
GOTT EXEMPEL SÄKERHETSPOLICY:  
OPINION- ELLER INTRESSEORGANISATION

Att alla som arbetar på, företräder _______ och arrangerar aktiviteter för _______ ska känna sig trygga att 
vi kommer att hantera en pressad situation så bra som möjligt.

Yttersta ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten för _______ förtroendevalda, anställda och aktivister 
har _______ ledning vilket består av:

Vid frågor och tillbud kontakta xxx.
Vid allvarlig händelse ska händelsen polisanmälas. Ytterst ansvar för deltagarnas säkerhet har  
i de fallen polisen.

Det här dokumentet innehåller checklista och ansvarsfördelning för ___________ och de aktiviteter vi 
arrangerar och deltar i. Det är ett levande dokument som ska utvärderas och uppdateras.
Syftet med ________ policy är: Att alla som arbetar på, företräder och arrangerar aktiviteter för _________ 
vet hur de ska göra för att:

Att vi ska kunna vikta risken innan en kampanj eller aktivitet och ha en realistisk bild av vad 
som kan ske.

Att vi inte utsätter oss själva eller andra för riskfyllda situationer.

Att vi vet vad vi kan göra internt när vi mottar hot eller hat.

Att ingen ska tacka nej till att arbeta på ___ eller med oss på grund av bristande 
säkerhetsarbete/oro för hot.

Att vi kan prata om kontroversiella ämnen utan att begränsa oss själva eller andra i sitt 
engagemang.

Att vi kan öka säkerhetsmedvetenheten hos dem vi samarbetar med.

ANSVARIG 1 - Skriv ut vem det är

ANSVARIG 2 - Skriv ut vem det är

ANSVARIG 3 - Skriv ut vem det är

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Minska risken innan något sker.

Vet vad de kan göra när något sker.

Hur de ska göra när något skett.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Målsättning

Ansvarsfördelning



______ verkar för det mesta i en helt digital miljö. Vilket skapar och förenklar för näthat och andra 
digitala hot. ______ är främst verksamt digitalt via mejl och Facebook, men vi finns även på Twitter, 
Instagram och LinkedIn samt förekommer ofta i media. I mejl och i media är det alltid en namngiven 
person som representerar ______. De individerna som företräder ______ riskerar i högre grad att 
bli utsatta för hot och hat än andra på ______. Kvinnor och andra marginaliserade grupper riskerar 
även i högre grad än män och/ eller normativa grupper att bli utsatta för hot och hat. Detta ska tas 
i beaktande inom ______ verksamhet. Det är också viktigt och komma ihåg att beroende på vilka vi 
arbetar för, eller vilka som är en del av vår organisation, så påverkar det den relativa upplevelsen 
av trygghet och säkerhet när väktare och polis tillkallas, eller är närvarande. Det är viktigt att 
polisanmäla eller tillkalla polis vid behov - men det är lika viktigt att stämma av med individen eller 
individerna som upplever den hotfulla situationen för att se hur de upplever polisiär närvaro. I vissa 
fall kanske de vill ha hjälp att avlägsna sig innan vi tillkallar polis.

Utöver det kan personer bli utsatta för hot och hat via telefon och sms samt fysiskt.

Förutsättning för   (exempel):

Hot och hat kan inkomma i följande digitala kanaler:

Mejl

Facebook

Twitter

Instagram

Webben

LinkedIn

Zendesk

Privata mejlkorgar

Privata sociala medie-konton

SÄKERHETSPOLICYNS UPPDELNING

Checklista inför

Hantering under

Checklista efter

1.

2.

3.

Varje del av säkerhetspolicyn är uppdelad i:



KLARGÖRANDEN OCH HUR NI  SKA ARBETA MED CHECKLISTORNA

HOT

Inför aktiviteter ska de checklistor som bäst överensstämmer med evenemanget gås igenom. 
Checklistorna består av ett antal frågor. Alla frågor ska besvaras antingen genom uppskattning eller 
genom att kontakta någon som kan besvara den. Svaren på frågorna fylls i kolumnen efter. Utifrån 
svaren görs en sammantagen bedömning över aktivitetens säkerhet. Om aktiviteten inte kan garantera 
deltagarnas säkerhet ställs aktiviteten in.
Under aktiviteter ska det alltid finnas någon från projektgruppen som är ansvarig för att hålla extra koll 
på säkerheten. Den ansvarar för att kontakta polis om något skulle hända, samt att bryta aktiviteten som 
deltagarnas säkerhet inte kan garanteras. Efter aktiviteter ska aktiviteten dokumenteras och varje hotfull 
händelse skrivas ner. Frågorna i checklistorna ska fyllas i.

Evenemang Egna – Inom egna arrangemang räknas föreläsningar, seminarier, workshops och andra 
arrangemang där ______ står som arrangör

Evenemang Andras – Inom andras arrangemang räknas föreläsningar, seminarier workshops och andra 
arrangemang där ______ medverkar, men inte arrangerar.

Alla ska känna sig trygga att arbeta på ______ och att delta i våra arrangemang.
Personer som mottar hot genom sitt arbete eller inom sitt engagemang i _______ ska känna till de rutiner 
organisationen har har. Alla hot ska dokumenteras.

Mål:

Att vi ska kunna vikta risken innan en kampanj eller aktivitet och ha en realistisk bild av vad 
som kan ske.

Att vi inte utsätter oss själva eller andra för riskfyllda situationer.

Att vi vet vad vi kan göra internt när vi mottar hot eller hat.

Att ingen ska tacka nej till att arbeta på ___ eller med oss på grund av bristande 
säkerhetsarbete/oro för hot.

Att vi kan prata om kontroversiella ämnen utan att begränsa oss själva eller andra i sitt 
engagemang.

Att vi kan öka säkerhetsmedvetenheten hos dem vi samarbetar med.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Målsättning

NÄR NÅGON BÖRJAR PÅ       :



Är ämnet för kampanjen kontroversiellt?

Vem är motståndare? Kan den/de utgöra ett hot mot ______ och/eller medarbetare?

Har ______ några kampanjer som kan bidra till att den här kampanjen ses som mer 
kontroversiell?

Förekommer ämnet för kampanjen på hatsajter?

Vem är avsändare?

Kan den tilltänkta avsändaren “trigga” hot? (till exempel pga identifieras som kvinna eller 
en annan marginaliserad grupp)

Vem är talesperson?

Kan den tilltänkta talespersonen “trigga” hot? (till exempel pga identifieras som kvinna 
eller en annan marginaliserad grupp)

Vem rensar Zendesk och kommentarer i sociala medier under kampanjens gång?

Har du berättat för din chef/ansvarig?

Från vem kom hotet? Privatperson/organisation?

Finns det delar i hotet som tyder på att det kommer att förverkligas?

Har det kommit fler hot från samma avsändare?

Har du sparat digitala bevis eller på annat sätt dokumenterat hoten?

Har någon annan bevittnat skärmbilden eller dokumentationen?

Har du pratat med någon vän, anhörig eller förälder?

Har du eller någon annan polisanmält?

Har du eller någon annan anmält till Arbetsmiljöverket?

Hur ska det meddelas till övriga kansliet att du utsatts för hot?

Krishanteringen ska aktiveras - säg till ansvarig.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Följande frågor bör besvaras innan en kampanj går ut från  :

INNAN EN KAMPANJ GÅR UT

OM DU MOTTAR HOT

Om någon som arbetar på eller är engagerad i ______ mottar hot ska följande frågor ställas till personen. 
Svaren dokumenteras och följs sedan upp. Frågorna är konstruerade för att bedöma hotens allvar, samt 
kontrollera om personen som mottar hoten har stöttning på plats.

10.

11.



Frågorna nedanför ställs till personen som blivit utsatt.  
Svar 1-3 dokumenteras och sparas i projektet.

Efter

Har hoten dokumenterats?

Gick någon vidare med polisanmälan?

Vad har anmälan lett till?

Hur mår du?

Hur har detta påverkat ditt arbete och din upplevelse av att befinna dig i organisationen?

Har du fått hjälp av psykolog eller liknande?

Finns det någon annan form av stöd vi kan erbjuda för att få dig att känna dig tryggare hos 
oss?

Hur upplevde du vår hantering?

Hur vill du att vi följer upp dig fortsättningsvis?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

EVENEMANG EGNA

______ska under sina egna arrangemang kunna säkerställa att alla deltagare kan delta på ett tryggt sätt.

Här nedanför står tabeller med frågor. Inför ett evenemang ska ansvarig för evenemanget besvara 
frågorna. De sammantagna svaren ger en bild som sedan ligger till grunden för om evenemanget kan 
genomföras eller ej.
Vid arrangemang där det finns en stark hotbild kring ämnet eller någon av de medverkande ska polisen 
kontaktas i förväg för att diskutera ett eventuellt behov av skydd av evenemanget. Dock skall detta göra i 
samråd med den som medverkar och kommunuceras ut tydligt, så att dem vars relativa säkerhet minskas 
av polisiär närvaro har möjlighet att göra informerade beslut.

Mål:

Inför evenemang:

Är arrangemangets ämne kontroversiellt?

Har tidigare arrangemang på samma ämne resulterat i hot och/eller hat?

Har vi bjudit in utomstående att medverka?

Har någon av de som ska medverka i deltagit vid våra tidigare evenemang?

Hände något då?

Finns en hotbild mot någon av de inbjudna medverkande?

1.

1.

2.

2.

3.

4.

Ämne

Medverkande



Anmälan

Anmälan

Anmälan

Frågor angående plats

Arrangörsgruppen

Hur har inbjudan gått ut?

Var ligger inbjudan?

Vilka kan anmäla sig?

Hur går anmälan till?

Har någon skrivit något om arrangemanget på en hatsajt?

Har något skrivit något om någon av de andra deltagarna på en hatsajt?

Har någon skrivit något om den i arrrangörsgruppen vars namn står i anmälan på en 
hatsajt? (OBS! Ingen googlar sitt eget namn)

Kommer ___ att filma/fota evenemanget?

Får andra filma/fota evenemanget?

Har vi varit på platsen förut?

Hur ser platsen ut?

Går det att enkelt ta sig från platsen?

Hur tar vi oss till och från platsen?

Hur tar andra deltagare sig till och från?

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

Det känns tryggt att ha med de andra deltagarna vid evenemanget?
Ja/ Nej -fråga

Platsen känns säker?
Ja/ Nej - fråga

Det finns sätt att ta sig till och från platsen där vi inte behöver åka med andra deltagare? 
Ja/ Nej - fråga

Vi kan tryggt och säkert ta oss till och från platsen? 
Ja/ Nej - fråga

Ansvarig för evenemanget på plats är:

Under evenemanget:



Olika sätt att agera vid incidenter:

Uppföljning efter arrangemang

Händelse: Personer kring evenemanget uppför sig hotfullt. 
Åtgärd: Tillkallar polis.

Händelse: Hotfull publik. 
Åtgärd: Ansvarig avbryter.

Händelse: Otrygg stämning på platsen 
Åtgärd: Ansvarig avbryter.

Händelse: Hot uttrycks mot någon av deltagarna under evenemanget 
Åtgärd: Ansvarig ordnar säker resa hem. Betalar för taxi eller dylikt.

Händelse: Deltagare mottog hot efter deltagande 
Åtgärd: Dokumentera och polisanmäl det som går att kategorisera under hot, förtal eller förolämpning.

Händelse: Evenemanget avbröts på grund av hot. 
Åtgärd: Dokumentera och polisanmäl.

Händelse: Hotfull händelse. 
Åtgärd: Dokumentera och gå igenom vilka delar av förarbetet som gjordes, komplettera listan om fler aspekter 
bör tas med.

Evenemanget gick bra? 
Ja/ Nej - fråga

Evenemanget var tryggt och alla kunde säkert delta? 
Ja/ Nej - fråga

Ingen av deltagarna mottog hot efter evenemanget? 
Ja/ Nej - fråga

Det känns tryggt att delta vid arrangörens evenemang. 
Ja/ Nej - fråga

Efter evenemanget

EVENEMANG ANDRAS

______ känner sig trygga att delta i andras evenemang.

Mål:

Inför evenemang:

Vad vet vi om arrangörerna?

Har vi deltagit vid dessa arrangörers evenemang innan?

Har vi erfarenhet av att hotfulla händelser från tidigare evenemang av arrangören?

1.

2.

3.



Arrangörerna hade svar på frågorna? 
Ja/ Nej - fråga

Arrangörerna har ett genomgående säkerhetstänk? 
Ja/ Nej - fråga

Frågor till Arrangör:

Vilka andra medverkar i arrangemanget?

Vad har de andra deltagarna för hotbild?

Hur har inbjudan gått ut?

Var ligger inbjudan?

Vilka kan anmäla sig?

Hur går anmälan till?

Kan oanmälda dyka upp på plats?

Hur ser platsen ut?

Går det att enkelt ta sig från platsen?

Kommer någon att filma eller fota?

Får andra filma eller fota?

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

10.

11.

Det finns sätt att ta sig till och från platsen där vi inte behöver åka med andra deltagare? 
Ja/ Nej - fråga

Vi kan tryggt och säkert ta oss till och från platsen? 
Ja/ Nej - fråga 

Inför arrangemanget:

Hur tar vi oss till och från platsen?

Hur tar andra deltagarna sig till och från?

1.

2.

Olika sätt att agera vid incidenter:

Händelse: Hatisk kommentar från publik/paneldeltagare. 
Åtgärd: Representanter från ______ får undvika att svara på frågor.

Händelse: Otrygg stämning på platsen- 
Åtgärd: Representanter från ______ får avbryta och gå från platsen.

Händelse: Deltagare uttrycker hot mot representanten. 
Åtgärd: ______ ordnar säker resa hem för vår representant från arrangemanget.

Evenemanget gick bra? 
Ja/ Nej - fråga

Evenemanget var tryggt och alla kunde säkert delta? 
Ja/ Nej - fråga

Ingen i projektgruppen mottog hot efter evenemanget? 
Ja/ Nej - fråga

Efter evenemanget



Olika sätt att agera vid incidenter:

Händelse: Representant från ______ mottog hot efter deltagande. 
Åtgärd: Dokumentera och polisanmäl det som går att kategorisera under hot, förtal eller förolämpning.

Händelse: Evenemanget avbröts på grund av hot. 
Åtgärd: Dokumentera och polisanmäl. Fundera över säkerheten kring liknande framtida arrangemang.

Händelse: Hotfull händelse. 
Åtgärd: Dokumentera och gå igenom vilka delar av förarbetet som gjordes, komplettera listan om aspekter bör tas 

Har du berättat för din chef/ansvarig?

Från vem kom hotet? Privatperson/organisation?

Finns det delar i hotet som tyder på att det kommer att förverkligas?

Har det kommit fler hot från samma avsändare?

Har du sparat digitala bevis eller på annat sätt dokumenterat hoten?

Har någon annan bevittnat skärmbilden eller dokumentationen?

Har du pratat med någon vän, anhörig eller förälder?

Har du eller någon annan polisanmält?

Har du eller någon annan anmält till Arbetsmiljöverket?

Hur ska det meddelas till övriga kansliet att du utsatts för hot?

Krishanteringen ska aktiveras - säg till ansvarig.

OM DU MOTTAR HOT

Om någon som arbetar på eller är engagerad i ___ mottar hot ska följande frågor ställas till personen. 
Svaren dokumenteras och följs sedan upp. Frågorna är konstruerade för att bedöma hotens allvar, samt 
kontrollera om personen som mottar hoten har stöttning på plats.

Frågorna nedanför ställs till personen som blivit utsatt.  
Svar 1-3 dokumenteras och sparas i projektet.

Efter

Har hoten dokumenterats?

Gick någon vidare med polisanmälan?

Vad har anmälan lett till?

Hur mår du?

Hur har detta påverkat ditt arbete och din upplevelse av att befinna dig i organisationen?

Har du fått hjälp av psykolog eller liknande?

Finns det någon annan form av stöd vi kan erbjuda för att få dig att känna dig tryggare hos 
oss?

Hur upplevde du vår hantering?

Hur vill du att vi följer upp dig fortsättningsvis?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


