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Personlig säkerhet Ale 2 (1).indd 1

2021-05-12 12:37
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Inledning
Idag ser vi tydligare polarisering i vårt samhälle med 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
utveckla sitt säkerhetstänk.
Som offentlig person kan du hantera frågor som är uppmärksammade. Detta medför
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 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 är detta ett hot mot hela vår demokrati.
Ämnen och dess fakta kommer till stor del från Säpos handbok Personlig säkerhet.

Personlig säkerhet Ale 2 (1).indd 3

2021-05-12 12:37

Vem skyddar dig?
Om du är kommun- eller regionpolitiker är det den regionala polisens brottsoffer- och
personsäkerhetsgruppen (BOPS) som ansvarar för hotbildsbedömningen och skyddsåtgärderna om du blivit utsatt för ett brott. Det finns även bevakningsbolag som har
personsskyddstjänster och teknisk utrustning för person- och egendomsskydd.
Oavsett vem som operativt sköter ditt skydd utformas det efter din situation och
den riskbedömning som ligger till grund.

Medvetna val med enklare riskanalys
Scenario: Du har suttit i kommunfullmäktige och diskuterat en känslig fråga under
kvällen. Du har uppmärksammat en hårdare ton i dina sociala medier. Det är kallt
och mörkt ute och det är en promenad på 15 minuter hem vilket du inte har något
emot då du har suttit hela kvällen. Ska du välja att gå hem eller ordna skjuts hem på
något sätt under denna mer politiskt känsliga tid?
Exemplet ovan är en enklare form av riskanalys som du säkert redan utför idag. I och
med ditt politiska engagemang bör du och dina kollegor till vardags reflektera och analysera möjliga konsekvenser och reaktioner som kan följa av saker ni gör eller har gjort.

Din arbetsplats
Vilka säkerhetsåtgärder finns på din arbetsplats/partilokal i form av entréer, lås, koder
och inpasseringskort? Även om offentliga byggnader ska vara öppna för allmänheten
brukar det finnas säkerhetshöjande åtgärder. På samma sätt som du medvetet ser över
brandsäkerheten och utrymningsvägar är det en bra förberedande åtgärd att ta kontakt med din säkerhetsansvarig som kan informera dig om säkerhetsåtgärder.
Generella tips:
• Skaffa rutin hur ni tar emot oanmälda besökare
• Släpp inte in personer som är obehöriga
• Eskortera alltid besökare för att inte lämna obehöriga ouppmärksammade
• Undvik att ta emot okända besökare i enrum
• Vid misstanke om att något obehagligt kan uppstå be någon sitta med
• Förbered dig så att du lätt kan lämna rummet och kan larma vid händelse
• Var uppmärksam på kvarglömda väskor eller annat som kan innehålla farliga föremål
• Variera färdväg och restider om det finns förhöjd risk
• Utför riskanalys inför möten som ska behandla känsliga frågor
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Exponering i massmedia
Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att synas i media. Men
fundera alltid i förväg över hur och var du vill visa upp dig.
Generella tips:
• 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 medier 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 media eller sociala medier
• Polisanmäl alltid hot

Sociala medier
Sociala medier är en stor arena för politiker och den bevakas av massmedia och det
finns ett stort intresse för politikers digitala närvaro. Sociala medier är ett enkelt
sätt att nå ut till väljare och det skapar ett brett allmänt forum men det ställer också krav på dig som offentlig person.
Generella tips:
• Uttryck dig alltid medvetet – tänkt igenom vad du vill säga innan du skriver
• Definiera vad du vill uppnå med dialogen via sociala medier
• Reflektera över språkbruk så det stämmer med din personlighet och uppdrag
• Gör medvetna val och motivera valet av kanaler du använder
• Dras inte med i medveten smutskastning av individer på sociala medier. Glöm inte
att de flesta är tysta läsare som förväntar sig att du ska uttrycka dig klokt
• Du har ingen skyldighet att svara i sociala medier om språkbruket hamnat
bortom rimliga gränser
• Betrakta privata meddelanden på sociala medier som offentliga
• Det är helt okej att blockera olämpliga individer på sociala medier
• Använd inte incheckningsfunktionen i sociala medier
• Be även dina vänner att inte checka in dig i sina sociala medier
• Ha kontroll på vem eller vilka som kan se dina sociala mediaflöden (inställningar)
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• Berätta om saker du har gjort och inte saker du ska göra för att undvika
kartläggning eller att personer söker upp dig
• Vid hot skärmdumpa meddelandet och profilen samt vänd dig till säkerhetsansvarig och polisen
• Tänk på att spridningen av information sker fort. Du behöver ha en plan för att
hantera desinformation

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 – ha med följande punkter
• Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten?
• Är frågan som ska diskuteras kontroversiell?
• Är platsen för mötet/arbetet särskilt utsatt?
• Är frågan som ska diskuteras hårt kritiserad? Finns plan för att hantera
obehaglig stämning?
• Bedöm behov av bevakningsresurser och bevakningsåtgärder. Diskutera med
polismyndigheten
• Fråga polisen om det finns andra evenemang i närheten som kan innebära en risk
• Undvik spridning av schematider till allmänheten, 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
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Personlig säkerhet Ale 2 (1).indd 8

2021-05-12 12:37

Foto: Andrey Popov/Mostphotos

9
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Säkerhet vid dörrknackning
• Ha med mobiltelefonen och någon form av bärbart larm om du har ett sådant
• Håll reda på var du befinner dig så du kan ge adress om du behöver kalla på hjälp
• Ha gärna en bil i närheten för snabb evakuering
• Om hotfull situation uppstår ska du lämna platsen. Försök inte rädda situationen
• Gå inte ensam. Ha kollegor eller partikamrater inom synhåll
• Ta ett steg tillbaka när du ringt på dörren. Gå aldrig in till någon när du är ensam
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Säkerhet vid bilfärder
En bil kan vara en säker plats där du kan skydda dig mot hot och attacker. Bilen
möjliggör även evakuering från farlig plats.
Generella tips:
• Vid hot undvik att stiga ur bilen och ta direkt kontakt
• Vid obekväm situation prata genom den öppna 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
• Ha alltid billarm 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 jämn intervall
• Vid taxiåkning förbeställ helst bilen och välj endast spontanresor med taxi där
bolaget är känt och taxichaufförens legitimation syns väl

Hantera hot och angrepp
Om du blir utsatt för hot som kan knytas till ditt uppdrag bör du vara extra uppmärksam på vad som sker. Mental förberedelse är mycket viktigt. Det kan handla om
att du i förväg har tänkt på olika scenarier och funderat på olika handlingsalternativ.
Generella tips:
• 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 hjälp av säkerhetsansvarig
• Lyssna uppmärksamt på samtalet och avbryt inte uppringaren. Notera tid,
bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande
• Kontakta alltid polisen och din säkerhetsansvarig vid hot
En hotfull situation kan vara påträngande personer, oönskade hälsningar och gåvor.
Hot kan framföras via brev, telefon, e-post eller på sociala medier.
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Generella tips:
• Vid hot försök alltid att hålla dig lugn
• Var uppmärksam och försök anpassa beteende efter hur situationen förändras
• Var alltid saklig om du utsätts för provokationer
• Försök vänligt att föreslå alternativ till det hotfulle personens agerande
• Försök bedöma personens syfte. Bedöm därefter om du behöver ropa på hjälp,
fly eller försvara dig
• Radera aldrig digitala hot. Är det övergående händelser på skärmen försök
skärmdumpa dem
Kom ihåg att du har laglig rätt att försvara dig, så kallat 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 då sprängämnen 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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Stalking – att bli förföljd
I vardagligt tal kallas ofta olaga förföljelse för stalking. Stalking är ett brett begrepp
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.
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 och säkerhetsenheten i dessa fall. Det måste göras en
riskbedömning så att denna gärningsperson inte är ett hot mot dig eller din familj.
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Generella tips:
• 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 e-post måste ni diskutera
hur denna hanterar hot
• Polisanmäl varje gång
• Anmäl förföljelsen till säkerhetsenheten och din 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
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. Det kan vara värt att nämna att alla som 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.
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Generella tips:
• Vid bemötande visa empati och värme samtidigt som du har en tydlig och
professionell 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 du behöver 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 och säkerhetsenheten

Utpressning

Foto: Mostphotos

Det händer att personer vill störa den demokratiska beslutsprocessen genom
utpressning. Det vanliga vid utpressning är att någon vill påverka dig att fatta
ett avgörande beslut i en känslig fråga. Utpressaren kan använda metoder som
hot mot dig eller mot någon i din närhet för att du ska fatta ett visst beslut eller
påverka riktningen i ett beslut.
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Ibland kan förtäckta insinuationer räcka för att skrämmas som exempelvis Det vore
ju tråkigt om någon skulle fara illa på grund av denna politiska fråga. Utpressaren
kan hittat någon hållhake eller svaghet hos dig som utnyttjas. Ett generellt råd är
att ha god dialog och berätta för din chef och säkerhetsenheten om något har hänt i
ditt privatliv som kan nyttjas av någon med onda avsikter.
Kontakta alltid din chef och säkerhetsenheten om du utsätts för utpressning som
har någon relation till ditt uppdrag.
Vid utpressning kan kravet från utpressaren vara att du inte ska kontakta polisen.
Om detta händer bör du noga fundera på hur du ska kommunicera med polisen
utan att bli upptäckt. I dessa fall är det väldigt viktigt att du håller informationen i
en så liten krets som möjligt.

Skydda din identitet och integritet
Den tekniska utrustningen vi använder i allt större utsträckning gör oss mer sårbara
för exponering. För att minska risken för att utsättas för detta bör du undvika att
lämna ut information om dina personliga förhållanden. Risken finns att informationen kan användas för brottsliga syften som till exempel att utsätta dig eller dina
nära för hot, trakasserier eller angrepp.

Foto: Laurent Davoust/Mostphotos

Dina personliga uppgifter kan missbrukas genom att någon kapar din elektroniska
identitet, utför oriktiga betalningar, startar nya abonnemang eller förändrar din
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folkbokföring. Brottslingen kan även komma åt dina personliga uppgifter genom
medlemsartiklar, adresslistor, webbplatser, e-postlistor och via sociala plattformar.
Generella tips:
• Gör medvetna val om vad du delar med dig av på internet
• Använd stängd profil
• Ha både en offentlig och en privat sida
• Använd säker lösenordshantering
• Använd tvåstegsautentisering
• Din vanliga postlåda bör ha lås eller vara förankrad

Mobiltelefoner, datorer och trådlösa nätverk
Mobiltelefoner och surfplattor är vanliga verktyg för de flesta av oss. Många gånger
är vi uppkopplade mot adresser som är något mindre sårbara som https://-adresser.
Men ha i åtanke att offentliga trådlösa nätverk på till exempel hotell och flygplatser
medför ökad risk för avlyssning, intrång och kartläggning.
Om ett intrång sker kan detta leda till att dina personliga kontakter, kalender, rörelsemönster samt e-post blir exponerade. Det kan även medföra att inlägg i sociala
medier eller e-post kan skickas i ditt namn. Din mobiltelefon kan även lokaliseras
genom ditt telefonnummer även om du har hemligt nummer eller kontantkort.
Om du har wifi igång söker telefonen aktivt efter ett nätverk vilket gör att telefonen
annonserar sin närvaro. Kom ihåg att även ditt träningsarmband, smartklocka eller
din uppkopplade bil kan avslöja din position.
Tips för säkrare hantering av din mobiltelefon:
• Använd pinkod och telefonlås på din mobiltelefon
• Använd alltid VPN (Virtuellt privat nätverk) vid anslutning till öppna trådlösa wifi
• Lämna alltid mobiltelefonen/surfplattan utanför rummet vid hemliga samtal
• Stäng alltid av Bluetooth eller NFC (Near Field Communication) när de inte används
• Använd krypterade telefoner vid särskilt känsliga aktiviteter
• Acceptera inte spontana programinstallationer via e-post, sociala medier, mms
eller liknande
• Om din bärbara enhet innehåller känslig information bör inte externa leverantörer
sköta din säkerhetskopiering
• Kopiera över all din information innan du lämnar över enheten för service eller
uppgradering, så kallad total återställning eller master reset
• Glöm inte att uppdatera programvara och appar för att få med senaste säkerhetsåtgärder
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Tips för säkrare användning av datorer:
• Utgå från att någon kan komma över dina uppgifter om du använder offentliga datorer
• Ta bort temporära internetfiler och byt lösenord till e-post om du har använt en
offentlig dator
• Lämna aldrig din utrustning ur sikt på hotell, i bilen eller restauranger
• Förvara aldrig dina inloggningsuppgifter så att andra kan komma över dem
• Notera spärrkoder eller nummer till dina enheter om du skulle bli av med dem
• Använd aldrig okända USB-minnen eller minneskort
• Installera, aktivera och uppdatera alltid ditt virusprogram och personliga brandväggar
• Uppdatera alltid ditt operativsystem och gör regelbundna säkerhetsuppdateringar
• Stäng av trädlösa nätverk när du inte använder dem
• Använd inte samma lösenord privat och i arbetet. Använd långa lösenord med
blandade versaler, gemener och siffror

ID-kapning
ID-kapning innebär ofta att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Det
kan också användas för att sprida falska påståenden i till exempel sociala medier. Var
vaksam på om någon utför en kreditupplysning på dig som inte är väntad.
Skyddade personuppgifter
Uppgifter som är registrerade i folkbokföringen är som huvudregel offentliga. Som
individer är vi exponerade i Sverige då många sajter lägger ut uppgifter från folkbokföringen. Detta gör det lätt för en gärningsperson att kartlägga oss och samla
information. Du kan ansöka om skyddade personuppgifter. Den vanligaste formen
av skyddade uppgifter är sekretessmarkering.
Sekretessmarkering:
• Ansökan görs till Skatteverket med kopia på polisanmälan för påvisning av hotbild
• Om ansökan beviljas läggs sekretessmarkeringen in i folkbokföringsdatabasen
som sedan meddelar andra myndigheter
• Markeringen fungerar som en varningssignal för myndigheterna
• Sekretessmarkering är ett bra skydd men kan även begränsa vardagen
• Begränsningar som att barnen inte kan vara med på skolfoton eller klasslistor,
svårt att teckna avtal med mera
• Ska familjen också vara sekretessmarkerad för att förhindra spårbarhet?
• Dock kan livet underlättas om familjen kan stå på abonnemang med mera
• En sekretessmarkering är effektiv men aldrig en garant för total säkerhet
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Påverkansoperationer
Vårt samhälle är öppet och har hög tekniknivå, vilket måste värnas. Men vi måste
även värna om de svenska beslutsprocesserna som kan hotas av påverkansoperationer. Detta gör att vi måste öka medvetenheten om att sådana operationer ständigt
pågår och utgör ett hot.
Syftet med påverkansoperationer mot Sverige är att påverka vår uppfattning av omvärlden och det som sker i vårt land. Operationerna försöker även styra vårt beslutsfattande i samhället i en viss riktning eller dölja andra händelser av vikt. Medel som
används är bland annat desinformation där man helt eller delvis förvanskar fakta.
Operationerna är också ett effektivt sätt att förstärka polariseringen i den offentliga
debatten. Högt mediatempo underlättar desinformationskampanjer då det är relativt enkelt att skapa känsla av äkthet i plattform och dess information.
Du kan bli ett mål för främmande makts påverkansoperationer beroende på vilka
frågor du hanterar. Dessa operationer kan drivas mot dig som person, grupp eller
hela befolkningen antingen öppet eller dolt.
Generella tips:
• Avsändaren vill ofta inte avslöja slutresultat, avsikt eller metod
• Kontrollera alltid avsändare till källan för att säkerställa riktighet
• När du är medveten om att operationerna sker är du mer vaksam
• En politiker eller journalist kan även bli hotad för att framföra oriktig information
och döljer på så sätt riktigheten på ett effektivt sätt
• Undvik att händelser innan du bekräftat informationen
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Personlig säkerhet Ale 2 (1).indd 21

2021-05-12 12:37

Foto: Elena Elisseeva/Mostphotos

22
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Säkerhet i bostaden och vardagen
Första rådet är att be grannar att hålla ett öga på din bostad när du inte är hemma samt
inneha ett skalskydd. De vanligaste inträngningsvägarna som buset vill använda är:
• Entrédörrar
• Fönster som nås från marken eller från tak
• Fasadmonterade brand- och utrymningsstegar som kan användas som hjälpmedel för att ta sig förbi ett skalskydd
• Takluckor
• Larm, lås och kameror
Lever du under hot bör du reflektera över hur du kan utrymma alternativt barrikera
dig i bostaden vid angrepp tills polisen kommer. Be organisationen eller annan kvalificerad personal att hjälpa dig med säkerhetsskyddsrådgivning.
• Dörrarna till din bostad bör ha en skyddsnivå som motsvarar inbrottsskyddade
dörrar enligt gällande standard
• Fönster, balkong- och terrassdörrar som nås utifrån ska ha samma skyddsnivå
som entrédörrarna
• Montera dörrkik på entrédörren. Undvik insyn med ett skydd över dörrkiken
på insidan av dörren
• God belysning vid entréer, uppfarten och trädgården rekommenderas
• Ha inte brevinkast i dörren utan ha gärna en extern brevlåda
• Har du inte möjlighet att byta dörr finns det säkerhetslådor med brandskydd
man kan montera på insidan av dörren som täcker brevinkastet
• Du som bor i hus kan ha en brevlåda med lås på
• Undvik att ha glasade partier i eller bredvid entrédörren
• Det finns dock skyddsglas eller galler som kan ersätta befintligt glas
• Vanliga fönster har även möjlighet till plastfolie som ger insynsskydd och ger
visst inkastskydd
• Har du kodlås så byt ofta kod och rengör knappytan då fett, nedslitning och
annan smuts kan avslöja dina valda siffror i kombinationen
• Se till att nycklar, kort och koder inte kan identifieras som dina
• Byt låscylinder och nyckel om du tappat bort dem
• Byt lås om du byter bostad
• Lämna aldrig ifrån dig nycklar då de kan kopieras
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Familj – skyddet för närstående
En förövare kan försöka påverka din förmåga att fungera i ditt arbete genom
att gå via din familj. Din familj bör vara införstådda om att hot kan uppstå och
vilka åtgärder man bör vidta. Ni kan upprätta en policy hemma gällande till
exempel vad ni exponerar i media, vilka uppdateringar ni gör, vilka foton som
publiceras med mera.
Generella tips:
• Lämna inte ut uppgifter om förhållanden hemma eller var familjemedlemmar är
• Uppge inte telefonnummer eller adress vid felringning
• Be till exempel bud, servicetekniker eller hantverkare att visa legitimation innan
du tar emot någonting från dem
• Var uppmärksam på okända personer som rör sig på ett oförklarligt sätt i ditt
närområde eller söker kontakt på arbetsplatsen, skolan, fritidsaktivitet eller
avvikande händelser
• Var restriktiv med gåvor från okända
Tips att lära barn:
• Hur man larmar 112
• Kontrollera besökare till hemmet genom dörrkik eller fönster
• Inte släppa in okända personer i bostaden eller trappuppgången
• Vara vaksam mot okända personer och aldrig följa med dessa eller ta emot gåvor
• Gå tillsammans med kamrat eller vuxen till och från skolan och fritidsaktiviteter
• Alltid meddela förändrade tider för till exempel skolan, upphämtningstider från
skolan eller fritidsaktiviteter
Larm och skyddsåtgärder
Inbrottslarm är fördelaktigt i din bostad som en extra skyddsåtgärd. Om du bor
i hus bör larmet skydda entrédörrar, glasade partier och garage. Larm kan bestå av
kamera, talfunktion, ljud, blixtljus, siren och rökeffekt samt tysta larm.
Överfalls- och personlarm kan vara motiverat för den som risker att bli utsatt för
hot, våld, trakasserier. Överfallslarm finns i både bärbar och fast installerad form.
Dessa kan ha funktioner som siren, larm till larmcentral och de är oftast lätta att
hantera. Man får inte glömma att ladda dessa och utföra funktionsprov mot larmcentralen med jämna mellanrum. Det finns även överfallslarm i form av appfunktion som är väldigt smidiga. Många säkerhetsbolag levererar dessa. Ta kontakt med
säkerhetsenheten för mer information.
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Egen mobiltelefon kan också användas säkerhetshöjande vid tillfällen då personlarm inte är nödvändigt. Man kan lägga in 112 som snabbval och en del telefoner
har nödlägesfunktioner som kan sända nödsignal till förprogrammerade mottagare.
Det är även viktigt att lägga in bokstäverna ICE framför de personer du vill ska
bli kontaktade först om du råkat ut för något. Räddningspersonal brukar leta efter
ICE-kontakter i telefonen som står för In Case of Emergency.

Detta häfte är baserat på Säkerhetspolisens bok Personlig säkerhet. Hela boken
finns att ladda ner på www.sakerhetspolisen.se.
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