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Akuta åtgärder vid krisstöd 

• Ta den drabbade avsides till en lugn och säker plats 
• Omsorg genom vänlighet och stöd 
• Fysiskt omhändertagande, varm dryck och kanske filt eller jacka 
• Håll den drabbade under uppsikt 
Tänk på att 
• Inte låta den drabbade köra bil själv 
• Ordna med sällskap hem till bostaden 
• Om den drabbade är ensam hemma, försöka ordna sällskap 
• Åtgärder som kan vidtas av arbetsgivaren 
• Underrätta anhöriga 
• Kontakta personalavdelningen för avlastningssamtal 
• Utse stödperson för de närmaste dagarna 

Personhot 
• Håll om möjligt ett säkert avstånd till den som hotar 
• Behåll lugnet 
• Var vänlig, provocera inte, avbryt inte 
• Undvik fysisk kontakt 
• Känner du till motpartens namn ska du använda detta 
• Försök att uppmärksamma kollegor eller andra på hotet 
Om hotet övergår till handling: 
• Ta skydd och ropa på hjälp av kollegor 
• Försök avlägsna dig från platsen 
• Använd nödvärn – använd det våld som krävs för att skydda dig själv eller rädda liv 

Hot via e-post, sociala medier etc. 
• Inkomna hot via e-post kan lämpligen flyttas till separat mapp. Tänk på att ej radera dem, 

polisen kan behöva dem i digitalform för att kunna spåra från vilken dator de skickats.  
• Hot i sociala medier, på webbsida eller liknande bör om möjligt bevaras – spar adressen till 

webbsidan och spar det som skrivits genom att ta skärmdumpar. 
• Kontakta berörd prefekt/motsvarande och säkerhetsavdelningen. 
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Hot via brev, vykort etc. 

• Den som tar emot brevet ser till att brevet hanteras så lite som möjligt  
• Lägg brevet i kuvert eller annan förpackning så att eventuella fingeravtryck eller DNA inte 

förstörs. 
• Kontakta berörd prefekt/motsvarande och säkerhetsavdelningen. 

Telefonhot 
• Den som tar emot samtalet bör om möjligt försöka notera exakt vad som sägs samt så 

mycket fakta om personen som möjligt. 
o Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer 
o Notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande 

• Upprepa det som den uppringande säger - låtsas som du inte hör ordentligt.  
Använd med fördel fraser som ”Förlåt jag hörde inte riktigt vad du sa?”.  
På så sätt förlängs samtalet vilket kan ge dig mer information och därmed underlätta 
identifieringen av den uppringande. 

• Kontakta berörd prefekt/motsvarande och säkerhetsavdelningen. 

Stalkning (förföljelse) 

• Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga. 
• Svara inte på ytterligare kommunikationsförsök.  

Varje kontakt innebär en risk för en positiv förstärkning för gärningspersonen och ökar 
risken för fortsatt oönskad förföljelse med ökad intensitet. 

• Dokumentera och spara kontakt eller kontaktförsök.  
• Gör en polisanmälan för varje kontakt eller kontaktförsök. 
• Kontakta berörd prefekt/motsvarande och säkerhetsavdelningen. 

Bombhot 

Bombhot kan komma per telefon, e-post, brev eller vid direktkontakt med besökare. 

Tänk på att: 

• Uppträda lugnt 
• Var vänlig 
• Anteckna inkommande nr, samtalslängd samt klockslag. 
• Var uppmärksam på rösten, egenheter etc. 
• Avbryt ej 
• Anteckna så många uppgifter som möjligt från samtalet 
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• Håll igång samtalet 
• Nämns något namn eller någon plats? 

Exempel på frågor att ställa: 

• Mot vem/vad riktar sig hotet? 
• Finns det något motiv? 
• Exakt hur löd hotet? 
• Framförs några krav? 
• Var är bomben placerad? 
• När kommer bomben att explodera? 
• Har den du pratar med placerat bomben? 

Försök lägg märke till följande: 

• Typ av hot: Bomb. Brand. Våld. Annat? 
• Personens språk: Svensk dialekt/brytning. Annat? 
• Personens identitet: Man. Kvinna. Pojke. Flicka. 
• Personens attityd: Lugn. Upphetsad. Familjär med lokaler/verksamhet 
• Personens röst: Mörk. Ljus. Högljudd. Sluddrigt. Tystlåten. Mjukbehagligt. 
• Personens tal: Snabbt. Stammande. Svordomar. Fackuttryck. Välvårdat. Distinkt. Annat? 
• Bakgrundsljud: Tyst. Röster. Barn. Trafik. Flygplan. Musik. Maskiner. Radio/TV. Annat? 

Åtgärder efter mottaget bombhot: 

• Larma SOS Alarm (00) 112 
• Vid akut fara utrym omgående, starta utrymningslarm/brandlarm 
• Larma/informera på universitetets larmnummer 018-471 25 00 
• Informera (alltid) närmaste chef 

 
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor 

Var uppmärksam på försändelser som har: 

• Fettfläckar på kuvert eller omslaget - sprängämnen kan innehålla fett. 
• Ojämnt, buckligt utseende eller en försändelse som känns styvare än normalt 
• Avvikande vikt, d.v.s. ovanligt lätt eller tung försändelse i förhållande till storleken 
• Ett överdrivet stort antal frimärken 
• Avsändare/adress som tyder på önskad anonymitet 
• Underlig eller ovanlig lukt 
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• Öppnad eller återförsluten försändelse 
• Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande 
• Ett ljud som försändelsen ger ifrån sig, t.ex. tickande, surrande, skvalpande 
• Text av typen ”personligt” 
• Försändelse som misstänks innehålla pulver 

Åtgärder vid misstänkta försändelser 

• Rör inte försändelsen i onödan, håll ett säkert avstånd till försändelsen 
• Vid akut fara utrym lokalerna omgående och larma SOS Alarm (00) 112 
• Vid ej akut fara, larma/informera på universitetets larmnummer 018-471 25 00 
• Informera (alltid) närmaste chef 

 

Obehöriga på arbetsplatsen 

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga i universitetets lokaler genom att 

• Aldrig släppa in någon du inte känner igen i universitetets lokaler i samband med att du 
passerar in genom låsta dörrar 

• I förväg anmäla dina besökare i systemet för besöksbokning där sådant finns  
• Dina besökare bär en besöksbricka som visar att han/hon är behörig, där sådant finns 
• Du tar ansvar för ditt besök så länge det pågår, hämtar och lämnar dina besök i entrén 

Om du misstänker att någon vistas obehörigt i universitetets lokaler: 

• Uppmärksamma en kollega på situationen 
• Fråga personen vänligt ”Kan jag hjälpa till?” 
• Be personen visa besökskort/passerkort.  
• Har personen inte något legitimt ärende, be personen lämna lokalerna. Om personen vägrar 

lämna lokalen, informera intendenturen/vaktmästeriet om vad som hänt och larma akut 
väktarstöd (larmnummer 018-471 25 00). 
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