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Denna folder vänder sig till dig som är förtroendevald eller tjäns-

teman och innehåller allmän information/rådgivning om skydd för 
din personliga säkerhet.

Att du är, eller uppfattas vara, en offentlig person med  
ansvar eller inflytande i en viss fråga kan få överraskande 

och oönskade konsekvenser. 

Syftet med foldern är att den skall öka ditt säkerhets- 
medvetande och fungera som ett stöd och en vägledning så att du 

känner dig tryggare. 

PERSONLIG SÄKERHET.



Misstänkta försändelser och föremål
• Var uppmärksam på försändelser som avviker från det normala. 

• Öppna aldrig misstänkta försändelser/paket. 

• Spärra ev. av området runt försändelse/paketet.

• Kontakta polis.  
Om du bedömer att akut fara föreligger ringer du 112. 

• Kontakta säkerhetsansvarig.

Viktiga telefonnummer

NÖDSITUATION: SOS Alarm: 112 

Polis - räddningstjänst - ambulans

Polis, nationellt telefonnummer: 114 14 

Säkerhetsansvarig: ..............................................................................................................

Ev. bevakningsföretag: ......................................................................................................

Egna telefonnummer: .......................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Hur kan du förbereda dig?
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Det är viktigt att vara medveten att som politiker/tjänsteman 
kan du bli föremål för hot, våld och trakasserier. En utlösande 
faktor kan vara att du i din yrkesutövning kan komma att vidta en 
åtgärd, fatta ett beslut eller ta ställning i en fråga som någon  
eller några uppfattar på ett negativt sätt. Nedanstående punk-
ter kan vara tänkvärda inför sådana situationer. 

• Vilka händelser och situationer behöver du särskilt bedöma?  
Är det en vardaglig händelse, ett framträdande, ett känsligt beslut 
eller ett uttalande i en fråga som kan uppfattas negativt eller kontro-
versiellt?

• Vilken information bör du samla och vilka sakkunniga bör du råd-
göra med?

• Vilka åtgärder kan du vidta för att minska risken för hot, våld och 
trakasserier?

• Vilka möjligheter till skydd eller reträtt finns det om du skulle hamna 
i en hotfull situation?

• Vilka möjligheter har du att larma och snabbt få hjälp om något 
skulle hända?

Kontakta säkerhetsansvarig på din arbetsplats eller polisen 
för stöd i att bedöma din situation och vilka eventuella skydds-
åtgärder som bör vidtas.

Tänk också på att vara uppmärksam på din omgivning och var 
försiktig med vilken information du lämnar på sociala medier.

Hur kan du förbereda dig?



Här hittar du några checklistor som kan användas vid några olika 
typer av händelser. Det kan vara bra att läsa igenom dem ibland 
för att på så sätt kunna vara bättre förberedd om något inträffar. 

Överfall
• Gör inget som kan uppfattas som provocerande.  

Uppträd så lugnt som möjligt.

• Finns möjlighet att fly?

• Som sista utväg, använd det våld som krävs.

• Slå larm till 112 så snart det kan ske utan risk. 

• Var uppmärksam på följande för polisanmälan:

   - signalement; ålder, längd, klädsel, speciella kännetecken,  
     tal, ev. beväpning mm.

   - flyktväg och flyktsätt; ev. registreringsnummer, bilmärke,  
     färg.

Hot via brev, e-post, telefon, fax, sociala medier  
eller personligen
• Dokumentera så mycket som möjligt om hotet. 

• Hantera hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat i plast-
påse eller liknande för att underlätta polisens analysarbete. 

• Vid direkt hot på sociala medier - ta en skärmdump av inlägg och  
användarprofil för bevisföring. 

• Vid akut hotsituation, slå larm till 112. 

• Om hotet inte är akut, kontakta polis eller rådgör med säkerhetsan-
svarig. 

• Mer information finns i Säkerhetspolisens handbok  
”Personlig säkerhet” (2018) www.sakerhetspolisen.se

Checklistor

http://www.sakerhetspolisen.se

