
Valsäkerhet



Inledning

Inför valet är det en god ide att uppdatera sina kunskaper inom säkerhetsområdet. 
I denna handledning har säkerhetsenheten valt att sammanställa de delar inom 
säkerhetsområdet som är mest relevanta för valarbetet.

Säkerhetsenheten har publicerat ett flertal handledningar som ger en mer fördjupad 
kunskap i de ämnen vi berör i denna handledning. Dessa handledningar finnas att 
hämta på www.ale.se och vidare information finner du i slutet av dokumentet.

Idag ser vi tydligare polarisering i vårt samhälle, hårdare debattklimat och en ökad 
exponering av den enskilda personen. Det finns även tecken på ökad hotbild mot Sverige 
och svenska intressen vilket gör att offentliga personer behöver stärka sitt säkerhetstänk.

Som offentlig person kan du hantera frågor som är uppmärksammade och detta med-
för risk för att utsättas för hot eller trakasserier av intressenter i frågan. Sätter man 
detta i kontext med hårdare debattklimat och större exponering i sociala medier samt 
en ökad polarisering förstår man utvecklingen av en ökad hotbild mot det offentliga.

Risken att bli utsatt för hot och trakasserier ser helt olika ut från person och 
uppdrag. Den gemensamma faktorn är att om du som politiker utsätts för hot 
eller trakasserier som hindrar dig från att ta demokratiska beslut så är detta ett 
hot mot hela vår demokrati.

Ämnen och dess fakta kommer till stor del från Säpos handbok Personlig säkerhet.

Utgiven av Ale kommun, 2021-09-22
Editors: säkerhetschef William Försth, säkerhetssamordnare Kenny Bytoft, 
strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic

Formgivning: Jimmy Grosch
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Släpp inte in obehöriga personer i ert privata arbetsområde
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Kampanjarbeten och offentliga möten

Under valrörelsen är tempot högt och det är lätt att tappa fokus på din egen säkerhet. 
Därför är det bra att arbeta fram säkerhetsrutiner som ska följas varje valrörelse 
samt att stämma av säkerhetsläget varje aktuell dag.

Utför riskanalyser vid valmöten/offentliga möten och beakta följande punkter
• Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten?
• Är frågan som ska diskuteras kontroversiell?
• Är platsen för mötet/arbetet särskilt utsatt?
• Är frågan hårt kritiserad som ska diskuteras och finns det en plan för att hantera 

obehaglig stämning?
• Bedöm behov av bevakningsresurser och bevakningsåtgärder, diskutera med 

polismyndigheten
• Fråga även polisen om det finns evenemang i närheten som kan innebära en risk?
• Undvik spridning av schematider till allmänheten mellan evenemangen gällande 

till exempel era middagstider och vilket hotell ni bor på

Placering av scen och avspärrning
• Huvudpersonen bör ha ryggen fri med skyddad bakgrund 
• Undvik därför en plats där man har folk runt sig
• Tänk på angreppsrisk och eventuellt kastavstånd till scen
• Säkerhetsavstånd kan till exempel markeras med rep, band eller blommor
• Placera vakter, funktionärer och entréer efter säkerhetsbedömning

Beredskap för störningar
• Provocera inte störande eller hotfulla personer
• Förbered åtgärder och rollfördelning på plats ifall hotfull situation skulle uppstå
• Förbered reträttväg till säkert utrymme ifall hot skulle uppstå
• Ha gärna en säker parkeringsplats i nära anslutning
• Undvik att släppa in eller låta okända fordon parkera i nära anslutning till er plats

Säkerhet vid dörrknackning
• Ha med mobiltelefonen för att kunna tillkalla hjälp
• Håll reda på vart du befinner dig ifall du behöver kalla på hjälp
• Ha gärna en bil i närheten för snabb evakuering 
• Om hotfull situation skulle uppstå, lämna platsen och försök inte rädda situationen
• Gå inte ensam, ha kollegor eller partikamrater inom synhåll
• Ta ett steg tillbaka när du ringt på dörren och gå aldrig in till någon när du är ensam

Din arbetsplats

Under en valrörelse byter du säkert byggnader och platser ofta vilket ställer högre 
krav på ditt egna säkerhetstänk. Orientera dig vid varje arbetsplats med anspråk på 
säkerheten och ställ dig följande frågor:

• Vart är utrymningsvägarna och de är väl inte blockerade på in eller utsida?
• Vart ska vi samlas vid händelse av brandlarm?
• Vart finns brandsläckare?
• Finns det väl lämpade rum att bege sig till ifall någon blir hotfull?
• Finns det andra utrymningsvägar förutom de ordinarie om något annat än 

brand skulle inträffa?

Säkerhetstips

• Oanmälda besök bör tas emot i rum som snabbt kan avgränsas alternativt 
erbjuder en god flyktväg

• Släpp inte in obehöriga personer i ert privata arbetsområde
• Eskortera alltid besökare ut för att inte lämna dessa utan uppsyn
• Vid misstanke att något obehagligt kan uppstå be någon att vara med i mötet
• Var uppmärksam på kvarglömda väskor eller andra objekt som verkar misstänksamma
• Ha tillgång till larmnummer
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Radera aldrig ett hotfullt meddelande även om det kan vara din naturliga reaktion
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Hantera hot och angrepp

Om du blir utsatt för hot som kan knytas till ditt uppdrag bör du bli extra uppmärksam 
på vad som sker. Mental förberedelse är mycket viktigt och det kan handla om att du 
i förväg har tänkt på olika scenarier och funderat på olika handlingsalternativ.

Vid kontakförsök
• Radera aldrig ett hotfullt meddelande även om det kan vara din naturliga reaktion
• Om din telefon kan spela in samtal lär dig funktionen då detta kan användas som bevis
• Polisen kan ha möjlighet att spåra dessa telefonsamtal
• Du kan själv begära ut dessa samtal från din operatör, ta gärna hjälp av din 

säkerhetsansvarig
• Lyssna uppmärksamt på samtalet och avbryt inte uppringaren. Notera tid, 

bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och andra signalament 
• Kontakta alltid chef och din säkerhetsansvarig vid hot

En hotfull situation kan till exempel vara påträngande personer, oönskade hälsningar 
eller gåvor. Hot kan till exempel framföras via brev, telefon, epost eller på sociala medier.

Exponering i massmedia

Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att exponera sig i media. 
Men fundera alltid i förväg över hur och var du vill visa upp dig.

Säkerhetstips inför mediaintervjuer
• Undvik intervjuer i ditt hem och föreslå neutral plats
• Du kan välja plats som är kopplad till dina personliga intressen om du vill göra 

det mer personligt men det ska inte vara en plats du besöker frekvent
• Undvik att exponera ditt hem, familj och de exakta miljöer du befinner dig i
• Kommentera aldrig din egen säkerhet eller skyddsåtgärder som du är omgiven av
• Exponering av skyddsåtgärder vid mediakontakt kan få spridning till eventuell 

gärningsman
• Undvik att kommentera i sociala medier eller traditionell media under affekt av 

negativ händelse
• Du kan vara indirekt utsatt för risk via kollegor som är under hot
• Förankra alltid med dina kollegor innan du nämner dem i någon form av media
• Polisanmäl alltid hot

Bilen som säkerhetsfunktion

En bil kan vara en säker plats där du kan skydda dig mot hot och attacker. Bilen 
möjliggör även evakuering från farlig plats.

• Vid hot undvik att stiga ur bilen och ta direkt kontakt
• Vid behov att kommunicera vid obekväm situation gör det via bilrutan
• Säkerställ väg från dörr till bil, var vaksam på personer eller föremål
• Ha som vana att alltid låsa bilens dörrar så fort du sätter dig i bilen
• Variera färdväg och restider om du misstänker att någon kartlägger din vardag
• Vid förhöjd hotbild använd gärna säkra parkeringsplatser i form av välskyddat 

garage utan koppling till din adress
• Billarm är bra för att motverka skadegörelse och stöld samt för att se om någon 

har öppnat eller rört bilen
• Säkerställ att ditt centrallås fungerar och verkligen låser dörrarna
• Om din bil har ett paniklarm bekanta dig med detta och testa det med jämnt intervall
• Vid taxiåkning förbeställ helst bilen och välj endast spontanresor med kända 

taxibolag och där taxichaufförens legitimation syns väl
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Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet så finns den kompletta handledningen i PDV på www.ale.se
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PDV – Pågående dödligt våld

Du som arbetar i en valrörelse befinner dig ofta i sammanhang där det rör sig 
mycket människor och därför väljer vi på säkerhetsenheten att lyfta denna 
kunskap. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet så finns den kompletta hand-
ledningen i PDV på www.ale.se

Omvärldsbilden håller på att förändras även i norra Europa vilket leder till en ökad 
hotbild mot det allmänna. Vi ser att händelser som drabbas allmänheten gällande 
dödligt våld är en verklighet bland oss. Denna hotbild är något som vi som individer, 
organisationer och samhälle måste beakta och agera efter för att inte stå handfallna 
den dagen hotet realiseras i vår närhet.

Kunskapen kring PDV-händelser är låg i Sverige, och själva ämnet är något man 
helst undviker med hänvisning till dess brutala karaktär.

Vad är PDV och vem begår en PDV-händelse?
Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningspersoner attackerar en 
plats eller byggnad med syfte att skada och/eller döda så många som möjligt. 
Internationella studier visar att en PDV-händelse är kort. Ofta pågår den i cirka 15 
minuter. Sannolikheten för en PDV-händelse i Sverige bedöms till medelhög enligt 
Polismyndigheten och konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att 
det finns goda skäl att öva sin förmåga.

Tips på agerande vid hot

• Vid hot försök alltid att hålla lugnet
• Var uppmärksam och försök anpassa beteende efter hur situationen förändras
• Var alltid saklig om du utsätts för provokationer
• Försök vänligt att föreslå alternativ till dennes agerande
• Försök bedöma personens syfte och därefter agera om du måste ropa på hjälp, 

fly eller försvara dig
• Radera aldrig digitala hot och är det övergående händelser på skärmen försök 

skärmdumpa dem

Glöm aldrig att du har laglig rätt att försvara dig i form av nödvärn! Du har rätt 
att använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Person som hjälper någon som 
angrips har även rätt att använda nödvärnsrätten.

Avvikande försändelser

Post eller paket som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga 
överraskningar. Var uppmärksam på okända och avvikande försändelser och be din 
familj att agera likadant. Vid misstanke rör eller öppna inte paketet utan kontakta 
polisen. Kontakta alltid polisen om du får ett paket som ser misstänksamt ut och 
försök inte att öppna det själv för att undersöka.

Var uppmärksam på försändelser med följande avvikelser
• Ojämnt eller buckligt utseende
• Avvikande i vikt i förhållande till storlek
• Fettfläckar på omslaget kan tyda på sprängämnen då spärngämnen kan innehålla fett
• Konstig lukt
• Adressetikett eller okänd handskriven adress
• Ovanlig skrift eller förtryckta bokstäver med inskränkande text som till exempel 

personligt, privat eller brådskande
• Avsändare och adress som tyder på önskad anonymitet
• Överdrivet många frimärken
• Tecken på att paketet eller kuvertet varit öppnat och sedan återförslutits 
• Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande
• Ljud som är surrande, tickande eller skvalpande
• Om paketet dykt upp oväntat som specialleverans med bud eller till receptionen 

på din arbetsplats
• Hantera försändelsen försiktig då det kan finnas bevis på denna som polisen vill säkra
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Stäng av ljudet på din telefon och andra elektroniska apparater
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Gömma sig

• Göm dig så att gärningspersonen inte kan se dig
• Om skott avlossas i din riktning försök skydda dig genom att till exempel stänga 

in dig i ett utrymme med låsbar dörr
• Försök att välja ett gömställe där du kan fly åt annat håll
• Riskera inte att röja ditt gömställe genom att titta fram eller öppna dörrar för att 

ta reda på vad som händer

Förhindra gärningspersonen att ta sig in i ditt utrymme
• Lås dörrar och barrikera dörren om den öppnas mot ditt håll. Barrikera från 

dörr till vägg eller annan punkt som är stark.
• Dra ett skärp runt dörrstängaren om möjligt
• Göm dig bakom robusta möbler 

Om gärningspersonen är i närheten
• Lås dörren
• Stäng av ljudet på din telefon och andra elektroniska apparater
• Göm dig bakom stora möbler eller andra objekt
• Var tyst och uppmana de i din närhet om desamma 

Om det inte går att evakuera eller gömma sig
• Håll dig lugn
• Ring 112 för att larma polisen om händelsen
• Om du inte kan prata så lämna samtalet i gång så att 112-operatören kan höra 

vad som hände

Använda våld
• Detta är absolut sista utvägen och ditt liv ska vara i direkt fara
• Var extremt aggressiv mot gärningspersonen i ditt beteende
• Kasta saker och improvisera vapen
• Skrik högt
• Håll inte tillbaka utan agera fullt ut och med full kraft

Hantera konsekvenserna efter PDV-händelsen
• Samla all berörd personal på en uppsamlingsplats för att räkna in alla. Detta är för 

att snabbt kunna detektera ifall någon saknas och möjligen är skadad eller saknad.
• Kontakta anhöriga till de som drabbats av gärningspersonen.
• Bedöma den mentala statusen hos de som drabbats och erbjuda samtalsstöd till alla.
• Hantera mediakontakter/frågor i sociala medier – använd kommunikationsenheten

En PDV-gärningsperson är en individ som aktivt försöker tillfoga skada på andra i 
ett begränsat område där det finns ett många människor. En sådan miljö kallas 
target rich enviorment (en miljö med många mål). I en sådan händelse kan skjutvapen, 
stick- eller skärvapen samt olika improviserade vapen användas.

Hur agerar man vid en PDV-händelse?
Målet ska alltid vara att komma undan PDV-händelsen. Kom ihåg att människor 
ofta följer den som har någon form av ledande position under en pressad situation. 
Nedan följer åtgärdsalternativ.

Lämna platsen om det finns en snabb och säker väg bort från händelsen. Tänk på följande

• Ha kunskap om dina närmsta utrymningsvägar ut från byggnaden och området
• Lämna platsen även om andra inte följer med dig
• Lämna värdesaker och annat som du i vanligt fall tycker är viktigt
• Hjälp andra att fly om det är möjligt
• Hindra andra från att gå in i/mot händelsen
• Håll alltid dina händer synliga så polisen inte misstar dig för att vara beväpnad
• Följ alltid polisens instruktioner
• Börja inte flytta skadade människor eftersom du kan förvärra skadan
• Ring 112 så fort du är på en säker plats
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Förföljelse kan ske genom brev och telefonsamtal och det är inte ovanligt att dessa är 
aggressiva. Det kan även hända att en person blir förälskad i dig och inte förstår att 
det inte är ömsesidigt. Denna typ av förälskelse kan övergå till svartsjuka och hat så 
kontakta alltid polis, din chef och säkerhetsansvarig i dessa fall. Det måste göras en 
riskbedömning så att denna gärningsperson inte är ett hot mot dig eller din familj.

Agerande vid stalking
• Var tydlig med att du inte vill ha kontakt
• Svara inte på kommunikationsförsök då varje kontakt ökar risken för positiv 

förstärkning
• Har ni en stödfunktion som tar emot era samtal och epost måste det diskuteras 

hur denna hanterar hot
• Polisanmäl varje gång
• Anmäl till din säkerhetsansvarig och chef då gärningsmannen kan försöka att ta 

sig in på arbetsplatsen
• Samla alla kontaktförsök då denna information styrker att du blir hotad och 

trakasserad

Rättshaverister

Det kan vara värt att nämna att alla som är upprörda på myndigheter och politiker 
inte per automatik är rättshaverister utan det kan vara adekvat reaktion något som 
är fel. Man ska också komma ihåg att en person med rättshaveristiskt beteende ofta 
har ett psykiskt lidande som tar sig i uttryck i anklagande av andra. Rättshaveristen 
kommer lägga stor del av sin tid på att driva processer, klaga och överklaga beslut. 
De har en grundläggande brist i förståelsen över att inte alla delar samma åsikter.

Tips vid mötet med en rättshaverist
• Vid bemötande visa empati och värme samtidigt som du har en tydlig och pro-

fessionell hållning
• Glöm inte att det ofta är svårt att få rättshaveristen att ändra åsikt
• Ta inga avsteg från lagar och regler för att blidka rättshaveristen 
• Följ inte med i dennas tonläge utan håll lugnet
• Svara inte på mer än vad som efterfrågas
• Avsluta samtalet om det blir hotfullt eller kränkande
• Förföljelsen kan resultera i att byta arbetsuppgifter eller uppdrag
• Rättshaveristen vill ofta avsluta samtalet i nedlåtande och kritiserande natur, låt 

personen göra detta och därmed få sista ordet
• Kontakta alltid polisen, chef och säkerhetsansvarig

Att agera under stress och press

Vid en akut stressreaktion slår kroppen- och hjärnans funktioner över. Tillståndet 
orsakas vanligen av en extremt psykisk eller fysiskt pressande situation. Ofta kommer 
den akuta stressreaktionen direkt när pressen blir alltför stor. Exempel på när detta kan 
ske är vid en hot- och våldshändelse eller något annat som vi har svårt att hantera.

Ett hot kan vara en kraftfull stressorsak som ger ett högt stresspåslag, vilket i sig 
minskar möjligheten att fatta genomtänkta beslut. Oavsett om hotet är fysiskt eller 
psykiskt blir stressreaktionen densamma. Via hjärnan och det autonoma, icke vilje-
styrda, nervsystemet aktiveras kroppens försvarssystem och förbereds på att anting-
en kämpa, fly eller avvakta. Vad vi väljer beror på situation och person.

Stressreaktionen kan drabba vem som helst i dessa svåra situationer. Personen som 
drabbas blir vanligen förvirrad, får problem med sinnesintrycken, och ibland utbry-
ter ren panikångest. En person med akut stressreaktion kan pendla mellan att vara 
hyperaktiv till ett förlamat tillstånd, och mellan att vara apatisk till att gråta hyste-
riskt. Det är inte heller ovanligt att personen i fråga känner att de bara måste fly.

Att efter en händelse få beskriva sitt faktiska beteende och diskutera olika alternativ 
kan ge perspektiv och förståelse för det egna agerandet. Ibland behöver den drabba-
de även få uttrycka sin rädsla och prata om det värsta som kunde ha hänt innan det 
går att hantera det som verkligen hände.

För att bättre hantera kroppens naturliga respons behövs träning och förståelse hur 
man som person agerar i en stressad situation. Militär, polis, ambulans, räddnings-
tjänst och andra yrkesgrupper som utsätts för pressande och stressande situationer 
utbildar och övar sig kontinuerligt för att mer effektivt hantera kroppens naturliga 
respons. Därför är utbildning och kontinuerlig övning den absolut viktigaste kom-
ponenten i all verksamhet för att hantera alla typer av händelser som PDV – pågå-
ende dödligt våld, brand, kemolycka eller andra hot och olyckor.

Stalking – att bli förföljd

I vardagligt tal kallas ofta olaga förföljelse för stalking men stalking är ett brett be-
grepp som innefattar både brottsliga och icke brottsliga handlingar. Olaga förföljelse 
innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar som misshandel, 
olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, 
skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.
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Brandsäkerhet
Vi kommer att gå igenom några punkter som är bra att kunna för att hindra eller 
begränsa skadekonsekvenserna vid brand.

Brandbelastning
Genom att slänga brännbart material på avsedd plats hjälper du till med att hålla 
nere mängden onödigt brännbart material på arbetsplatsen.

Se även till att era sopkärl eller annat skräp inte är placerade direkt mot fastighetens 
fasad. Om någon/något antänder detta skräp så kan branden leta sig upp emot 
fasaden för sedan sprida sig in i byggnaden.

Handbrandsläckare

Du får gärna se efter så att det finns 
handbrandsläckare och att ingen har ta-
git bort handbrandsläckaren från sin rät-
ta plats. Ofta sitter det en skylt ovanför 
upphängningsplatsen som förklarar att det 
ska hänga en handbrandsläckare där.

Det sitter en liten sprint eller plombe-
ring vid handtaget, denna ska inte vara 
bruten. Skulle den vara bruten är det bra 
att påtala detta till ansvarig så att hand-
brandsläckaren blir återställd.

Brand- och utrymningssäkerhet

Brand- och utrymningssäkerhet är ämnesområden som alltid är viktiga att ha en 
grundläggade kunskap inom.

Vi kommer gå igenom några grundläggande kunskaper som säkerhetsenheten vill 
att du har med dig när du besöker och arbetar på olika platser under valet.

Utrymningssäkerhet
Vid brand eller annan händelse som gör att du och andra snabbt behöver utrymma 
är kunskapen nedanför viktig. Om något hindrar eller begränsar utrymningssäker-
heten på platsen du arbetar måste du påtala detta till ansvarig så att utrymningssä-
kerheten kan återställas.

• Läs utrymningslayouten som ofta finns vid entrén
• Titta vart din uppsamlingsplats är placerad
• En utrymningsväg får aldrig på något sätt vara blockerad 
• Testa gärna att öppna utyrmningsvägen om det är möjligt
• Om det inte är möjligt att testöppna utrymningsdörren kontrollera gärna att 

andra sidan av dörren inte är blockerad av material eller annat som kan begränsa 
utrymningsmöjligheten

Utrymningsskyltar
Dessa skyltar leder dig till en nödutgång och när du kommer till en ny plats är 
det viktigt att du orienterar dig efter vart utrymningsvägarna finns oavsett om 
du är på jobbet eller fritiden.
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Branddörrar
Dessa dörrar är av ytterst vikt för att en brand inte ska sprida sig i en byggnad och 
dessa kan rädda både liv och egendom. På grund av deras säkerhetsegenskaper är 
det väldigt viktigt att man aldrig ställer upp dessa branddörrar.

En branddörr har ofta en dörrstängare monterad som stänger igen dörren efter 
passage. De kan även stå uppställda med en magnetkontakt som släpper dörren om 
brandlarmet går igång.

Det du kan göra är att inte ställa upp dessa dörrar och se till att de stänger igen 
ordentligt efter passage.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
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Inomhusbrandpost
Detta är en kraftig vattenslang. Denna fungerar enligt samma princip som en van-
lig vattenslang hemma och är enkel att använda. Dessa har, som oftast, oändlig till-
gång på vatten vilket gör dessa till väldigt effektiva släckutrustningar. Kolla om det 
finns en sådan på din arbetsplats.

Brandfilt
Dessa hänger ofta i kök och de är en tålig filt som klarar av höga temperaturer. 
Dessa kan användas för att släcka kläder som tagit eld eller annat som brinner som 
till exempel en kastrull eller stekpanna på spisen.
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Ales säkerhetshandledningar

De olika handledningarna finner du enligt nedan:
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