
Säkerhet i 
Offentlig miljö



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Målsättning

Ge kunskap om:

• Attentatsmetoder

• Styrande författningar

• Genomförda terrorattentat

• Insiderhot

• Skyddstaktik

Öka förmågan:

• Att identifiera sårbara platser inom det 
geografiska området 

• Att identifiera sårbarheter inom en 
verksamhet

• Öka förmågan att hantera misstänkta 
föremål, bombhot och väpnade attacker



Introduktion till 
terrorism 

Försvårande åtgärder mot terrorism 

och antagonistiska hot



Nationella strategin mot terrorism

Strategin delas in i följande områden:

• Förebygga: Motverka och minska avsikt att begå 

eller stödja terrorattentat

• Förhindra: Motverka och minska förmåga och 

möjlighet att begå terrorattentat

• Försvåra: Skapa och upprätthålla skydd för individer 

och minska samhällets sårbarhet för terrorattentat



Vad är terrorism?
• Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning 

eller en befolkningsgrupp

• Tvinga myndigheter och organisationer 
att vidta eller att avstå från att vidta 
beslutade åtgärder

• Destabilisera eller förstöra grundläggande 
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturer i en stat eller mellan stater

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott



Bedömning av Terrorhot

Skalan för terrorhot är femgradig: 

1. Inget identifierat hot 

2. Lågt hot

3. Förhöjt hot 

4. Högt hot

5. Mycket högt hot 



Våldsbejakande miljöer

Våldsbejakande Islamistiska miljön

• Allmänheten är troligaste målvalet för ett attentat

Vit makt-miljön

• Politiska meningsmotståndare samt objekt och individer 

kopplade till migration är troligaste målvalet för ett attentat

Vänsterautonoma miljön

• Främst opinionsbildande, men våld mot politiska 

meningsmotståndare inom vit makt-miljön är möjlig



Våldsbejakande miljöer

Nivå 4: Internationella grupper med uttalat 

mål. Samordnade och erfarna. God tillgång 

till ekonomiska medel och utrustning

Nivå 3: Organiserade grupper med uttalat 

mål. Samordnade och erfarna. Tillgång till 

ekonomiska medel och utrustning 

Nivå 2: Ensamma gärningspersoner eller 

mindre grupper. Inspirerade av andra. Viss 

erfarenhet och tillgång till utrustning

Nivå 1: Ensamma gärningsmän med 

irrationellt beteende. Liten erfarenhet, 

använder enkla medel och metoder

Möjligheter till upptäckt

Konsekvenser



• Agerar ensam eller i en mindre grupp

• Genomför attentat med enkla medel som inte kräver kunskap eller planering

• Är ideologiskt driven och har blivit radikaliserade på mycket kort tid

• Bor ofta på orten för attentatet eller har någon form av koppling till platsen

• Är ofta känd av polisen för mindre förseelser som snatterier, stölder och trafikbrott

Gärningsmannen



Terrorattentat 2018
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Terrorismens offer i världen
1970-2017 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000
1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Dödade i terrorattentat



Attentat riktade mot allmänheten 2013-2019
Attentat

Attentat riktade mot allmämnheten Övriga attentat

Dödsfall

Dödade vid attentat riktade mot allmänheten

Dödade vid övriga attentat



Särskilt sårbara 
miljöer

• Gator och torg – stadsmiljö

• Nöjesliv och besöksnäring

• Köpcentrum och handel

• Arenor och evenemang

• Kollektivtrafik

• Religiösa lokaler

• Skola och utbildningsverksamhet

Inte enbart ett storstadsfenomen



Tidsaspekter

Aktörer, enskilda Polis- och räddningsinsats
Tid

Antal döda/skadade

~ 15 min

Försvåra

Avskräcka

Hantera

Upptäcka

Fly, Sök skydd, Larma Avbryta, Omhänderta



Författningar

• Ordningslagen

• Polislagen

• Plan- och bygglagen

• Järnvägslagen

• Lag om säkerhet vid tunnelbana 
och spårväg

• Lagen om skydd mot olyckor

• Arbetsmiljölagen

• Kamerabevakningslagen

• Skyddslagen

• Civilrättsliga avtal



Friends Arena

Stockholm



Arenan

Ansvariga: Arenaägaren, 

arrangören

Aktörer: Publik/besökare, 

artister/idrottare 

entrévärd/publikvärd, väktare, 

ordningsvakter, polis

Lagstöd: Ordningslagen, lagen 

om skydd mot olyckor, 

arbetsmiljölagen, plan- och 

bygglagen, arbetsmiljölagen



Närområdet

Ansvariga: Arenaägaren, kommun, Polismyndigheten

Aktörer: Publik/besökare, allmänhet, väktare, ordningsvakter, polis

Lagstöd: Plan- och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor



Säkerhetspersonal

• Entrévärd / Publikvärd

• Väktare

• Ordningsvakt

• Polis



Kamerabevakning

• Kräver tillstånd på allmän 

plats

• Datainspektionen är 

tillsynsmyndighet

• Lagstöd 

• Kamerabevakningslagen



Sammanfattning

• Terrorism: Injaga fruktan, tvinga myndigheter och 

organisationer, destabilisera eller förstöra strukturer

• Det är verksamhetens uppgift att arbeta 

sårbarhetsreducerande

• Viktigt att arbeta sårbarhetsreducerande utan att inskränka 

på tillgänglighet och människors frihet

• Finns idag inga krav enligt plan- och bygglagen att bygga 

sårbarhetsreducerande

• Kräver samverkan mellan de olika aktörerna som verkar 

inom området



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Attentatsmetoder

• Attentatets förutsättningar

• Attentatsmönster

• Improviserade sprängladdningar

• Väpnade attacker

• Fordon som vapen



Attentatets förutsättningar

Avsikt

Tillfälle

Förmåga



Målval

Planering

Övning

Attack

Exploatering

Attentatets olika faser



Attentatsmetoder – mönster 2013–2019

Spräng-
laddningar

Fordon 
Hugg- och
stickvapen

Skjutvapen

Miljöer

• Gator och torg

• Nöjesliv och besöksnäring

• Köpcentrum

• Arenor och evenemang

• Kollektivtrafik

• Skolor och utbildningsverksamhet

• Religiösa lokaler

Inget utmärkande mönster vad gäller 

tidpunkt, veckodag, helgdag eller tid 

på året

Metodval



Attentatsmetoder – mönster 2013–2019

Spräng-
laddningar

Fordon*

Hugg- och
stickvapen

Skjutvapen

Spräng-
laddningar

Fordon*Hugg- och
stickvapen

Skjutvapen

* Fordonsattacken i Nice 2016

Konsekvenser i antalet skadadeKonsekvenser i antalet döda



Improviserade 
sprängladdningar – IED



Sprängämnen

Egentillverkade Kommersiella Militära

TATP

Blandningar med 

Ammoniumnitrat

ANFO

EURODYN 2000

C4

SEMTEX



Improviserade 
sprängladdningar 
– mönster

Placering

1. Placerad i väska/ryggsäck

2. Skickad sprängladdning

3. Fordon

4. Kroppsburen

5. Kastad

1

2

3

4

5



Improviserade 
sprängladdningar 
– mönster

Utlösningsmetod

1. Timerutlöst

2. Fjärrutlöst

3. Offerutlöst

4. Självmordsbomb
1

2

3 4



Kännetecken – IED

• Kablage

• Batterier

• Mottagare

• Timer

• Tejp

• Folie

• Förpackning för 

sprängämne

• Tryckkokare

• Gasflaskor

• Spik, skruv

Kan innehålla:

Kan ibland:

• Avge en frän lukt

• Ryka

• Brinna



Improviserad sprängladdning – verkan

• En stor del av skadeutfallet 

kommer av luftstötvåg och splitter

• Splittret kommer från den 

omgivande miljön och 

sprängladdningens hölje

Verkan mot byggnader – luftstötvåg

Paket, 

handgranat, 

rörbomb <1 kg

Buren laddning, 

väska, ryggsäck 

<10 kg

Personbil <100 kg

Byggnader delvis 

förstörda
10 m 40 m

Gräns för 

fönsterskador
175 m 500 m 1 000 m



Improviserad sprängladdning – verkan

• En stor del av skadeutfallet 

kommer av luftstötvåg och splitter

• Splittret kommer från den 

omgivande miljön och 

sprängladdningens hölje

Verkan mot person – luftstötvåg

Paket, handgranat, 

rörbomb <1 kg

Buren laddning, väska, 

ryggsäck <10 kg

Amputationsskador 0,5 m 1,1 m

Livshotande lungskador 3 m 6,5 m

Kullkastning av människor, 

benbrott, skallfrakturer
1,7 m 6,5 m



Improviserade sprängladdningar 
– möjliga kännetecken

Fjärr- och tidsutlösta 

bomber

• Närheten till tänkbara mål

• Avviker från normalbilden

• Göms i väskor, påsar, 

kartonger och papperskorgar

• Kan avge en frän doft av 

bränsle, aceton, vinäger eller 

ammoniak

• Ingen vill kännas vid 

föremålet

Fordonsburna bomber

• Närheten till tänkbara mål

• Avviker från normalbilden

• Gasflaskor, sladdar eller elektriska 

apparater

• Olika nummer på registrerings-

skylt och parkeringstillstånd

• Registreringsskyltar är dolda eller 

nymonterade

• Avger en frän doft

• Är tungt lastad och insynsskyddad

• Har synlig rök inne i fordonet

Självmordsbomber

• Stora bylsiga kläder 

• Avvikande gångstil

• Nervöst beteende eller lugn 

och samlad

• Väska eller ryggsäck med 

avvikande form och tyngd

• Mobiltelefon, radioapparat 

eller fjärrutlösare

• Försök att dölja spräng-

laddning och utlösare med 

armar och händer



Inträffade attentat – IED

• Självmordsbomb, tunnelbanan New York, 2017

• Självmordsbomb, gågata Istanbul, 2016

• Självmordsbomb, kyrka Sri Lanka, 2019

• Självmordsbomb, Alexandria, 2017

• Placerad IED, Boston Marathon, 2013

• Bilbomb, Oslo, 2011

Filmerna kan uppfattas som obehagliga!



Bilbomb, Oslo 2011

Fordonsburen bomb om 

950 kg placerad utanför 

regeringskansliet på 

Grubbegata

Grubbegata

Digital Impuls Beirut Kebab

1

2

3



Väpnade attacker

• Skjutvapen

• Hugg- och stickvapen



Väpnade attacker – mönster

Använda vapen

1. Automatvapen

2. Halvautomatiska vapen

3. Pistol

4. Hugg- och stickvapen

• Kombineras ofta med andra metoder

• Skolor, gator och torg, nöjesliv och 

restauranger samt religiösa lokaler är 

särskilt utsatta miljöer

• Stort skadeutfall under en mycket kort tid

• Gärningspersonen är i stor utsträckning 

beredd att offra sitt eget liv

• Inget mönster vad gäller tidpunkter, 

veckodag eller tid på året



Fordon som vapen

Fordon kan användas för att bryta 

igenom avgränsningar, ramma och 

skada infrastruktur eller skada och 

döda människor



Fordon som vapen

• En ovanlig attackmetod

• Fordonet är ofta ett 

hyrfordon eller stulet

• Kombineras ofta med 

andra metoder

• Personbil, van och lastbil 

• Tillfället kan vara den 

utlösande faktorn

• Svårt att uppfatta ett fordon 

i hög fart

21.58

GM kör över London 

Bridge i sydlig riktning 

första gången

22.05

GM kör över London 

Bridge i nordlig riktning 

och gör en U-sväng

22.06

GM kör över flera 

människor på 

London Bridge

22.07

Borough High Street

GM kraschar fordonet 

och fortsätter mot 

Borough Market

22.15

GM knivhugger 

flera människor vid 

Borough Market 

22.16

GM skjuts till 

döds av polis



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Insiderhot 

• Vad är ett insiderhot?

• Motiv och syfte

• Insidern

• Indikatorer

• Skyddsåtgärder



En insider kan vara:

• Anställda

• Tidigare anställda

• Affärspartners

• Entreprenörer

• Leverantörer

• Underleverantörer

Som har tillgång till en organisations lokaler, system och 

information och som medvetet eller omedvetet använder detta 

för att skada en organisation.



Motiv

• Utpressning

• Hämnd

• Ideologisk övertygelse

• Ekonomisk vinning

• Självbild

CRIME-modellen, FBI



Syfte

• Stöld

• Sabotage

• Bedrägeri

• Våldshandlingar

• Terrorism

Insiderhot kan sägas vara 

ett missbruk av förtroende



Insidern

• Den oavsiktliga insidern

• Den försumlige insidern

• Den skadliga insidern

• Självmotiverande insiders

• Rekryterade insiders



Indikatorer

• Dubbla lojaliteter

• Livserfarenheter

• Personlighet

• Förhållandet till omgivningen

• Frågasättande av egen 

personlighet och identitet

• Instabil personlighet



Skyddsåtgärder

• Risk- och sårbarhetsanalyser som 

beaktar insiderhotet 

• Tillträdesbegränsningar och 

tillträdeskontroller

• Kamerabevakning 

• God informationssäkerhet 

• Medvetandehöjning hos 

medarbetare

• God rekryterings- och 

anställningsprocess



Före en anställning

• Kontrollera sökandes identitet och 

vid behov även uppehålls- och 

arbetstillstånd

• Kontrollera de uppgifter den 

sökande lämnat 

• Ta oberoende referenser

Det är inte tillåtet att samla in information 

om en sökande på ex. sociala medier

Det är normalt sett inte tillåtet att begära 

registerutdrag från sökanden



Under en anställning

• Kontinuerlig uppföljning av 

personalens livssituation

• Bra ledarskap

• Hålla personalen motiverad

• Kontinuerliga strukturerade samtal 

om utveckling, uppdrag, resultat



Efter en anställning

• Avslutningssamtal

• Återlämna nycklar, id-kort, låskort

• Återlämna arbetskläder, uniform

• Upplysa om eventuellt 

sekretessavtal



Händelse

• Kärnkraftverk Doel 4 vid Antwerpen

• 50 km från Bryssel

• Överhettad – Sabotage genom att 

öppna en ventil så att 65 000 liter 

smörjolja rann ut

• Avstängd i sex månader

• Nya rutiner, kameror, flera dörrar 

med magnetlås

• Utökade säkerhetskontroller 



Sammanfattning

• En insider har tillgång till lokaler, system och information.

• Insiderhot är ett missbruk av förtroende

• Ha säkerhetsrutiner, följ upp och utveckla dessa

• Beakta insiderhot i risk- och sårbarhetsanalyser

• Bra och genomtänkta anställnings- och uppföljningsrutiner

• Efter anställning – avslutningssamtal, återlämna nycklar, ID-

kort, passerkort, uniform, eventuellt sekretessavtal 



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Skyddstaktik

• Improviserade sprängladdningar

• Väpnade attacker

• Fordon som vapen



Skyddsprinciper

• Avskräcka
En gärningsperson avstår från att genomföra en attack då risken för att misslyckas är 

för stor

• Upptäcka
Verifierar att en attack sker och ger underlag för beslut om motåtgärder

• Försvåra
Förhindrar eller fördröjer en attack och lindrar konsekvenserna av en genomförd attack

• Hantera

Stoppar och avbryter ett attentat och hanterar konsekvenserna



Tidsaspekter

Aktörer, enskilda Polis- och räddningsinsats
Tid

Antal döda/skadade

~ 15 min

Försvåra

Avskräcka

Hantera

Upptäcka

Fly, Sök skydd, Larma Avbryta, Omhänderta



Skydd på djupet 
− lökprincipen

• Det skyddsvärda objektet

• Närområde − det som direkt 

påverkar säkerheten vid objektet

• Ytterområde − det som indirekt 

påverkar säkerheten vid objektet

Kan även bestå av flera lager av olika 

typer av skydd

Objekt

Närområde

Ytterområde



Improviserade 
sprängladdningar

Upptäcka

• Närvarande personal

• Kamerabevakning, detektorer och 

sensorer 

• Behörighets- och säkerhetskontroller 

• Genomsökning 

• Riskinformation till allmänhet och 

besökare



Improviserade 
sprängladdningarGräns för 

fönsterskador 

(1 kPa)

Lätta struktur-

skador på 

byggnader, skador 

på fönster, 

dörrfoder och 

takpannor (5 kPa)

Svåra struktur-

skador på 

byggnader. 

Byggnader 

delvis förstörda 

(40 kPa)

Handgranat, 

paket, rörbomb 

< 1 kg

175 m

Buren laddning, 

väska, ryggsäck 

< 10 kg

500 m 35 m 10 m

Personbil 

< 100 kg
1 000 m 150 m 40 m

Van, mindre 

lastbil < 1 000 kg
400 m 85 m

Försvåra

• Utrymning, inrymning och utestängning

• Utrymningslarm

• Skyddsglas, säkerhetsfilm, robust 

byggnadskonstruktion

• Undvik splitterbildande material

• Undvik täta folksamlingar

• Utbildning av medarbetare

• Öka avståndet mellan det skyddsvärda 

och den förmodade sprängladdningen



Väpnade attacker
Upptäcka

• Närvarande personal

• Kamerabevakning och detektorer 

• Behörighets- och säkerhetskontroller

Försvåra

• Utrymning, inrymning och utestängning

• Utrymningslarm 

• Dörrar och fönster som inte är 

lättforcerade, utsatta delar är skyddade 

mot eldgivning

• Utbildning av medarbetare

• Sektionering



Väpnade attacker − effekter av sektionering

Moment Barriär Fördröjning

1. Krossa glas med 

gevärskolv

Glasruta 8 s

2. Passera lobby Distans 15 s

3. Passera olåst dörr Olåst dörr 1 s

4. Passera hall Distans 15 s

5. Öppna dörr till 

konferensrum

Olåst dörr 1 s

40 s

Moment Barriär Fördröjning

1. Entrépersonal med 

låsbar dörr

Glasruta 

säkerhetsfilm

90 s (larm)

2. Passera lobby Distans 15 s

3. Forcera låst dörr Låst dörr 60 s

4. Passera hall Distans 15 s

5. Forcera dörr till 

konferensrum

Låst dörr  60 s

240 s



Fordon som vapen

Upptäcka

• Kamerabevakning och närvarande 

personal som kan upptäcka 

rekognoscering inför ett attentat 

Försvåra

• Fordonsbarriärer, passiva, aktiva 

och temporära

• Trafikreglerande åtgärder

• Åtgärder för att sänka hastigheten

Foton: CPNI



Fordon som vapen

• Svårt att förutse hur fordonet 

interagerar med barriären

• Hastighetssänkning har störst effekt

• Sned kollisionsvinkel är att föredra 

framför en rak kollisionsvinkel

• Svårt att konstruera hinder där 

fordonets hela kraft tas upp

• Passiva hinder bör förankras

• Varje meter räknas

Fordonsvikt Hastighet

80 km/h 64 km/h 48 km/h

7,5 ton 1 852 kJ 1 185 kJ 667 kJ

3,5 ton 864 kJ 553 kJ 311 kJ

2,5 ton 617 kJ 395 kJ 222 kJ

1,5 ton 370 kJ 237 kJ 133 kJ

Hindret medför 

att fordonet 

roterar

Stor del av 

rörelseenergin tas 

upp av hindret

Hindret skjuts 

framför fordonet 

Fordonet fastnar 

i hindret

Rak kollision medför 

hög anslagsenergi 

då ingen kraft 

avleds i sida.

Sänkning av 

hastighet med 

hjälp av chikaner.

Sänkning av 

hastighet med hjälp 

av vägens vinkel. 

Kraft avleds i sida.

Sänkning av 

hastighet då infarten 

är placerad parallellt 

med vägen. Viss 

kraft avleds i sida.



Sammanfattning

• Enkla åtgärder kan ha stor effekt mot ett attentat –

gärningsperson ska avskräckas från att genomföra attentat

• Medveten personal – kan jag hjälpa till med något?

• Var mentalt förberedd – Vad kan jag göra vid ett attentat?

• Om ett attentat upptäcks i tid kan beslut om motåtgärder 

vara avgörande för utfallet



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Paris
13 november 2015



Innehåll

• Händelseförloppet i stort

• Stade de France

• Restaurang Casa Nostra

• Bataclan



5 km

Paris den 
13 november 2015

21.25

Le Petit Cambodge, Le Carillon

Skjutning, 15 döda

21.40

Bataclan

Skjutning och självmordsbomb, 

90 döda

21.40

Comptoir Voltaire café

Självmordsbomb, 1 död

21.16

Stade de France

Självmordsbomb, 2 döda

21.53

Stade de France

Självmordsbomb, 1 död

21.32

Casa Nostra

Skjutning, 5 döda

21.36

La Belle Équipe

Skjutning, 19 döda

21.19

Stade de France

Självmordsbomb, 1 död



Stade de France



• Klockan 21.16, Gate D

• Självmordsväst, TATP, inpackad i spik

• Sprängladdningen upptäcks vid 

kroppsvisitation

• Sprängladdningen utlöses några 

sekunder efter upptäckt

• 2 döda

• Gärningsmannen hade biljett och 

hade för avsikt att gå in



• Klockan 21.19, Gate H

• Självmordsvästen är identisk med 

använd väst vid Gate D

• Sprängladdningen utlöses på gatan 

utanför gaten

• 1 död



• Klockan 21.53, Rue des Trémies

• Sprängladdningen utlöses utanför 

en McDonalds restaurang

• Självmordsvästen identisk med de 

tidigare

• 1 död



Kommentarer

• Säkerhetskontroller är effektiva

• Undvik köbildning – upprätthåll flödet 

• Beslutet om utestängning var sannolikt 

effektivt

• Viktigt med ett bra underlag för beslut 

om utrymning eller utestängning

• Säkerhetskontroller bör ske även efter 

matchstart

• Viktigt med kommunikationsmöjligheter 

till besökare

• Erfarenheten hos entrévärdar och 

säkerhetskontrollanter är avgörande

• Var beredd att ta beslut på osäkert 

underlag- invänta inte polis!



Restaurang 
Casa Nostra

Klockan 21.32 öppnar en gärningsman 

eld mot gäster vid Casa Nostra och 

den intilliggande restaurangen À la 

Bonne Bière



Kommentarer

• Stora skillnader i det mänskliga beteendet – Fly, sök 

skydd, larma!

• Gärningsmannen undviker risker och tidsfördröjning 

– går ej in i restaurangen

• Skyddsmöjligheterna för mindre verksamheter som 

restauranger är begränsade – det kan dock vara fullt 

tillräckligt att låsa dörren



Bataclan



22.30 Polisen bryter in i konserthallen och 

påbörjar genomsökning. Polisen 

framrycker sedan på två täter mot 

övervåningen.

Eldstrid mellan polis och terrorister.

23.15 De två kvarvarande gärnings-

männen tar en grupp om 12 personer 

som gisslan. Kommunikation mellan 

terrorister och polis via mobiltelefon.

23.27 Gärningsmännen hotar att utlösa 

sina självmordsvästar intill gisslan om 

polisen fortsätter insatsen.

00.18 Polisen stormar rummet där gisslan 

hålls. En av gärningsmännens skjuts till 

döds och en självmordsväst utlöses och 

de bägge gärningsmännen är döda.

00.50 Polisinsatsen avslutas 

21.40 De tre gärningsmännen anländer 

till Bataclan och öppnar först eld mot 

utomhusserveringen. 

21.49 Gärningsmännen öppnar eld mot 

de 1500 besökarna i konserthallen.

Bandet flyr från scenen och besökare 

flyr via nödutgångar eller upp på taket. 

Några av besökarna gömmer sig i 

mindre utrymmen eller spelar döda. 

22.00 En av gärningsmännen skjuts till 

döds vid entrén av den första polisen 

på plats. Gärningsmannens 

självmordsväst utlöses. 

22.15 – 22.30 Polisenheter ur BRI 

anländer.

Terrorister

Polis

Konsertbesökare

Händelseförloppet – Bataclan

1

2

3

4

5 1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8



Kommentarer

• Närvaro av entrévärdar/säkerhetspersonal innanför och utanför 

entréer kan öka säkerheten

• Kontroll över entréer även efter att konserten har startat

• Möjlighet till utestängning och låsning av ytterdörrar efter de 

tidigare attentaten kan öka säkerheten

• Kombinationen av dödligt våld, berusning och mörker påverkar 

utrymningen negativt

• Utrymningsvägar för brand är i allmänhet inte dimensionerade för 

en väpnad attack



Konsekvenser – Paris 2015

• Antalet döda till följd av attentaten var 130 samt ett 350-tal allvarligt skadade

• Sju av nio gärningsmän avled vid de olika attentatsplatserna

• Resterande sköts till döds då fransk polis den 18 november stormade en 

lägenhet någon kilometer från Stade de France

• IS uppgav sig vara ansvariga för attentaten

• Den franska regeringen förstärkte den pågående säkerhetsoperationen Sentinell



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Identifiera 
verksamhetens 
sårbarheter

• Medarbetarna

• Avvikelser från normalbilden

• Säkerhetskultur



Sammanfattning

• Rigorös säkerhet kan avskräck en gärningsman från att 

genomföra en attack då risken att misslyckas blir för stor

• Man kan inte täppa igen alla sårbarheter, men man kan vara 

medveten om de luckor man har

• Säkerhetsrutiner ska vara ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten och inte upplevas som ett hinder.

• Det viktigaste skyddet är vaksam och engagerad personal



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Åtgärder vid 
misstänkta föremål 
och bombhot

• Hantera ett misstänkt föremål

• Hantera ett bombhot



Misstänkt föremål

• Är föremålet gömt? 

• Vill någon kännas vid föremålet? 

• Är föremålet uppenbart misstänkt? 

• Är föremålet typiskt för miljön? 



Hantera ett 
misstänkt 
föremål – BUSA

• Bekräfta

• Utrym

• Säkra platsen

• Anmäl och larma



Improviserade 
sprängladdningar
− Riskområde

Fordon, 

100kg, 

400m

Stadsmiljö Fri sikt

Handgranat, paketbomb, 

rörladdningar <1kg

100 m 200 m

Buren laddning, väska,

ryggsäck <10kg

200 m 400 m

Fordon <100kg 400 m 800 m



Bombhot

Bombhot kan komma via telefonsamtal, post, e-post eller sociala medier

De flesta bombhot är falska eller busringningar 

Det är ovanligt att någon lämnar hot med korrekta uppgifter innan en attack

Även falska bombhot och busringningar är brottsliga och bör polisanmälas. 



Om du får ett hot 
via telefon bör du:

• Behåll lugnet och lyssna 

• Ha tillgång till en checklista

• Anteckna eller spela in samtalet

• Få uppringaren att fortsätta prata 

medan en kollega ringer 112



Bedömning av 
trovärdighet i ett 
bombhot

• Har tidigare hot förekommit?

• Kan man se ett misstänkt föremål?

• Finns det anledning att ta hotet på 

allvar?

• Skulle en utrymning oavsiktligt föra 

folk närmare ett annat hot?



Sammanfattning

• BUSA

• Att bedöma om ett föremål är misstänkt eller inte handlar i 

stor utsträckning om att bekräfta om något avviker från 

normalbilden i miljön

• Utrym platsen med en radie om minst 100 m om det rör sig 

om litet föremål. Undvik platser med fönster och skylights

• Säkra platsen så att inga ytterligare människor kommer in i 

riskområdet

• Anmäl till ansvariga och larma polisen

• Bombhot – Checklista 



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Åtgärder vid 
väpnade attacker

Fly – Sök skydd – Larma

• Försök undkomma farozonen

• Kan du inte komma ut – göm dig

• Larma



Fly

• Fly om du kan

• Bedöm om det är säkrast att fly eller 

att gömma sig

• Lämna kvar dina tillhörigheter



Sök skydd

Om du inte kan fly – göm dig!

• Sök skydd mot beskjutning

• Undvik att bli instängd

• Var tyst, stäng av ljudet på telefonen

• Lås in och barrikadera



Larma

• Larma 112 – Följ larmoperatörens 

anvisningar. Vad behöver polisen veta?

• Var och när såg du senast angriparna?

• Beskriv angriparna, antal, vapen och 

klädsel?

• Lämna information om var du befinner 

dig, om du sett några skadade, typ av 

skador och uppgifter om byggnaden så 

som ingångar och utgångar. 

• Skilj på vad du vet och vad du tror

• Om möjligt, varna andra i din omgivning.



Polisen kan:

• Rikta vapen mot dig

• Behandla dig bestämt

• Fråga ut dig

• Ha svårt att skilja dig från angriparna

Insats med 
beväpnad polis

• Följ polisernas instruktioner

• Behåll lugnet

• Undvik plötsliga rörelser som kan 

uppfattas som hotfulla

• Håll händerna synliga



Skydd

• Exponera dig så lite som möjligt 

• Tveka inte

• Utnyttja skydd i din omgivning

• Ta skydd bakom robusta material som stål 

eller betong. 

1 cm Stål

20 cm Betong

70 cm Trä

Bilden visar ungefärliga materialtjocklekar för att 

stoppa en kula från en automatkarbin



NYPD – Vapenverkan

Studie (2006) av NYPD visar att av 541 

avlossade skott träffade 33% sitt mål 

Inget avstånd 

rapporterat:

2-7M 



Vapenverkan

10 m

100 m

Pistol/K-pist

Automatkarbin/Gevär

Automatkarbiner:

• Räckvidd cirka 400 m.

• En person med vapenvana 
träffar enkelt ett mål på 100 m

Pistol:

• Räckvidd cirka 50 m. 

• En person med mindre 
vapenvana träffar med 
svårighet ett mål på 10 m



Skyddsåtgärder att överväga 
vid väpnande attentat

• Uppmärksam och medveten personal

• Säkerhets- och behörighetskontroller

• Utrymning, inrymning och utestängning

• Sektionering

• Varningssystem



Vilka åtgärder skulle ni vidta?

• Vilka säkerhetsåtgärder skulle ni genomföra för att förbättra säkerheten här?

• Ta någon minut och fundera, diskutera med bänkgrannen!



Sammanfattning

• Fly om du kan, om du inte har en speciell funktion/uppgift

• Chansa hellre och spring från faran än att stanna kvar för att 

be för ditt liv. Gärningspersonen kommer fortsätta till någon 

aktivt avbryter honom

• Sök skydd om du inte kan fly – misstänker du att skyddet 

inte står emot eldgivning, lägg dig ner och visa så liten 

målyta som möjligt

• Larma och varna andra

• Stäng dörrar och sektionera så mycket som möjligt – lägg 

på så många moment som möjligt för att försvåra för 

gärningspersonen



Reflektioner



Introduktion till terrorism – 30 min 

Attentatsmetoder, hot- och 

riskbild – 60 min 

Insiderhot – 30 min 

Skyddstaktik – 30 min 

Case – 30 min 

Identifiera verksamheters 

sårbarheter – 30 min 

Åtgärder vid misstänkta föremål 

och bombhot – 30 min 

Åtgärder vid väpnade attacker 

– 30 min 



Målsättning

Ge kunskap om:

• Attentatsmetoder

• Styrande författningar

• Genomförda terrorattentat

• Insiderhot

• Skyddstaktik

Öka förmågan:

• Att identifiera sårbara platser inom det 
geografiska området

• Att identifiera sårbarheter inom en 
verksamhet

• Öka förmågan att hantera misstänkta 
föremål, bombhot och väpnade attacker



Säkerhet i 
Offentlig miljö


