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1 Inledning 
Uppsala universitetet har anställda, gästforskare, stipendiater, doktorander med flera 
som ofta reser utomlands i tjänsten. Ibland går resorna till områden med ökad 
säkerhetsrisk. Riskerna kan delas upp i flera kategorier; 

• Allmänna, som stora trafikolyckor, tågkrascher, stora strejker, kriminalitet 
• Naturkatastrofer, som jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott1 
• Geografiska, som oroshärdar, krigszoner, våldshandlingar, kidnappning 

Syftet med dessa riktlinjer är att: 

• stödja både den som reser och ansvarig prefekt/motsvarande inför och under 
tjänsteresor utomlands, 

• integrera säkerhets- och risktänkande i arbetsmiljöarbetet, 
• öka medvetenheten om möjliga risker vid tjänsteresa, 
• klargöra universitetets och den anställdes ansvarsområde i samband med 

tjänsteresa och i händelse av att en krissituation uppstår under tjänsteresan,  
och 

• förbättra förberedelser innan tjänsteresa och beredskap under tjänsteresa i 
händelse av kris. 

Riktlinjerna är en fördjupning av riktlinjerna för tjänsteresor och möten (Dnr 
UFV2010/265) och en del av universitetets säkerhetsarbete (Dnr UFV2009/1929), 
arbetsmiljöpolicy (Dnr UFV2009/1416) och riktlinjer för krisberedskap och 
krisorganisation (Dnr UFV2012/69). 

Riktlinjerna är framställda utifrån en utförlig sammanställning gjord inom Institutionen 
för Freds- och Konfliktforskning, baserad på erfarenheter från institutionens anställda. 

 

2 Definitioner 
Anställd innefattar alla tjänstekategorier samt medarbetare som inte har anställning – till 
exempel personer med utbildningsbidrag, arvoderade, stipendiater etc. – som reser på 
institutionens uppdrag. 

Prefekt innefattar prefekter, föreståndare för centrumbildning, universitetsförvaltningens 
avdelningschefer och, i tillämpliga fall gällande ansvar, till de personer som prefekt 
delegerat arbetsuppgifter. 

                                                        
1 Även andra faror i naturen kan förekomma, till exempel glaciärsprickor, sandstormar eller rovdjur 



UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER FÖR PERSONSÄKERHET 
SÄKERT RESANDE – FÖRBEREDELSER OCH 
BEREDSKAP I SAMBAND MED UTLANDSRESOR I 
TJÄNSTEN  

  
 Rev. 2013-03-12 Dnr UFV 2012/601 

 

 

4 

3 Förberedelser innan avresa 
• Boka alltid resor via universitetets självbokningssystem eller avtalad resebyrå2, 

så kan universitetet snabbt få en överblick över var anställda på resa befinner 
sig. 

• Använd säkrast möjliga transportmedel och resväg. Undvik transportmedel som 
innebär onödiga risker. EU har en lista över flygbolag som svartlistats3 och 
därför bör undvikas.  

• Större grupper från samma institution eller avdelning bör av säkerhetsskäl 
undvika att resa med samma transport vid samma tidpunkt. 

• Anställda som ska tjänstgöra utomlands mer än tre månader ska utlands-
stationeras. Se HR-guiden4 för mer information. 

3.1 Den anställdes ansvar 

3.1.1 På arbetsplatsen 

• Ansök i god tid om tjänsteresa med godkännande från prefekt/motsvarande, 
samt i förekommande fall från handledare eller projektledare. 

• Kom ihåg att du på tjänsteresa representerar din institution och Uppsala 
universitet. 

• Ta gärna med ett brev från institutionen, finansiär eller samarbetspartner som 
beskriver syftet med resan och institutionens stöd. 

• Lämna en resplan med kontaktuppgifter (hur och var du kan nås under resan) till 
institutionens personaladministratör 

• Lämna kontaktuppgifter för anhöriga till institutionens personaladministratör. 
 

3.1.2 Försäkringar, identifikation och vaccinationer 

• Kontrollera att alla nödvändiga resedokument finns, inklusive försäkringsbevis, 
eventuella visum etc; 

o Kontakta personalavdelningen för att få ett ”Swedish State Business 
Travel Insurance Certificate”- viktigt vid resor utanför Norden och EU. 

o Europeiska Sjukförsäkringskortet beställs från försäkringskassan och 
underlättar vid behov av sjukvård inom EU. 

o Om du behöver ett internationellt körkort, kontakta Motormännen5. 

                                                        
2 http://uadm.uu.se/Ekonomiavdelningen/Resor, 2013-03-12 
3 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban, 2013-03-12 
4 http://uadm.uu.se/personalavdelningen/hr-guide/Anstallningsvillkor/Utlandsstationering, 2013-03-12 
5 http://www.motormannen.se, 2013-03-12 

http://uadm.uu.se/Ekonomiavdelningen/Resor/
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban
http://uadm.uu.se/personalavdelningen/hr-guide/Anstallningsvillkor/Utlandsstationering
http://www.motormannen.se/


UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER FÖR PERSONSÄKERHET 
SÄKERT RESANDE – FÖRBEREDELSER OCH 
BEREDSKAP I SAMBAND MED UTLANDSRESOR I 
TJÄNSTEN  

  
 Rev. 2013-03-12 Dnr UFV 2012/601 

 

 

5 

• Uppdatera vaccinationer, ta med reseapotek, ev. mediciner och intyg. 
• Ta med kopia på ditt pass och extra fotografier för den händelse du blir av med 

det. 

3.1.2 Riskfyllda områden 

• Prefekt/motsvarande ska informeras om eventuell riskzon i samband med 
ansökan om tjänsteresa.  

• Bedöm om resan sker till ett område eller land som definieras som riskzon, samt 
vilka andra säkerhetsrisker som finns.  
För att göra bedömningen kan man  

o ta hjälp av kollegor eller områdesexperter 
o ta del av utrikesdepartementets reserekommendationer för området  
o konsultera universitetets säkerhetschef  
Att höra med experter är särskilt viktigt första gången ett område ska 
besökas. 

• Om resan är speciellt riskfylld eller i områden med begränsad tillgång till telefon 
eller e-post, bör man komma överens med någon på institutionen om 
avrapportering under resans gång. 

• Vid val av boende bör säkerhetsriskerna värderas, både vad gäller hälsorisker, 
våld och kriminalitet. 

• Vid resor i riskfyllda områden är man ofta beroende av lokala samarbetspartners 
(t.ex. internationella eller lokala Non-Government Organisations, NGOs), som 
bör väljas med omsorg. Kom ihåg att vissa organisationer kan uppfattas av olika 
parter som en del av konflikten och därför vara utsatta för speciella hot. 

• Vid längre utlandsvistelse bör svenska ambassaden i landet informeras. 

3.1.3 Rekommendationer för boende 

• Ta gärna med en resebrandvarnare, det tekniska brandskyddet kan ha brister på 
en del håll i världen. 

• Kontrollera att valt boende har en god säkerhetsstandard – bilda dig en 
uppfattning utifrån information t.ex. på hotellets hemsida, eller kontakta hotellet 
och fråga, t.ex. vad gäller 

o Evacuation plan (utrymningsplan) 
o Fire alarm, fire extinguishers 
o Automatic sprinkler system 

• Rekommendationen för rum är att undvika bottenvåningen och helst ha rum på 
ett våningsplan dit brandstegar når – ej över 6:e våningen. 
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3.2 Prefektens ansvar 

• Godkänn eller avslå begäran om tjänsteresa inom rimlig tid. 
• Ange tydliga skäl för varför en tjänsteresa avslås. 
• Meddela den anställde vem vid institutionen som ska kontaktas i händelse av 

krissituationer. 

4  Under resan 

4.1 Den anställdes ansvar 

• Förvissa dig om att säkerheten runt researrangemanget på resmålet är 
tillfredsställande.  

• Det är viktigt att smälta in i miljön. Klä dig diskret och var påläst. Det är en 
fördel att kunna prata lite av språket. Att sticka ut för mycket eller se ut som en 
turist ökar risken att bli utsatt för tjuvar eller bedragare. 

• Prata inte om konfidentiella saker i okända personers närvaro. Var noga med att 
ingen obehörig kan läsa känsliga handlingar. 

• Om du vet att du behöver åka taxi från flygplatsen till hotellet, så fråga hotellet 
(eller någon representant på plats) i förväg hur mycket taxi från flygplatsen till 
ditt hotell kostar.  

• Bekanta dig med aktuella utrymningsvägar/säkerhetsanordningar på hotell och 
vilka områden som är olämpliga att besöka. Skriv in dig i hotelliggaren eller 
motsvarande så att du är spårbar.  

• Använd betalkort vid resa i stället för att medföra kontanta reseförskott.  
• Ansök om ett företagskort med privat betalningsansvar istället för att använda 

privat bankkort i tjänsten. Mer information under Betalkort på universitetets 
gemensamma resesidor6. 

4.1.2 Bilkörning 

• I många länder är det bäst/säkrast att inte köra själv, beroende på riskzoner, 
trafiksituation, lokala lagar med mera. 

• Anlita kända hyrbilsfirmor. Välj hyrbil med säkerhet i åtanke. 
• Stanna inte för liftare eller ”olyckshändelser”.  
• Kontrollera att baksätet är tomt innan du kliver in i bilen.  
• Håll dig till stora vägar och ha alltid minst halv tank.  
• Det är ofta klokt att köra med låsta fönster och dörrar. 

 

                                                        
6 http://uadm.uu.se/Ekonomiavdelningen/Resor/, 2013-03-12 

http://uadm.uu.se/Ekonomiavdelningen/Resor/
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5 Om en kris uppstår under resan 

5.1 Den anställdes ansvar 

• Kontakta om möjligt prefekt eller personaladministratör per telefon och 
informera om vad som skett, hur du mår och var du kan nås. 

• Du kan dygnet runt ringa universitetets larmnummer +46 18 471 25 00. Om 
centralen har hög belastning placeras du tillfälligt i kö, men de tar emot ditt 
samtal så fort de kan. 

• Sök och håll kontakt med institutionen så länge den kritiska situationen kvarstår. 
• Kontakta Falck TravelCare, +46 8 587 717 49, assistance@falcktravelcare.com 

- Falck ansvarar för internationell assistans för den som omfattas av Statens 
tjänstereseförsäkring. Se Kammarkollegiets försäkringssidor7 

• Gör polisanmälan lokalt på plats om du utsatts för brott eller stöld. 

5.2 Prefektens ansvar 

• Ta reda på vad som hänt. 
• Bistå den anställde och försök om möjligt hjälpa till att tillgodose dennes 

omedelbara behov. 
• Informera de som behöver information – anhöriga, säkerhetschef, 

personalavdelningen, försäkringsbolag, utrikesdepartementet, ev ambassad. 
• Kontakta pressansvarig vid avdelningen för Kommunikation och Externa 

relationer för stöd och hjälp vid kontakter med media. Var beredd på att media 
kan komma att kontakta institutionen om en krissituation uppstår där 
institutionens anställda befinner sig. 

• Följ kontinuerligt upp situationen till dess att den kritiska fasen är över. 

6 Uppföljning, hemkomst efter en kris  

6.1 Prefektens ansvar 

• Följ upp hur personen mår fysiskt och psykiskt. 
• Analysera vilka lärdomar som kan dras. 

Se i övrigt universitetets riktlinjer för krisberedskap och krisorganisation8. 

                                                        
7 http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/resor-och-utlandsarbete, 2013-03-12 
8 http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=174819, 2013-03-12 

mailto:assistance@falcktravelcare.com
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/resor-och-utlandsarbete
http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=174819
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7 Datorer, läsplattor och mobiltelefoner 
Bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner och andra typer av handenheter glöms lätt 
och är dessutom stöldbegärliga, samtidigt som de ofta innehåller stora mängder 
information.  

Om de tappas bort, stjäls eller förstörs kan det både allvarligt störa resans syfte och 
utgöra en säkerhetsrisk beträffande den information som kommit på avvägar. 

Det finns några sätt att förbereda sig för att begränsa skadan; 

• Säkerhetskopiering av bärbar dator och telefon före avresan 
• Stöldskyddsmärkning kan vara avskräckande 
• Ha en diskret ryggsäck/väska till datorn 
• Ta med viktiga dokument på flera format (USB-minne, OH-bilder osv) 
• Ta med papperskopia på telefonens kontaktinformation 
• Lämna inte värdesaker, inklusive dator och telefon, utan uppsikt 
• Säkerhetslås/-kabel till datorn kan skydda mot impulsstölder 
• Kryptera datorns hårddisk och/eller viktiga dokument 
• Lösenordsskydd på inloggning 
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