
Organisationens interna åtagande 
Hantera Agera är ett samägt handelsbolag vars verksamhet går ut på att tillhandahålla utbildningar, 
handledning och ledningsstöd till organisationer och företag som är viktiga för en fungerande 
demokrati. Vi ser idag en stor systematisk påverkan av hot, hat och trakasserier på sådana viktiga 
verksamheter samtidigt som det ofta brister i det stöd som ges till utsatta personer. Anledningen till 
bristerna i stödet beror ofta på okunskap om ämnet. Vi vill därför tillhandahålla ett stöd som är 
baserat på forskning och som ger effekt i form av ökad motståndskraft. 
 
Internt under 2021 kommer vi fortsätta hålla oss ajour med aktuell forskning inom vårt område. Det 
handlar om forskning kring stress, oro och ångest, om resiliens och konflikthantering. Vi kommer 
fortsätta att vara transparenta i vårt arbetssätt och att fortsätta fatta beslut om verksamheten i 
demokratisk ordning. 
 
Organisationens externa åtagande 
Vår verksamhetsidé är att stärka organisationers och företags förmåga att stå emot hot, hat och 
trakasserier. Vi kommer att fortsätta att berätta om att vi finns och att sprida vårt budskap - att det 
går att skapa motståndskraft och bli bättre på att hantera otillåten påverkan. Idag drivs alltför många 
organisationer i tron om att hat och hot är något man ska ta emot och försöka ignorera, för att 
minska påverkan. Vi menar att ett aktivt strategiskt bemötande och intern hantering av denna typ av 
påverkan är bättre. Och att det ska göras metodiskt utifrån känd forskning om hur det görs på bästa 
sätt för att skapa motståndskraft.  
 
Förutom de utbildningar och insatser som vi tar betalt för håller vi regelbundet kostnadsfria 
seminarier riktade till utsatta personer och organisationer. Vi gör detta för att sprida vår kunskap och 
för att hjälpa människor till ett bättre yrkesliv. Vi vill ha människor som orkar att fortsätta säga vad 
de vill och göra vad de vill, utan att bli tystade av människor som tycker annorlunda och använder 
odemokratiska medel för att få sin vilja igenom. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Vi kommunicerar löpande om vår verksamhet. Bland annat på vår blogg, men också genom mejl och 
samarbeten med andra fackliga och brottsförebyggande organisationer. Vi söker ständigt 
samarbeten med nya parter för att sprida vår kunskap. Vi använder även sociala medier som 
Facebook, LinkedIn och Instagram för att nå ut.  
 
Vi riktar oss till personer och organisationer i utsatta verksamheter. Vi jobbar med mediehus, 
kommuner och myndigheter. Vår verksamhet påverkades kraftigt av pandemin och vi hoppas att vi 
ska kunna göra en rejäl omstart under 2021 och nå ut till flera. 
 
Vad vi kommunicerar? Att det finns mycket att göra och att man inte behöver sitta passiv och ta 
emot hot och hat. 
 
Om aktören 
Hantera Agera jobbar med proaktiva arbetsmiljöåtgärder för att stötta organisationer och företag att 
stå emot hot, hat och trakasserier. Verksamheten drivs på vetenskaplig grund för att skapa god effekt 
hos de som anlitar våra tjänster. Syftet är att skapa individer och organisationer med starkare 
motståndskraft - människor som kan och orkar stå emot otillåten påverkan. Företaget grundades 
2017. 
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