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På besøg rundt om i landet, oplever jeg en stigende opmærksomhed overfor
den vold og de trusler, som medarbejderne oplever i deres jobliv: At blive skubbet til,
spyttet på, overfuset med skældsord og trusler, væltet omkuld, få kastet genstande efter
sig, få sendt sms’er og mails – eller hvordan volden nu kommer til udtryk.

I samme takt er der begyndt at dukke mere og mere teknik op i behovet for at skabe
mere tryghed på arbejdspladsen – fx i form af overfaldsalarmer, alarmtelefoner, video-
overvågning af samtalerum med videre.

Der er ingen tvivl om, at alarmer og overvågning er under stadig udvikling, bliver
mere avancerede og efterhånden kan målrettes den enkelte arbejdsplads som en del af
en større tryghedsløsning. Det kan nogle steder være en god løsning.

Men de tekniske hjælpemidler kan ikke erstatte de psykologiske og pædagogiske red-
skaber, som der er brug for i relationen mellem mennesker. Uanset om vi har at gøre
med mennesker, vi kender godt og har en relation til eller om det er mennesker, vi
møder for første gang – og hvor mødet måske ender i en konfliktsituation under hastig
udvikling.

Kompetencerne til at omgås andre, se andre, møde andre – også i en konflikt – er og
bliver et basalt redskab for alle, der har menneskelige relationer – uanset om det er
længerevarende relationer eller om de er mere flygtige.

I informationssamfundet er det indlysende at benytte de redskaber, som udvikles. Det
er nemmere, hurtigere og meget bekvemt at kunne optage billeder og lyd med mobilte-
lefonen, at kunne overvåge sommerhuset på distancen via det elektroniske grej, at
kunne sikre sine værdier så godt som muligt, når vi er på ferie – og så videre.

Blot er det vigtigt ikke at overlade hele trygheden til teknikken, når det gælder de
konflikter, der opstår mellem mennesker. Her skal vi stadig – også - bruge vores evner til
kommunikation og konflikthåndtering, vores empati og vores muligheder for at handle
ud fra fornuften, når det gælder.

Det menneskelige ansigt hører sammen med den tekniske udvikling – også når det
gælder forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladserne.

Det er vigtig at fastholde, at vi ikke kun bevæger os rundt i vores egne informations-
bobler, men er afhængige af at skabe gode og bæredygtige relationer med andre. Også i
krisesituationer. 

Alarmer og overvågning kan være en del af løsningen, men vigtigst er det at arbejds-
pladsen har åbenhed omkring vold og i fællesskab får formuleret en voldspolitik, så alle
ansatte ved, hvordan man kan forebygge vold og hvad man gør, hvis volden opstår.

Informations-
og relationssamfund

voldsomudtryksform

Dorthe Perlt

Chefkonsulent

Socialt Udviklingscenter SUS
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Der findes ikke noget entydigt
videnskabeligt belæg for, at tv-overvåg-
ning har en kriminalpræventiv effekt. Der
er en række præmisser omkring billedkva-
litet og lovovertræderens tænke- og
handlemåder, der skal være opfyldt, for
at man kan sige, at tv-overvågning hind-
rer kriminalitet i at ske. Men selvom den
præventive effekt ikke er entydig, har tv-
overvågning ofte en tryghedsskabende
effekt, særligt blandt kvinder.

Voldspolitik – et grundlag
Hvis der er risiko for, at medarbejderne
udsættes for vold, hån og trusler, bør
arbejdspladsen udarbejde en politik mod
vold. En voldspolitik er arbejdspladsens
holdning til vold. Den kan være med til at
skabe synlighed om vold på arbejdsplad-
sen og ensartethed i medarbejdernes
handlinger for at undgå vold. Selve for-
muleringen af en voldspolitik kan medvir-
ke til at øge trygheden, idet man hermed
anerkender, at der er en risiko. En politik
vil også understrege, at vold er et fælles-
anliggende for alle, både medarbejdere
og ledelse.

Voldspolitikken skal indeholde en
definition af, hvad arbejdspladsen forstår
ved begreber som vold og trusler.

Desuden skal den indeholde en målsæt-
ning, hvor målene for politikken beskri-
ves samt en handlingsplan for selve den
forebyggende indsats. Det er også vig-
tigt, at den udpeger de personer, der er
ansvarlige for medarbejdernes sikkerhed.

Derudover kan politikken fx identifi-
cere risikoen for vold på den enkelte
arbejdsplads. Det kan skabe en fælles
opfattelse af, hvornår der er tale om en
risikosituation samt beskrive medarbej-
dernes forventninger i situationen.
Politikken kan også definere vold på en
måde, der er forståelig i forhold til
arbejdspladsens kultur. Definitionen
behøver således ikke at følge straffelo-
ven, men kan fx være de ansattes opfat-
telse af, hvad de oplever som personligt
grænseoverskridende. Politikken kan der-
udover bruges som et værktøj til at
udvikle arbejdsprocesser og rutiner i en
retning, der inddrager trygheds- og sik-
kerhedsmæssige spørgsmål. 

Handlingsplan skaber struktur
Det skal være en del af en voldspolitik,
at der er en handlingsplan for, hvordan
man kan forebygge vold, hvordan man
handler, hvis der sker en voldelig episode
og hvad man foretager sig efter en sådan

episode. Den enkelte arbejdsplads skal
lave en handlingsplan, der er tilpasset
arbejdspladsens kendetegn, fx størrelse,
arbejdsindhold og lokaler samt risikofor-
hold, fx konfliktfyldte kundeforhold.

Planen bør som minimum behandle
følgende emner:

• Instruktion, træning og uddannelse af
udsatte medarbejdere, fx i konflikt-
nedtrapning, adfærdspsykologi og
selvforsvar.

• Arbejdets organisering, fx retningslini-
er for at arbejde alene, samarbejde
med øvrige ansatte ved voldsepisoder,
reduktion af konfliktskabende forhold
som lange ventetider, lange køer og
urolig, stresset atmosfære.

• Fysiske forhold ved adgangsområder,
kundeområder og andre steder med
potentielle konflikter, fx klare anvis-
ninger til kunder, godt overblik, hen-
sigtsmæssig placering af receptioner,
æstetiske værdier, god og venlig
belysning, venteværelser med venlige
farver, møblering og indretning.

Voldspolitik
– før video

Hvis man vil forebygge vold på arbejdspladsen, kan tv-overvågning være en del af løs-

ningen. Men vigtigst er en klar og gennemtænkt voldspolitik, der inddrager flere meto-

der. Blandt andre ting kan det også være effektivt med overfaldsalarmer, pæn og venlig

møblering i modtageområder og uddannelse af medarbejderne.

Af specialkonsulent Karsten Nielsen, 

Det Kriminalpræventive Råd
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• Arbejdsstedets indretning herunder
arkitektur og møblement, fx klar
adskillelse mellem modtagelse og
arbejdssteder, mulighed for at kunne
forlade sit kontor uden at gå forbi kli-
enten, flugtmulighed for medarbejde-
ren fra kontoret, professionelt kontor
uden familiebilleder mv.

• Tekniske sikkerhedsforanstaltning-
er/personlige værnemidler, fx alarme-
ringsmulighed, internt kommunika-
tionssystem, videoovervågning, sik-
ring af kasse/pengebeholdning.

• Sikkerhedsrutiner, fx retningslinier og
aftaler ved tilkald af vagter og politi,
brug af identitetskort, liste over vigti-
ge navne, regler for afvisning og
karantæne, regler omkring alkohol og
stoffer, kontrol med uvedkommende
færdsel.

• Uddannelse i førstehjælp og plan for
professionel krisehjælp. 

• Registrering af episoder med vold og
trusler om vold.

• Systematisk anmeldelse til
Arbejdstilsynet i tilfælde af vold.

Det er afgørende, at handlingsplanen
kommer hele vejen rundt i de forskellige
typer af metoder, der både kan forebyg-
ge vold – men også formindske skaden,
hvis den opstår.

Tekniske foranstaltninger
Der er flere forskellige tekniske foran-
staltninger, arbejdspladsen kan anvende
for at forebygge vold. Her er det hen-
sigtsmæssigt at sondre mellem tv-over-
vågning og andre tekniske foranstaltnin-
ger.

Andre tekniske foranstaltninger er
ikke så kontroversielle som tv-overvåg-
ning kan være, og de er på forskellige
måder både fornuftige og virksomme.

Det kan fx være god aflåsning af døre
udenfor åbningstid, god skiltning, splint-

frit glas ved receptioner og i afskærmnin-
ger mod publikum, metaldetektorer ved
indgange, internt kommunikationssystem,
radiokontakt og alarmknapper i trans-
portmidler, særlig beskyttelse ved kontant
pengebeholdning.

Medarbejdere, der fx har kontakt med
klienter og patienter, bør have en form
for alarmsystem, der gør det muligt at
tilkalde hjælp på en diskret måde. Der er
forskellige typer af systemer fx:
• En skjult overfaldsalarm, fx under skri-

vebordet.
• Et adviseringssystem over computer-

netværket.
• Et adviseringsystem på mobiltelefon,

der ved tryk på en knap tilkalder
hjælp.

• Trådløst overfaldstryk til brug under
færden.

• Signaloverførsel til et omstillingsbord,
en kontrolcentral, en betjentstue, en
vagtpatrulje og/eller politiet

• En alarm der tænder en signallampe
udenfor kontoret, så kolleger kan
gribe ind.

Også ved alarmsystemer er det nødven-
digt at aftale faste procedurer på

arbejdspladsen. Procedurerne skal beskri-
ve, hvem der gør hvad i situationen.

Der er stor forskel på arbejdspladser-
nes behov for tekniske foranstaltninger.
Det afhænger af arbejdets art, bygnin-
gernes eller arbejdsstedernes udform-
ning, indretning og brug samt deres
geografiske placering i byområderne.

TV-overvågning er tryghed
Danskerne er generelt positive overfor
tv-overvågning, fordi de mener, at tv-
overvågning forebygger kriminalitet. For
mange, særligt kvinder, er tv-overvågning
desuden med til at skabe tryghed. De
fleste opfatter tv-overvågning som en
nødvendighed, og ’hvis man har rent mel
i posen, har man intet at frygte’.

Der er dog også en vis skepsis, da
befolkningen er nervøse for, at privatli-
vets fred bliver krænket, at optagelserne
kan blive misbrugt samt en mere generel
frygt for ’overvågningssamfundet’. Et af
de steder, hvor danskerne er mest skep-
tiske, er netop på arbejdspladserne. 

Selvom tv-overvågningen installeres
for at beskytte medarbejdere, føler
mange sig tilsyneladende kontrollerede.
Tv-overvågning bliver ikke kun oplevet
som ’et beskyttende øje’ men kan også
være ’et mistænksomt øje’. Det kan skyl-
des, at vi på arbejdspladsen kan blive
identificeret som enkeltpersoner og sam-
tidig har et ønske om at være i et ’per-
sonligt rum’.

Det kan også skabe utryghed, at man
ikke kender baggrunden for overvågning-
en. Det kan dog som nævnt løses med
en voldspolitik.

Derudover er den generelle kritik, at
tv-overvågning gør folk mindre opmærk-
somme på deres omgivelser og mindre
tilbøjelige til at gribe ind. Folk kan tro, at
der automatisk kommer hjælp ved en kri-
minel handling. Da dette langt fra altid er
tilfældet, er der således en risiko for, at
tv-overvågning giver falsk tryghed og bli-
ver en undskyldning for den enkelte til at
fralægge sig et ansvar.

Der foreligger ikke entydige videnska-
belige forsøg, der viser, at tv-overvågning

Men selvom den

præventive effekt

ikke er entydig, 

har tv-overvågning

ofte en trygheds-

skabende 

efftekt, særligt

blandt kvinder. 
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forhindrer kriminalitet. Tv-overvågningen
har (som det fremgår nedenfor) kriminal-
præventiv effekt i nogle tilfælde, men
ikke i andre. 

Desuden er effektiv tv-overvågning
dyrt, og den kriminalpræventive effekt er
ofte kortvarig, formentlig fordi tidligere
lovovertrædelser ikke har medført opda-
gelse. Kriminaliteten kan også have en
tendens til at flytte andre steder hen. Til
gengæld kan tv-overvågning hjælpe poli-
tiet med at opklare kriminalitet. Dette
kræver dog, at optagelserne har en god
kvalitet, og at gerningsmanden kan iden-
tificeres på billederne. 

Tv-overvågning har en forebyggende
effekt – altså forhindrer kriminalitet i at
opstå – hvis alle de følgende præmisser
er opfyldt:

God kvalitet af overvågningen
• Første præmis handler om, at over-

vågningen skal virke. Der skal være en
god billedkvalitet, der giver mulighed
for at se relevante detaljer. Kamera-
erne skal være placeret rigtigt i det
rette antal, og der skal være mulighed
for at finde tilbage til relevante opta-
gelser. Desuden skal der være uddan-
nede operatører, kontrolrum, samar-
bejde med vagter, som operatørerne
kan sende ud i området, hotline til
alarmcentral, en politik omkring
lagring samt løbende vedligeholdelse.
Det er desuden vigtigt, at den gene-
relle information i samfundet om tv-
overvågning omhandler dens effektivi-
tet, således at også lovovertrædere er
klar over, at den kan medføre både
opdagelse og retsforfølgelse.

Skiltning med overvågningen
• Anden præmis handler om, at en

potentiel gerningsmand skal være klar
over, at han bliver overvåget på det
pågældende sted. Det kan ske ved
klar og tydelig skiltning. Såfremt han
ikke er klar over, at han bliver overvå-
get, kan overvågningen udelukkende
bruges til opklaring af den forbrydel-
se, han begår.

Overvågningen skal få den potentielle
lovovertræder til afstå fra handlingen.
• Tredje præmis handler om, at der er

stor forskel på, hvilke lovovertrædere
vi har med at gøre. Den rationelt
tænkende vil foretage en risikovurde-
ring og måske afstå fra handlingen,
mens personen, som er påvirket af
sygdom eller rusmidler, ikke eller kun i
mindre grad vil foretage sådanne
overvejelser. Andre handler i affekt
eller desperation og tænker ikke på
konsekvenserne, og nogle er ligeglade
med, om de bliver pågrebet. Der fin-
des nok også lovovertrædere, for
hvem tv-overvågning ligefrem er en
udfordring til at handle ulovligt.

Specifikke forhold
Tv-overvågning kan således virke præven-
tivt, hvis overvågningen har den rigtige
kvalitet, og hvis gerningsmanden handler
velovervejet, tror på overvågningens kva-
litet, og ved, at han er overvåget. Men er
kvaliteten dårlig og handler gerningsman-
den impulsivt eller uden tro på overvåg-
ningens kvalitet – eller ved han ikke, at
han bliver overvåget – så har overvågnin-
gen ingen forebyggende effekt.

Da vold ofte sker i affekt, er det et
spørgsmål, hvor effektivt tv-overvågning

vil være til at forebygge vold på arbejds-
pladsen. Tv-overvågning anses derfor
også for at være bedre som sikkerhed
mod fx tyveri af ting eller mod hærværk.

Dette bør imidlertid ikke hindre, at
den enkelte arbejdsplads eller virksom-
hed eksperimenterer på området. Der
kan også være mange særlige forhold,
der gør sig gældende på de enkelte
arbejdspladser, og som gør tv-overvåg-
ning værd at overveje. 

Hvis spørgsmålet om tv-overvågning
er relevant på en arbejdsplads, bør man
under alle omstændigheder vurdere, om
tv-overvågning kan være til gavn på
netop denne arbejdsplads. Som led i den
generelle voldspolitik bør der laves en
klar politik vedrørende brug af tv-over-
vågning. 

Den skal være kendt af medarbejder-
ne – og gerne fastlagt i et samarbejde
mellem de involverede parter. Et tæt
samarbejde mellem arbejdsgiver og fag-
foreninger samt grundig information til
medarbejderne kan være med til at skabe
tryghed ved anvendelsen af tv-overvåg-
ning.

Det kan også 

skabe utryghed, 

at man ikke 

kender baggrunden

for overvågningen. 

Det kan dog som

nævnt løses med 

en voldspolitik. 
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Vænnet til teknologi

Overvågning er en del af vores hverdag. Enhver
med en mobiltelefon er overvåget. På internettet efterlader vi os
spor. Og så holder CCTV-kameraer øje med os i forretninger, på
strøgturen, ved disken i banken. Men den forebyggende effekt af
alle disse kameraer er der meget lidt konkret viden om. 

– Helt overordnet ved vi ikke så meget om det, nej. Vi kender
ikke effekten af overvågningskameraer som forebyggende i for-
hold til forbrydelser som fx vold og trusler på arbejdspladsen.
Men vi har en forestilling om, at det virker, siger Anders
Albrechtslund, adjunkt, Aalborg Universitet.

Anders Albrechtslund understreger, at det er centralt at for-
holde sig til, hvad man mener med, at ’det virker’. I øjeblikket er
det et meget broget billede, der toner frem, når overvågningens
effekt på blandt andet vold og trusler, også på jobbet, kommer
på banen.

Fokus på sammenhængen
De få undersøgelser, der har haft en smule fokus på emnet
’overvågning’, viser ikke specifikt, at overvågningen i sig selv har
haft effekt. Større, mere dækkende undersøgelser er der slet ikke
tale om i Danmark. Og i øvrigt heller ikke mange andre steder,
hvor der især er tale om feltundersøgelser, målrettet geografisk
eller områdemæssigt for at tegne et billede af konkrete forhold. 

– Vores forestilling om, at vi fuldstændig kan styre adfærd ved
at overvåge, holder formentlig ikke. Vold og trusler handler om
kommunikation, om relationer. Derfor er det vigtigt at holde
fokus på de relationer, vi har og på den direkte kontakt, siger
Anders Albrechtslund.

For midt i usikkerheden om, hvad overvågning kan og ikke
kan, så er det snarere bevæggrunden til at bruge overvågning,
der skal diskuteres. 

Overvågningen skal diskuteres ud fra en anden synsvinkel.

– Den vigtige afklaring er at finde frem til det specifikke pro-
blem, vi forsøger at løse gennem brugen af overvågning, under-
streger Anders Albrechtslund.

Først ved at definere en præcis problemstilling, kan vi iværk-
sætte forholdsregler. Måske – måske ikke, kan de forholdsregler
være overvågning.

Uplanlagt vold
På Institut på Fremtidsforskning er fremtidsforsker Klaus Æ.
Mogensen enig i, at overvågning ikke i sig selv virker specielt
forebyggende. 

– De uplanlagte hændelser som fx vold og hærværk sker ofte i
affekt, og der vil overvågning næppe indgå som overvejelse. Er
forbrydelserne planlagt – som fx indbrud, røveri og voldtægt –
kan forbryderne omgå overvågningen ved hjælp af maskering,
siger Klaus Æ. Mogensen.

Fremtid med kunstig intelligens
Det er altså sjældent, at overvågning vil forhindre en forbrydelse,
mener Klaus Æ. Mogensen. I bedste fald kan overvågningen hjæl-
pe med opklaringen. I banker, A-kasser og andre arbejdspladser
med risiko for voldelige røvere eller klienter vil en gammeldags
glasplade mellem medarbejdere og kunder formentlig have bedre
effekt, men vil til gengæld skabe en distance, som mange
arbejdspladser har bevæget sig væk fra i dag.

De uplanlagte og derfor pludseligt opståede hændelser kræver
mere menneskekundskab og relationel erfaring. 

– En ny type overvågningskameraer med kunstig intelligens
og med mulighed for mønstergenkendelse er på vej. Denne type
overvågning af uplanlagte hændelser, som er præget af despera-
tion, kan måske håndteres, hvis overvågningskameraet registre-
rer kropssprog, attitude mv. Blandt andet London Undergrund

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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bruger i dag denne type kameraer, som ellers ikke er ikke særligt
udbredte endnu, påpeger Klaus Æ. Mogensen.

Holdningsskift
At vi tilsyneladende er mere parate til overvågning handler ifølge
Klaus Æ. Mogensen om, at vi langsomt har vænnet os til tanken

om, at overvågning forekommer, at det er uskadeligt og er meget
langt fra tidligere tiders opfattelse af et decideret overvågnings-
samfund.

Vi bekymrer os ikke om ’Big Brother’-effekten, men er mere
optaget af den tryghed, som overvågning kan være med til at
give.

Vi er ikke bekymrede for misbrug. Vi har vænnet os til, at
overvågning er til stede. Det er en generel udvikling, at vi er
mere trygge overfor teknologiens virkemidler. Til gengæld kan
det virke som om, der bliver foretaget flere hovsa-investeringer
med den hastige vækst, der er tale om, mener Klaus Æ.
Mogensen og peger på, at der foregår en del indkøb af overvåg-
ningsudstyr uden overvejelser om, hvad man ønsker at opnå.

Anders Albrechtslund, Cand.mag. i filosofi, forsker og ph.d.-studerende med speciale i

blandt andet IT-etik, overvågning, videnskabs- og teknologifilosofi. Tilknyttet Aalborg

Universitet, Institut for Kommunikation og E-learning lab.

Klaus Æ. Mogensen, Bachelor i fysik & astronomi, fremtidsforsker. Arbejder med tekno-

logiens muligheder og dens betydning for samfund og levevis. Tilknyttet Institut for

Fremtidsforskning (IFF).

Kedsomhed truer
overvågning

Dårlig aflønning, lang arbejdstid
og kedsomhed er ifølge en
engelsk undersøgelse en trussel
for effektiv overvågning. 

Undersøgelsen har for første
gang undersøgt effekterne af job-
bet for de operatører, der vareta-
ger overvågning i kontrolrum. I
nogle tilfælde med op til 10 timers
arbejdsdag med overvågning af op
til 15 kameraer på en gang.
Undersøgelsen er foregået på
arbejdspladser i Storbritannien.
Undersøgelsen er foretaget af
Gavin J.D. Smith, professor ved
Fakultetet for Sociologi,
Universitetet i Aberdeen, Skotland.

Undersøgelsen retter fokus på
det menneskelige element i over-
vågningen: At de, der skal konklu-
dere og agere på det, der foregår
på overvågningskameraerne, bliver
distraheret, får tiden til at gå med
spil og andre gøremål – på en
nogle gange meget uformelt ind-
rettet arbejdsplads.

Undersøgelsen konkluderer, at
organiseringen af overvågningen
på de undersøgte arbejdspladser
er ineffektiv og stiller derfor
spørgsmålstegn ved effektiviteten i
mange CCTV-kontrolrum.

Læs hele undersøgelsen
‘Behind the Screens: Examining
Constructions of Deviance and
Informal Practices among CCTV
Control Room Operators in the
UK’ af Gavin J.D. Smith på
www.surveillance-and-society.org

Vi bekymrer os ikke om

‘Big Brother’-effekten,

men er mere optaget af

den tryghed, som 

overvågning kan være 

med til at give. 
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Salget af overvågnings- og alarmudstyr boomer. I år reg-
ner sikkerhedsbranchen selv med, at der i 2008 sælges alene
50.000 overvågningskameraer til private og offentlige virksomhe-
der. I øjeblikket sælges der fem kameraer i timen ifølge
Sikkerhedsbranchen.

– De offentlige arbejdspladser udgør det hastigst voksende
marked, når det gælder det nye sikkerhedsudstyr. Mange køber
videoovervågning i øjeblikket, fx svømmehaller, borgerservice og
andre med direkte bruger- eller borgerkontakt, siger Kasper Skov
Mikkelsen.

At interessen er skærpet over de senere år, er der ifølge
Kasper Skov Mikkelsen flere grunde til:
• Prisen er faldet på hardwaren – det er blevet markant billige-

re at investere i den nye teknologi end for blot et år siden
• Udstyret bruges i stigende omfang som et præventivt middel,

hvor det indtil nu især har været interessant for efterforsknin-
gen

• Forsikringsbranchen spiller en stor rolle med skærpede krav.
– I øjeblikket falder priserne nærmest fra dag til dag. Det har

naturligvis en effekt på et marked, hvor interessen i forvejen er
vakt, siger Kasper Skov Mikkelsen.

Etikken i branchen
Den store efterspørgsel afspejler sig i udbuddet af leverandører
af sikkerhedsudstyr.

En hurtig søgning på søgemaskinen Google på ’alarmer’ giver
886.000 hits på danske sider, hvoraf en del henviser til salg af
udstyr.

En tilsvarende søgning på ’overvågningsudstyr’ medfører
324.000 hits – også med megastort udbud af systemer og leve-
randører.

Der er altså rigeligt med udbud at vælge mellem, men det er
svært at skelne mellem de forskellige tilbud.

– Vi skal ikke bare lange varen over disken i branchen, men i
høj grad rådgive og servicere. Det er en meget væsentlig del af
de ydelser og produkter, som den professionelle del af branchen
leverer, understreger Kasper Skov Mikkelsen på branchens og
medlemmernes vegne.

Han opfordrer til at vælge installatører, der er ISO 9001-certi-
ficerede og ikke bare finde den første den bedste til en opgave.

– Det kan være en dårlig investering ikke at vælge en certifi-
ceret installatør, som dermed også er underlagt vores etiske
regelsæt. Vi er utroligt opmærksomme på de følsomme informa-

Etik når der handles

sikkerhed   

Brugen af teknologi i form af videoovervågning og alarmer er blevet en del af daglig-

dagen på mange arbejdspladser. Leverandører af det teknologiske isenkram kan notere

stor interesse for mulighederne, både fra private og offentlige virksomheder. Men sikker-

hedsbranchen skal værne om etikken, når de rådgiver i brugen af de teknologiske 

hjælpemidler overfor kriminalitet, både i forhold til forebyggelse af fx simpelt tyveri og

som forebyggende metode overfor vold og trusler. Sådan lyder det fra Kasper Skov

Mikkelsen, direktør for Sikkerhedsbranchen.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS



tioner og bevæggrunde, vi bliver mødt med, når private eller
offentlige virksomheder overvejer overvågning, tilføjer Kasper
Skov Mikkelsen. 

Industri i tryghed
I Sikkerhedsbranchen reviderede man senest sine etiske regler
om ITV-overvågning i 2003. Her tegnede sig et billede af et
hastigt voksende marked, blandt andet som følge af den gene-
relle frygt efter det nok så omtalte 11. september 2001-angreb.
En begivenhed, som også har haft stor betydning for ’trygheds-
industrien’, som man kunne fristes til at kalde sikkerhedsbran-
chen under et.

Kasper Skov Mikkelsen medgiver, at tryghed har stor betyd-
ning i dag – og at kravet om tryghed fra medarbejdere og virk-
somheder har sat ekstra skub i den teknologiske spiral, der lige
nu ser ud til at sno sig endeløst opad.

Derfor peger han på en række vigtige faktorer, der skal indgå i
overvejelserne, når en virksomhed eller arbejdsplads skal vælge,
hvordan de vil arbejde med sikkerhed på arbejdspladsen.
Faktorerne indgår i et risikovurderingsskema, som
Sikkerhedsbranchen netop har udarbejdet till BAR FOKA,
Branchearbejdsmiljørådet for Finans/Offentlig Kontor &
Administration.

– Vi har som branche en stor interesse i at medvirke i at
præge blandt andet arbejdsmiljøet, så medarbejderne opnår stør-
re sikkerhed og tryghed, lyder det til slut fra Kasper Skov
Mikkelsen.
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Hændelse Risiko/skade Konsekvens
Høj, Middel, Lav

Sandsynlighed
Høj, Middel, Lav

Risikoniveau
1,2,3

Sandsynlighed
for at opdage
skaden
Høj, Middel, Lav

Risiko
prioritering
Høj, Middel, Lav

Anbefaling

Røveri/ Overfald Skade på ansatte

Skade på ’kunder’

Økonomisk tab

Hærværk

Tab af prestige

Risikoområder Publikumsindgang

Visitationsområde

Venteområde

Behandlingsområde

’Specialbehandling’’

Administrationsområde

Personaleområde

Personaleindgang

Risikoniveau

Sandsynlighed for skade

Lav Middel Høj

Konsekvens
ved skade

Høj 1

Middel 3 2

Lav

Risikoprioritering

Sandsynlighed for at opdage skaden

Lav Middel Høj

Risikoniveau 1 Høj

2 Middel

3 Lav

Når man skal give gode råd om sikring af en publikumsvendt arbejdsplads falder de primært i tre kategorier, som handler om at definere, hvad vi selv kan gøre – som mennesker og

medarbejdere, hvad vi kan gøre indenfor de fysiske rammer, der findes – uden nævneværdige omkostninger – og om at vurdere risici, så vi kan afgøre, hvilke nye tiltag og investerin-

ger vi skal foretage, hvilke midler er der, og hvordan finder vi ud af, hvilke vi skal vælge på vores arbejdsplads. Skemaet her er udarbejdet af Sikkerhedsbranchen og indgår i en kom-

mende pjece om forebyggelse af vold, som Socialt Udviklingscenter SUS har været med til at udarbejde for BAR FOKA, Branchearbejdsmiljørådet – Finans/Offentlig, Kontor og

Administration. – www.bar-foka.dk.



Etiske retningslinjer fra 
SikkerhedsBranchens ITV-
udvalg

• Skjult overvågning må ikke foregå i toiletrum
samt omklædningsrum i forbindelse med bade-
forhold, hvis ikke politiet er involveret heri.

• Ved etablering af audio-overvågning i forbindel-
se med TV-overvågning bør der fra branchens
medlemmer tydeligt gøres opmærksom på lov-
givningen omkring dette overfor slutbrugeren.

• SikkerhedsBranchens medlemmer skal oplyse
slutbrugerne om gældende lovgivning for brug
af TV-overvågningssystemer.

• SikkerhedsBranchens medlemmer skal tilstræbe,
at der etableres en fysisk sikring af alle lagrede
billeddata, når dette foregår analogt på et
videobånd.

• SikkerhedsBranchens medlemmer skal tilstræbe,
at der etableres password beskyttelse af alle
lagrede billeddata, når dette foregår via digital
lagring på server mv.

• SikkerhedsBranchens medlemmer skal generelt
tilstræbe en god forretningsmæssig skik ved
etableringen af TV-overvågningssystemer.

• SikkerhedsBranchens medlemmer skal opfordre
til den bedst mulige dialog med alle relevante
medarbejdere, når TV-overvågning etableres.

Disse og en række uddannelsesmæssige, installa-
tionsmæssige og tekniske krav kan man desuden
være sikre på overholdes, hvis man vælger en virk-
somhed, der er ISO 9001-certificeret i samarbejde
mellem SikkerhedsBranchen og Dansk Standard. 

Om SikkerhedsBranchen

SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening
for Sikkerhed og Sikring – består af ca. 300 virk-
somheder, der arbejder professionelt med sikker-
hed og sikring.

Brancheforeningen blev stiftet i 1992, og med-
lemmerne tegner sig for ca. 80 procent af marke-
dets totale omsætning.

Dermed fremstår SikkerhedsBranchen som en
stærk aktør, der ud over at varetage medlemmer-
nes interesser også har til opgave at sætte vigtige
sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen.

En forudsætning for medlemskab af
SikkerhedsBranchen er, at virksomheden lever op til
foreningens etiske regelsæt, som sikrer medlem-
mernes kunder – og herunder slutbrugerne – seriø-
se og professionelle samarbejdspartnere, der
garanterer fortrolighed om kundernes sikring.

Via uddannelse af branchens medlemmer, infor-
mation om brug af sikringsprodukter, undervisning
og udvikling af standarder yder SikkerhedsBranchen
kunderne en ekstra sikkerhed ved samarbejde med
medlemsvirksomhederne.

SikkerhedsBranchen optræder som samarbejds-
partner i mange sager om sikkerhed og sikring med
blandt andre politi, Forsikring & Pension, Det
Kriminalpræventive Råd, Dansk Brand- og sikrings-
teknisk Institut, Justitsministeriet, Forsvaret,
Forbrugerstyrelsen, Center for
Menneskerettigheder, faglige organisationer m.fl.
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Teknik
– kun et supplement

Alarmer og overvågning kan og skal ikke stå alene indenfor det voldsforebyggende

arbejde i Kriminalforsorgen. Det vigtigste redskab i forhold til vold og trusler overfor

blandt andre fængselsfunktionærer er en løbende opkvalificering af medarbejderne og en

hensigtsmæssig organisering af arbejdet. I den sammenhæng er de teknologiske hjælpe-

midler et supplement – men et væsentligt supplement til øget sikkerhed, hvis teknologien

bruges indenfor definerede og målrettede rammer.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Kriminalforsorgen oprettede allere-
de i 1999 Sikkerhedsenheden, som over-
ordnet tager sig af de sikkerhedsmæssi-
ge foranstaltninger og procedurer på alle
afdelinger: 37 arresthuse, 14 fængsler
samt pensioner og frie afdelinger. 

Antallet af vold og trusler mod perso-
nalet er faldende, og den udvikling skal
fortsættes gennem en række initiativer.
Faldet skyldes kun delvis teknikken. En
anden grund er, at man i Kriminalfor-
sorgen arbejder målrettet med at bedøm-
me de enkelte indsatte og få dem sat
sammen – eller adskilt – på den mest
hensigtsmæssige måde, også i forhold til
fx voldelig adfærd.

Marianne Wodstrup er selv uddannet
fængselsfunktionær og i dag medarbejder
i Sikkerhedsenheden, som blandt andet
er med til at vurdere sikkerhedsforan-
staltningerne i Kriminalforsorgen, herun-
der behovet for brugen af teknologiske
hjælpemidler. 

– Medarbejdere oplever trusler, som vi
vurderer betydningen af, også når de har
fri. Hvis truslerne fra fx løsladte fanger
skønnes at være alvorlige mod en

bestemt medarbejder, så har vi flere
muligheder, siger Marianne Wodstrup og
nævner alarmtelefoner – en slags over-
faldsalarmer med indbygget GPS – og at
der er forskellige muligheder for at sikre
de pågældendes bopæl.

Alarmtelefoner udleveres kun efter
aftale med politiet, da det er politiet, der
skal reagere, hvis en alarm aktiveres, og i
øvrigt foretager øget patruljering omkring
bopælen mv. Medarbejderen instrueres i,
hvordan telefonen virker og kan – i det
omfang, det findes nødvendigt – kontak-
te Falcks alarmcentral og teste telefonen,
så de føler tillid til telefonen.

Bemandet overvågning
I arresthuse og fængsler bruger
Kriminalforsorgen forskellige former for
overvågningssystemer, men altid ud fra
en lokal tilpasning afhængigt af forholde-
ne.

– Nogle steder er der brug for over-
vågning, når en indsat flyttes fra et
område til et andet. Fx hvis der er tale
om at ledsage en indsat ad en afsides
beliggende gang, der forbinder en byg-

ning med en anden, understreger
Marianne Wodstrup.

Overvågning foregår fra teknikrum,
der er døgnbemandet. Det er helt afgø-
rende for effekten, at teknikrummet er
bemandet. Man skal være bevidst om, at
teknikken blot er et hjælpemiddel til at
fremkalde en reaktion fra andre, som kan
komme til hjælp. Det er derfor helt afgø-
rende, at der er nogen, der reagerer i
’den anden ende’.

Overvågning kan bruges forebyggen-
de, men også som opklarende hjælpe-
middel i forbindelse med yderligere
undersøgelse af opståede episoder.

– Men vi er lidt forsigtige med video-
overvågning. Det kan give en falsk tryg-
hed fx på udearealerne, hvor andre for-
mer for opmærksomhed er ligeså vigtige:
At kende de indsatte, fornemme, hvem
der er i dialog, hvordan stemningen er,
understreger Marianne Wodstrup.

Kriminalforsorgen har en vifte af ini-
tiativer og metoder, der støtter den fagli-
ge håndtering af sikkerheden.
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Sidemandsoplæring
Sidemandsoplæring er en væsentlig del
af uddannelsen og består i et udvalgt
korps af erfarne medarbejdere, som har
interesse i at tage sig særligt af de nyud-
dannede. 

Rekrutteringen til sidemandsoplæring
sker blandt medarbejdere, der først og
fremmest har interessen, overskuddet og
tålmodigheden til at føre de nyansatte
ind i arbejdet – funktionerne, rutinerne
og aktiviteterne. 

Vold mellem indsatte
Kriminalforsorgen gør en særlig indsats
for at begrænse antallet af episoder med
vold og trusler blandt indsatte, blandt
andet gennem en tæt kontakt mellem
personale og indsatte og ved hjælp af
adfærdsregulerende programmer. Det er
endvidere vigtigt at sørge for en hen-
sigtsmæssig sammensætning af indsatte
på en afdeling.

Særlige afdelinger for negativt
stærke indsatte
Gruppen af negativt stærke indsatte har i
en årrække udøvet et stigende pres mod
personalet og derved været en negativ
faktor for arbejdsmiljøet. Hvor det er
fysisk muligt, sker der en opdeling af de
eksisterende stærke afdelinger til mindre
enheder. Der er ekstra ledere, supervi-
sion, rotationsordninger mv. til disse
afdelinger, som har ensartede regler og
rutiner.

Voldsforebyggelsesplan
Kriminalforsorgen gør en særlig indsats
for at begrænse antallet af episoder med
vold og trusler mod personale. Opgaver
løses med den højst mulige grad af sik-
kerhed for medarbejdere og indsatte og
med mindst mulig indgriben og brug af
magt. Alle fængsler skal udarbejde og
iværksætte en plan for forebyggelse af
vold og trusler mod ansatte.

Nye visioner for sikkerhed

Modernisering af fængselsfunktionæruddannelsen, en styrkelse af
arbejdsmiljøet, styrket lederuddannelse og oprettelse af en HR-enhed,
bedre sikkerhed for de ansatte og flere sikrede pladser, bedre muligheder
for, at de indsatte kan tage uddannelse under afsoning og renovering af
en række fængsler står på kriminalforsorgens ønskeliste over fremtidige
initiativer.

Den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen blev indgået den 29. febru-
ar 2008 og gælder for perioden 2008-2011. Aftalen er indgået mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance.

Sikkerheden i fængsler og arresthuse er skærpet, og i de kommende
år skal der ske flere ting for at sikre et godt arbejdsmiljø, blandt andet:

Uddannelsen moderniseres
– gennem opdatering af grunduddannelsen til fængselsfunktionær, blandt
andet et længere skoleforløb. Ansættelsesprocedurerne ændres, og der
skal mere fokus på de nyansattes psykiske robusthed, evner for konflikt-
løsning og forståelse for fremmede kulturer.

Mindre alenearbejde, mere supervision 
- for at forbedre arbejdsmiljøet og mindske det psykiske pres på persona-
let i fængsler og arresthuse. Kollegial supervision skal bruges mere, fordi
det er med til at aflaste medarbejderne.

Nye overfaldsalarmer 
- skal anskaffes til personalet, og personoverfaldssystemet skal udbygges
til et system med såkaldt ’ægte lokation’, altså med nøjagtig angivelse af,
hvor en alarm udløses. 

Kilde: Nyt fra Kriminalforsorgen 2, 2008

Tvivl om effekten

Ifølge en undersøgelse fra Brottsförebyggande Rådet i Sverige er der usik-
kerhed om effekten af overvågning i det offentlige rum. Det svenske råd
svarer til Det Kriminalpræventive Råd i Danmark.

Den svenske undersøgelse blev offentliggjort i januar i år og gennem-
går en række undersøgelser af effekten af overvågning i det offentlige
rum foretaget i mange lande. Brottsförebyggende rådet i Sverige har ikke
selv lavet undersøgelsen, men oversat og bearbejdet en undersøgelse
lavet for det britiske indenrigsministerium.

Konklusionen er, at nogle typer overvågning har en klar, forebyggende
effekt, mens effekten på andre områder er mindre tydelig. 

Undersøgelsen viser også en påfaldende forskel på undersøgelser
foretaget i Storbritannien og i Nordamerika. Der måles klart de mest posi-
tive effekter i undersøgelserne fra Storbritannien. Forklaringen kan være,
at forsøgene med kameraovervågning andre steder end i Storbritannien
har fået for svag politisk og opinionsmæssig støtte, siger forskerne. 

Læs mere om undersøgelsen på det svenske råds hjemmeside
www.bra.se
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På Jægergården i det centrale Århus
holder Socialcenter Centrum til sammen
med andre stabsfunktioner fra
Socialforvaltningen. Placeringen i et
åbent hus, uden mulighed for fx etable-
ring af særlige flugtveje, har forstærket
ønsket om alarmknapper hos sagsbe-
handlerne. Der er derfor seriøse overve-
jelser om at anskaffe overfaldsalarmer til
de medarbejdere, der selv har ønske om
det. Bevidstheden om, at alarmen er der,
kan skabe øget tryghed hos medarbej-
derne, vurderer Jan Taycon Pedersen, HR-
chef i Århus Kommunes Socialforvaltning.

Overvejelserne går ikke kun på, om
der skal være alarm, men også på, hvor-
dan alarmerne skal bruges. En alarm fun-
gerer kun, hvis der er øjeblikkeligt ’hul
igennem’ ved tryk på knappen, så hjæl-
pen kommer til stede på ganske kort tid
– typisk under et halvt minut. Hvis ikke
den hurtige hjælp er til stede, er der i
princippet tale om en ’død’ alarm, og
den er ifølge Jan Taycon Pedersen nyttes-
løs.

Derfor skal Jægergårdens alarmer på
Socialcenter Centrum opfylde den primæ-
re funktion, at både kollegaer og husets
vagthavende bliver tilkaldt, når alarm-
knappen under skrivebordet bliver aktive-
ret.

– Det er meget væsentligt, at der rea-
geres omgående på alarmen, så vi kan
sikre den fornødne assistance hurtigt,
både fra vagt og fra kolleger, pointerer
Jan Taycon Pedersen.

Konstant uddannelse nødvendig 
Generelt oplever Socialforvaltningen ikke
en stigning i antallet af trusler og vold,
men der er sket en forråelse af den vold
og de trusler, der forekommer:

– Truslerne er blevet mere skræm-
mende, og knive fx indgår som en del af
voldsbilledet. Trusselsbilledet er blevet
lidt mere afstumpet, og det skal vi selv-
følgelig forholde os til i forhold til medar-
bejdernes sikkerhed, siger Jan Taycon
Pedersen som en grund til at vurdere
egnetheden af overfaldsalarmer.

I de fleste konfliktsituationer bliver en
optrapning afværget ved hjælp af en god
dialog med borgeren. Dialog indgår som
en del af den kontinuerlige uddannelse
af medarbejderne i konflikthåndtering og
konfliktløsning, hvor det blandt andet
handler om uddannelse i emner som
• aflæsning af signalerne hos den, der

truer
• metoder til konfliktafværgning gen-

nem fx sprog, stemmeleje mv.

og så helt konkrete overvejelser om
• hvor stiller jeg mig, hvis jeg møder en

frustreret, vred, afmægtig borger? 
• hvordan frigør jeg mig fra en konflikt-

situation? Hvordan kommer jeg væk,
hvis konflikten udvikler sig – på trods
af dialog mv.?

– Nogle borgere er lettere at aflæse
end andre. Blandt andet derfor er det så
vigtigt med den løbende uddannelse, så

medarbejderne kan træne krisedialog og
kriseberedskab. At se sine egne handle-
mønstre på video er noget af det, vi
benytter os af. Det giver stor forståelse
og en god psykisk ballast at kunne se,
hvordan man selv regerer – og hvad man
kan ændre, siger Jan Taycon Pedersen.

Konsekvente anmeldelser
I Århus Kommunes Socialforvaltning er
det imidlertid også erfaringen, at de fær-
reste borgere ønsker medarbejderne
noget dårligt. 

Derfor er forebyggelsen af vold og
trusler vigtig, for den gearer medarbej-
derne til at imødegå de uundgåelige kon-
flikter.

– Til gengæld anmelder vi vold og
trusler om vold til politiet, siger Jan
Taycon Pedersen.

På de øvrige socialcentre i Århus er
der ikke overvejelser om overfaldsalar-
mer, for her er der bygnings- og ramme-
mæssigt mulighed for andre typer af
forebyggelse og håndtering af konflikt-
situationerne. 

Død alarm er ingen alarm

Hvis ikke den hurtige hjælp er til stede, er der i 

princippet tale om en ‘død’ alarm og den er nyttesløs ifølge

Jan TayconPedersen, HR-chef i Århus Kommune Socialforvaltning. 

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS 
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Sparringmed politiet

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

En fredsommeligt udseende villa i
Helsingør udgør en midlertidig tryg sta-
tion for kvinder på flugt fra vold, trusler
på livet, en tilværelse med mindreværd og
selvudslettende tanker. Her skal de igen-
nem mure med pigtråd, indgangsdøre
med kodelåse og overvågningskameraer
for at komme ud – og de potentielle
voldsmænd skal forcere de samme forhin-
dringer for at komme ind. 

Inde i huset er der et særligt indrettet
sikkerhedsrum, hvis en uønsket ’gæst’ på
trods af alle forholdsregler skulle indfinde
sig. Men sikringsrummet har endnu aldrig
været brugt.

– Det er ikke os selv, der har fundet
på den særlige sikring. Alle beslutninger
om sikring er truffet i samarbejdet med
Nordsjællands Politi, som jeg betragter
som en professionel samarbejdspartner,
siger Marianne Kirkegaard, leder af krise-
centret.

Hverken Marianne Kirkegaard selv eller
medarbejderne er forsynet med over-
faldsalarmer, alarmtelefoner eller andet.
Derimod får de kvinder, der ønsker det,
udleveret alarmtelefoner i samråd med
politiet.

Alarmtelefoner til beboerne
Marianne Kirkegaard mener, at hvis det
var nødvendigt at være forsynet med

overfaldsalarm for at arbejde på krisecen-
tret, så holdt man ikke længe som med-
arbejder. Løbende uddannelse, supervi-
sion og anden professionel sparring, fx
med politiet, er hendes eget og medar-
bejdernes ’våben’ mod de episoder, som
kan opstå.

Derimod kan der indgås aftale om
alarmtelefon til den kvinde, der vurderes
til at have et reelt behov allerede under
den første samtale på centret, hvor både
Marianne Kirkegaard og en politiassistent
er til stede for at sikre den bedst mulige
hjælp.

Og så har huset sine egne sikkerheds-
regler:
1. Hvis en kvinde har den mindste mis-

tanke om, at hun kan risikere noget
ved at forlade huset, så går hun ikke
ud.

2. Ved en lidt mindre, men ’måske’-risi-
ko, så går kvinderne to og to – og
altid med en opladt, almindelig mobil-
telefon på sig.

3. Ingen forlader huset uden at skrive på
tavlen, hvor de er, og hvad tid de for-
venter at være hjemme igen.

Tillid og troværdighed
Samarbejdet med politiet fungerer opti-
malt, lyder det fra Marianne Kirkegaard.
– Hvis vi har brug for ringe efter hjælp,

så står de her 2-3 minutter senere –
uden diskussion. Af samme grund betrag-
ter hun også muligheden for alarmtelefon
som en seriøs mulighed for de kvinder,
der ønsker det. For øjeblikket er en
enkelt kvinde forsynet med den elektroni-
ske ’livline’, hvis der skulle opstå utilsigte-
de situationer udenfor huset, når kvin-
derne bevæger sig udenfor.

Det er kvindernes behov, der afgør,
hvordan stedet bedst kan skabe tryghed
for den enkelte. Vurderingen bygger på
samtaler med nærvær og lytten til kvin-
dernes egne beretninger, når de ankom-
mer til huset.

Graden af tryghedsforanstaltninger for
den enkelte vurderes konsekvent ud fra
kvindens egne definerede behov og
ønsker.

Røntofte Krisecenter i Helsingør har plads til seks kvinder og deres børn ad gangen.

Kvinderne er ofte truet på livet, når de kommer, og krisecentret er sikret på forskellige

måder for at holde de voldelige mænd på sikker afstand. Al sikring er indført i samar-

bejde med politi og sikkerhedsfolk.
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Effektiv hjælp
–via en knap

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

I Forebyggelsesenheden i
Nordsjællands Politi er alarmtelefoner et
godt redskab til at hjælpe voldsramte
kvinder – eller personale, der har behov. 

– Vi kan udlevere alarmtelefoner
næsten ubegrænset. Men tilbuddet bliver
bestemt ikke misbrugt, siger Michael Ralf
Jørgensen, leder af Forebyggelses-
enheden i Nordsjællands Politi og tilføjer:

– I øjeblikket har vi kun indgået en
enkelt aftale.

Forebyggelsesenheden under
Nordsjællands Politi tager sig blandt
andet af de alarmtelefoner, som Rønbjerg
Krisecenter indgår aftale om, når de
modtager kvinder, der er forfulgt og truet
på livet af blandt andre mænd og eller
eksmænd.

– Vi er meget bevidste om, at vi har at
gøre med kvinder, der er dybt ulykkelige
og skræmte og har et meget stort behov
for at kunne føle sig trygge, også ved
ophold udenfor fx Røntofte. Derfor er vi
indstillet på at rådgive bedst muligt og
finde frem til den løsning, der passer
bedst til den enkelte kvinde, siger Mikael
Ralf Jørgensen.

Afdækning af behovet
Michael Ralf Jørgensen understreger, at
politiets holdning er, at når der kommer
en konkret henvendelse, så er behovet
for hjælp begrundet. 

Kriteriet for at tilbyde konkret hjælp er
en reel og begrundet frygt hos den, som
henvendelsen gælder. Hvordan behovet
for tryghed skal udmøntes bliver derefter
vurderet og gennemgået med den, der
skal modtage hjælpen, fx i form af en
alarmtelefon.

Nordsjællands Politi foretager derfor
en objektiv vurdering, der blandt andet
afklarer
• hvor hurtigt assistancen skal nå frem

ved alarm
• om betjeningen af fx alarmtelefonen

fungerer optimalt for den pågældende
med det reelle behov.

Den mere subjektive vurdering forholder
sig til den truede kvindes opfattelse af
trygheden – er den tilstrækkelig, føler
hun sig hjulpet tilstrækkeligt, har hun til-
lid til, at systemet virker?

Krisepakke
I samarbejde med Røntofte Krisecenter

sammensætter Nordsjællands Politi en
krisepakke, som kan bestå af
• gennemgang af de konkrete alarmmu-

ligheder
• vejledning i, hvad den enkelte selv kan

gøre
• tilbud om hjælp til at få afhentet

effekter og personlige ejendele på den
tidligere bopæl

• ændring af mobilnummer mv.
Alarmtelefonen gør det dog ikke alene.

Politiet vurderer måske, at der skal
ske en øget overvågning af krisecentret i
en periode eller foretages andre offensive
tiltag.

Mere offensivt kan krisepakken omfat-
te, at politiet opsøger kæresten, manden
eller den, der er årsag til kvindens situa-
tion – og som måske også truer persona-
let. Manden får en vejledning i de ram-
mer, der gælder for ham: At han skal
holde sig helt væk,  ellers får det alvorlige
konsekvenser – også for ham. Der kan
eventuelt ske anholdelse eller fængsling i
forhindelse med mere eller mindre bevid-
ste overtrædelser af blandt andet
Straffeloven.

Alarmtelefonen er en mobiltelefon forsynet med en nødknap,
der har to funktioner ved aktivering:
• At sætte gang i beredskabet, så der omgående sendes

assistance .
• Mikrofonen tændes, så der kommer lyd på situationen, så

de, der overvåger, kan være på medhør.
Alarmtelefonen er forsynet med GPS, som præcis viser, hvor

kvinden befinder sig på alarmtidspunktet – helt ned i de-
taljer.

Når kvinden trykker på knappen, går der kun sekunder før
signalet via satellit går til både nærmeste alarmcentral og til
politiet, der har udleveret telefonen. Her er alle oplysninger
om telefonen synlige for den, der har vagt, og der bliver
omgående sendt en patrulje af sted.

Sådan virker alarmtelefonen
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Konfliktkultur 
– relationelle trædesten

Vores udgangspunkt er, at kon-
flikter ikke kan afskaffes. De er en del af
det liv, vi lever med hinanden og dermed
også en del af vores arbejdsliv. Vi ved, at
mange konflikter kan forvandles til smuk-
ke trædesten for nye og uprøvede mulig-
heder, men at de også kan føre til split-
telse, stress og sygdom. 

Derfor træner vi medarbejdere og
ledelse i at håndtere konflikter. Vi støtter
med andre ord arbejdspladser i at udvikle
deres egen konflikthåndterende kultur.

På baggrund af Center for Konflikt-
løsnings erfaringer med undervisning og
praktisk konfliktløsning gennem de sidste
fjorten år har vi udviklet et begreb, som
vi kalder det konflikthåndterende
arbejdsmiljø. Det er baseret på seks
grundelementer: Et fælles sprog, nye
måder at tale om konflikter på, metoder
til konfliktløsning, klar kommunikation,

evnen til at analysere situationer og
modet til refleksion. 
Nogle steder har vi undervist i konflikt-
håndtering for at inspirere til nye
omgangsformer, andre gange har vi
været tilkaldt for at hjælpe medarbejdere
i en aktiv konflikt, som måske endda har
eksisteret i længere tid. 

Vores erfaring er, at uanset om kon-
flikterne er store og langvarige eller små
og korte, så berører de hele arbejdsplad-
sen. Konflikterne kan vise sig i form af
øget sygefravær eller generel utilfreds-
hed, som skaber træghed og besværlige
arbejdsgange. Hvis konflikter ikke hånd-
teres i tide, betyder det, at medarbejder-
nes energi siver ud i det dårlige klimas
uendeligt store rum. 

Hvad er en konflikt?
Center for Konfliktløsning definerer kon-

flikter som uoverensstemmelser, der
indebærer spændinger i og mellem men-
nesker1. Uoverensstemmelser henviser til
indholdet af den sag, det hele handler
om, mens spændinger henviser til rela-
tionen mellem de personer, der er ueni-
ge. I enhver konflikt er der de to elemen-
ter: sag og relation. En konstruktiv løs-
ning er kun mulig, hvis parterne gør
noget ved begge dele. 

På konflikttrappens første trin er der
kun tale om en uoverensstemmelse, par-
terne mener bare noget forskelligt. Men
allerede på næste trin lyser den første
røde advarselslampe. Nu er det ikke kun
en uenighed, det er blevet modpartens
skyld. Uoverensstemmelsen gøres per-
sonlig. Hvis ingen kommer på andre tan-
ker, er det forudsigelige forløb, at kon-
flikten vokser. Nye og gamle problemer
hives med ind, og efterhånden opgiver

Alarmer og overvågning er udtryk for, at der eksisterer et problem, og problemer kan

blive til konflikter, hvis de ikke håndteres rigtigt. Derfor er det vigtigt at have et

arbejdsmiljø, der kan håndtere konflikter – uanset om man kombinerer det med over-

vågningssystemer eller ej. Hvis konfliktløsning bliver flyttet fra relationerne mellem

mennesker til vandfaste printplader, så overser vi alle de kreative handlemuligheder –

og vi får et kæmpe problem ved næste strømafbrydelse.

Af Bjarne Vestergaard, faglig leder og 

Aase Rieck Sørensen, centerleder i Center for Konfliktløsning

1 Else Hammerich og Kirsten Frydensberg: ’Konflikt og Kontakt’, Forlaget Hovedland, 2006.
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parterne at tale sammen. Efter nogen
tid med åben fjendtlighed er der ikke
længere plads til begge parter. De
befinder sig på konflikttrappens øverste
trin og må skilles ad.  

Når en konflikt udvikler sig negativt,
har den advarselssignaler hele vejen fra
en uskyldig uoverensstemmelse til kold
afstandtagen, bagtalelser og vold. Disse
signaler er tydelige og genkendelige,
når man har lært, hvad man skal se
efter.  

På vej mod et konflikt-
håndterende arbejdsmiljø 
Ofte opstår konflikter i forbindelse med
forandringer på arbejdspladsen. De kan
være begrundet i ændrede økonomiske
vilkår eller nye politiske satsninger, og
de konkrete tiltag kan have form af
omstruktureringer, ændringer af bru-
ger/borgerkontakten, personalenedskæ-
ringer eller ændrede arbejdsvilkår. Det
er på det tidspunkt vigtigt at overveje,
om man har et beredskab til at håndte-
re de konflikter, der uvægerligt vil
opstå. Hvordan ser vores konfliktkultur
ud? 

Hvis en virksomhed henvender sig til
Center for Konfliktløsning for at få
hjælp til at udvikle et konflikthåndteren-
de arbejdsmiljø, indleder vi med at stille
spørgsmålet: Hvorfor vil I det? Svarene
bliver ofte den bærende energi i den
videre proces.

Spørgsmålet er af største vigtighed,
og enhver ledelse bør reflektere over
kulturen på arbejdspladsen, da svarene
kan være med til at afklare og synliggø-
re de værdier, der skal bære forandrin-
gerne.

Inden ledelsen indleder arbejdet
med at skabe et konflikthåndterende
miljø, skal den overveje og beslutte sig
for, hvor mange ressourcer der kan
sættes af. Ressourcer skal forstås som
både penge og tid. Medarbejderne skal
frikøbes, så de kan deltage i seminarer
og workshops undervejs, og arbejdet
skal planlægges, så bunken ikke er vok-
set til dobbelt størrelse, når vedkom-
mende kommer tilbage.

Ledelsens opbakning og deltagelse
er vigtig for implementering, vedligehol-
delse og udvikling af et konflikthåndte-
rende arbejdsmiljø. Det er også ledel-
sens ansvar at arbejde for et konflikt-
kodeks. Et konfliktkodeks er organisa-
tionens opskrift på, hvordan den vil

håndtere konflikter i fremtiden. 
En ting er sikker – nye konflikter bli-

ver ved med at opstå, og et konfliktko-
deks kan blive et væsentligt værktøj til
at håndtere dem, så de ikke skader.
Derfor bliver et konfliktkodeks vigtigt,
da det er forsikringen om, at fremtidige
konflikter håndteres efter de nye kom-
petencer, som organisationen har taget
til sig. Det er absolut meget nemmere
at tale om konfliktløsning i fredstid,
end når bølgerne går højt. Et konflikt-
kodeks er et demokratisk vedtaget

papir, som beskriver, hvordan man som
organisation både opfatter konflikter og
agerer i konfliktsituationer, fx at alle har
adgang til mægling og en garanti for, at
etikken og princippet om ligeværd
bevares også i mæglinger, der handler
om konflikter på og mellem forskellige
niveauer.

Et nyt sprog
Det verbale sprog, samtalen, er det
helt centrale redskab i konfliktløsning.
Gennem dialogen er det muligt at
udforske konflikten og finde holdbare
løsninger på de konkrete problemer.
Når en konflikt udvikler sig negativt,
har den advarselssignaler, som skal ita-
lesættes.

Det gamle sprog og de traditionelle
måder at tale samme på er bærere af
de gamle vaner og uvaner for konflikt-

håndtering. Et nyt sprog betyder helt
konkret, at man lærer at bruge sproget
på en anden måde. Sproget skal bog-
staveligt talt renses for uvaner; derved
får organisationen et konflikthåndte-
rende sprog. For de fleste er det i
begyndelsen lidt kunstigt, men meget
hurtigt viser erfaringen, at de nye
måder at kommunikere på også giver
blik for nye valgmuligheder.

Fælles konfliktreference
Her er tre nøglebegreber; analyse,
refleksion og kommunikation. Analysen
af uoverensstemmelsen kan tydeliggøre
konfliktens liv og udvikling, årsager og
muligheder. Nogle konflikter er helt
relationelle, foregår udelukkende mel-
lem få personer og skyldes dårlige eller
misforståede relationer. Andre konflikter
er kun delvis relationelle, og nogle er
strukturelle, det vil sige, at de udspring-
er af den måde, organisationen er
organiseret på, de ender i relationer,
men deres årsag er strukturel. 

Refleksion får den enkelte medar-
bejder til at anvende de forskellige
modeller for konfliktløsning på sig selv
og sin egen situation og stille spørgs-
målene: Hvad er min andel i dette?
Hvad kan jeg selv ændre i udtryk og
opfattelse? Hvad vil jeg selv gøre frem-
over? 

Kommunikation er måder at tale
med hinanden på – det er vigtigt at
tale med hinanden om konflikten, så
tavsheden ikke yderligere forværrer
situationen. Målet er at blive bevidst
om sit eget sprog, således at sproget
ikke i sig selv virker konfliktoptrappen-
de, men tværtimod afspænder konflik-
ten.

Vi sætter særlig fokus på dialog,
som et væsentligt element i forståelsen
af kommunikation. Vi forstår dialog som
en åben, fordomsfri og undersøgende
samtale, hvis formål er at lære. Dette er
særligt vigtigt i krisesituationer; bliv hos
dig selv, tal for dig selv og lad være
med at definere din modpart.

Implementering på alle niveauer
Alle enheder i organisationen skal
undervises i konflikthåndtering.
Formidlingen kan være generel i forhold
til hele organisationen og specifik i for-
hold til de enkelte afdelinger. Ikke alle
ansatte har samme funktioner, nogle er
frontarbejdere og må stå for skud og er

En konfliktkultur

afskaffer ikke 

konflikter, men 

sikrer, at de 

bearbejdes og

mødes med nye 

tiltag, så de bliver

arnested for nye

muligheder.
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måske organisationens første møde med
kunden/brugeren, andre skal forhandle
med kendte eller ukendte partnere, og
endnu andre har ansvar for organisatio-
nens indre liv. Sidst, men ikke mindst,
skal ledelsen rumme det hele. Samar-
bejdsudvalg, tillidsmandsfunktion og
andre udvalg eller institutioner i organi-
sationen skal alle ses som vigtige med-
spillere, og deres respektive roller bør
medtænkes i planen for et konflikthånd-
terende miljø.

Konfliktkultur
Dette begreb kan forstås som en praksis
mellem medarbejdere indbyrdes og mel-
lem medarbejdere og ledelse, som bety-
der, at konflikter ikke får lov til at bryde
ud i lys lue, men behandles med efter-
tænksomhed og konfliktfaglighed. En
konfliktkultur afskaffer ikke konflikter,
men sikrer, at de bearbejdes og mødes
med nye tiltag, så de bliver et arnested
for nye muligheder.

Fortællingen om
arbejdspladsen/faget
Udsagn som ’her er vi altid glade’, ’vi
arbejder med blikket rettet fremad’, ’her
skal man have penge med hjemmefra’, ’vi
er samfundets slidere’, ’vi viser vejen’, ’vi
har aldrig problemer’, ’her kalder vi en
spade for en spade’ – er alle sammen
udtryk for en stereotyp tænkning.

Fortællingerne kan være mange. Det
vigtigste er, at fortællingen er åben for
nye fortolkninger, og hvis den ikke er
det, så er det vigtigt at finde ud af, hvor-
dan den er blevet til, og siden at korrige-
re den, så den passer til virkeligheden.

En organisations fortælling kan være
et følsomt emne at kaste lys på, og øvel-
sen lykkes da også bedst, når den fore-

går i medarbejdernes eget tempo. Det er
værd at huske på, at det er ganske let at
få øje på andres umulige fortællinger,
hvorimod ens egne fortællinger opfattes
som sande, og sandheden står som
bekendt til troende.

Konflikttyveri
Tyveri betyder at tage noget, som ret-
mæssigt tilhører andre. Vi lever med
ejendomsrettens ukrænkelighed, det
burde også gælde for konflikter. Enhver
form for konfliktforebyggelse, som frata-
ger folk deres konflikter, må være at for-
stå som et totalitært tiltag. Evnen til at
behandle konflikter er så grundlæggende
en kompetence for vores omgang med
hinanden, at det ikke er muligt at funge-
re i et dikteret konfliktneutralt system. Vi
kender det fra de arbejdspladser, hvor en
rigid ledelse fortæller: ’Her har vi ingen
konflikter, vi er jo civiliserede menne-
sker’- dét er en af de skadelige fortællin-
ger, som leder til splittelse, tavshed og
dårligt arbejdsmiljø. 

Hvad gør man så, helt konkret
De røde lamper lyser hver gang konflik-
ten stiger et trin op ad trappen mod
katastrofen. Det første tegn er, at det er
den andens skyld, konflikten bliver den
andens personlige ansvar. Det andet

tegn er, at hukommelsen skærpes, man
kommer pludselig i tanke om alle de
andre fejl, den skyldige har gjort i tidens
løb. Tredje tegn er, at man holder op
med at tale med den person, som man
har en sag kørende med. Man får meget
travlt med at tale om personen til andre.

På denne måde kan man ved træning
se skriften på væggen, før ulykken opstår
og stoppe løbet mod afgrunden i tide.

Skal man forhandle, argumentere eller

føre dialog? En grundig analyse vil kunne
tydeliggøre, hvordan man skal løse den
konflikt, man står overfor. Nogle gange
skal der forhandles for at opnå et accep-
tabelt resultat, andre gange er det et
velgennemtænkt argument, som bliver
udslagsgivende for resultatet. I endnu
andre situationer er det dialogen, som er
det rette værktøj, og resultatet bliver da
en dybere forståelse af hinanden og pro-
blemet.

Følelser er tilladte, alene fordi de
eksisterer. Så enkelt kan man formulere
sig. Alle ved, at alle har følelser, og alle
kender de forskellige tilstande, de kan
bringe os i. Derfor er det en nødvendig
del af et konflikthåndterende miljø, at
følelser får lov til at komme til udtryk.
Frustrerede følelser er ofte et udtryk for
dybereliggende behov, som gennem
længere tid ikke er blevet mødt.

Behov eksisterer, uden dem intet liv.
Når følelser får plads, behov bliver
afdækket og anerkendt, endda i nogle
tilfælde mødt, så forløber dialogen, argu-
mentationen og forhandlingen betydelig
bedre.

Vedligeholdelse
Alle disse tanker er fra tidernes morgen
tænkt af mennesker, de er sat i værk af
mennesker, og de skal vedligeholdes af
mennesker. Det konflikthåndterende
miljø kræver ikke elektronik eller andre
underfundige installationer, men ressour-
cer. Ressourcerne kan være tilbagevend-
ende seminarer, at konfliktkodeks bliver
et fast punkt på personalemøder – eller
vigtigst af alt, at medarbejderne ser, at
det virker. Ledelsen bør være opmærk-
som på, at ting tager tid, og at nye
omgangsformer skal have tid til at finde
fodfæste. Alarmer og overvågning kan
ikke erstatte menneskelig kontakt, hvis
målet er bæredygtige løsninger.

Følelser er tilladte,

alene fordi de 

eksisterer. Så 

enkelt kan man 

formulere sig. 

Alarmer og over-

vågning kan ikke

erstatte menneske-

lig kontakt, hvis

målet er bære-

dygtige løsninger. 
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Hvor brugen af alarmer i de
enkelte tilfælde aftales med vagtfirmaer,
politi mv., er tv-overvågning anderledes
lovgivningsmæssigt styret. Den 1. juli
2007 trådte der nye regler om tv-over-
vågning i kraft. Justitsministeriet og
Datatilsynet har udformet pjecen ’TV-
overvågning’, som udkom i marts 2008. 

Følgende er uddrag af pjecen, som vi
bringer med tilladelse fra Datatilsynet og
Justitsministeriet. Pjecen findes på
Justitsministeriets hjemmeside
www.jm.dk og på Datatilsynets hjemme-
side www.datatilsynet.dk. 

Tv-overvågningsloven
Tv-overvågningsloven regulerer først og
fremmest, hvilke områder private virk-
somheder og private borgere må tv-over-
våge.

Persondataloven
Den behandling af personoplysninger,
som en tv-overvågning indebærer, er
ligesom anden behandling af personop-
lysninger reguleret i persondataloven.
Persondataloven gælder både for virk-
somheder og offentlige myndigheder.

Andre love og regler
En række andre regelsæt skal efter
omstændighederne også iagttages. Det
gælder fx 

• Straffeloven, se særligt lovens § 232,
§ 263, stk.1, nr.3 og § 264 a

• forvaltningsloven og almindelige for-
valtningsretlige principper

• arbejdsretlige regler og principper.

Tilsyn med tv-overvågning
- i forhold til tv-overvågningsloven
Hvis man mener, at der er tale om over-
trædelse af tv-overvågningslovens regler,
kan henvendelse ske til politiet. 
- i forhold til persondataloven
Datatilsynet er den centrale uafhængige
myndighed, der
• rådgiver om registrering, videregivelse

og anden behandling af personoplys-
ninger

• fører tilsyn med, at myndigheder, virk-
somheder og andre dataansvarlige
overholder persondataloven.

Hvad omfatter 
tv-overvågnings-loven?
Tv-overvågningsloven indeholder regler
om:
• Privates overvågning af områder, der

benyttes til almindelig færdsel.
• Oplysningspligt ved privates eller

offentlige myndigheders tv-overvåg-
ning af steder eller lokaler, hvor der
er almindelig adgang, eller af arbejds-
pladser.

Uberettiget overvågning
Straffelovens § 264 a forbyder uberetti-
get tv-overvågning af personer, der
befinder sig på et ikke frit tilgængeligt
sted. Dette forbud har blandt andet
betydning for kontorer, der ikke er åbne
for publikum, butikkers baglokaler, lager-
rum mv. Forbuddet gælder også i private
hjem. Tv-overvågning af personer, der
befinder sig på et ikke frit tilgængeligt
sted, vil i almindelighed være uberettiget,
hvis der ikke er givet samtykke af den
person, der overvåges, eller af den, der
har rådighed over det pågældende sted.

Hvad omfatter persondataloven?
Persondataloven gælder for enhver form
for behandling af personoplysninger (bil-
leder) i forbindelse med tv-overvågning.
Persondataloven gælder både for offent-
lige myndigheder og private virksomhe-
der mv.

Persondataloven gælder ikke for priva-
te personer, der foretager tv-overvågning
som en aktivitet af rent privat karakter.

Det siger loven – hvad og hvem må overvåge og hvornår

Af Hanne Juul Nielsen, journalist

Socialt Udviklingscenter SUS

Lovgivning om 
tv-overvågning
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