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Säkerhet i Offentlig 
miljö

Regeringsuppdrag till MSB om ökad 

säkerhet och skydd mot terrorism i 

offentliga miljöer. Arbetet utgår från:

• Förebygga Förhindra Försvåra-

den svenska strategin mot 

terrorism, 2015

• Överenskommelse om åtgärder 

mot terrorism, 2017

• Commission staff working

document- Good practices to 

support the protection of public 

spaces, 2019



Varför arbeta med säkerhet 
i offentlig miljö?

*Genomförda terrorattentat i USA, Canada, Europeiska unionens 

medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland, 2013-

2020

• Allmänheten är målet i större 

utsträckning än tidigare

• Myndigheter och politisk 

verksamhet är skyddade i större 

utsträckning än allmänheten-

mindre konsekvenser



Varför arbeta med säkerhet 
i offentlig miljö?

• Gärningspersonerna agerar ensamma eller 

i mindre grupper, använder enkla medel 

och metoder och bor oftast i samma stad

• Snabba förlopp vid en attack- huvuddelen 

av förlusterna uppstår under de första 5 

minuterna

• Vad allmänheten och de olika aktörerna gör 

före och under de första minuterna är 

avgörande för skadeutfallet



Riskbilden 

*Genomförda terrorattentat i USA, Canada, Europeiska unionens 

medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland, 2013-

2020

• Skjutvapen och improviserade 

sprängladdningar bör vara 

dimensionerande för skyddet

• Risker och sårbarheter bör vara 

utgångspunkten i utformning av 

skydd snarare än hotbilden

• Minst lika viktigt att arbeta med 

kunskap och beteenden som 

med fysiskt skydd



Arbetsområden

• Kunskaps- och 

förmågehöjande stöd till 

aktörer

• Analyser av risker och 

sårbarheter

• Medvetandehöjning hos 

allmänheten

• Stadsplanering och fysiskt 

skydd



Kunskaps- och förmågehöjande stöd
Utbildning

• Train the trainer-utbildning

• Målgruppsanpassat 

modulsystem

• En dag

• Totalt ca. 1000 personer 

har genomfört utbildningen



Kunskaps- och förmågehöjande stöd
Vägledning

• Säkerhet i offentlig miljö-

grundvägledning

• Säkerhetsguide för 

evenemang

• Säkerhetsguide för 

trossamfund- pågår

• Säkerhetsguide om 

stadsplanering och fysiskt 

skydd- pågår



Kunskaps- och förmågehöjande stöd
Informationsmaterial-film

• Fly sök skydd larma

• Stoppa blödningen

• Verksamhetens 

sårbarheter

• Åtgärder vid misstänkt 

föremål

• Vad är terrorism?

• Genomsökning

• Visitation



Kapacitets- och förmågehöjande stöd-
Åtgärdskort



Analyser av risker och sårbarheter

• Riskbild för säkerhet i 

offentlig miljö

• Rapporter och analyser, 

ex. skydd mot drönare och 

detektion



Medvetandehöjning hos allmänheten

• Fly sök skydd larma och 

stoppa blödningen 

kommuniceras löpande

• Webbutbildning för 

allmänheten på 

Krisinformation.se



Pågående arbeten

• Projekt kollektivtrafik

• Projekt arenor och evenemang

• Projekt trossamfund

• Webb- och distansutbildning för organisationer

• Projekt Stadsplanering och fysiskt skydd



Stadsplanering och fysiskt skydd-
utmaningar inför framtiden

• Plan-och byggprocessen medger inte fullt ut ett 

sammanhängande skydd i stadsmiljön

• Låg kunskapsnivå

• Åtgärder för ex. brandskydd, informationssäkerhet, 

skalskydd motverkar ibland skydd mot terrorism



Friends Arena

Stockholm



Arenan

Ansvariga: Arenaägaren, 

arrangören



Närområdet

Ansvarig: kommunen



Fysiskt skydd vid väpnade 
attacker- Åtta punkter

• Utformning av entréer

• Fasader och interiör utformning

• Möjlighet till utestängning

• Möjlighet till utrymning

• Varningssystem och utrymningslarm för brand

• Möjlighet till sektionering

• Möjlighet till säkra rum

• Snabb respons från polis eller annan säkerhetspersonal



Tack för uppmärksamheten!

jonas.eriksson@msb.se

010-240 50 28


