt medarbetare eller en medarbetare som riskerar att utöva våld ska du 
kontakta din chef  eller HR-avdelning. Du kan också ta hjälp av någon aktör som 
arbetar med frågan.

Läs mer i ”Stöddokumentet för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relation”.


