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Vad är PDV?
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.

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

Ofta finns inget förutbestämt mönster i gärningspersonens val av offer. Men  
gärningspersonen har ofta en extremistisk åskådning, vilket betyder att offer väljs ut 
utifrån ett bestämt kriterium, till exempel etnicitet. PDV-händelser är i sin natur 
oförutsägbara och eskalerar fort. Därför är det av yttersta vikt att agera snabbt, begränsa 
rörelseförmåga och tillträde samt larma polis för att avbryta eller begränsa händelsen.

Trots polisens snabba respons behöver våra verksamheter rutiner och åtgärder för 
att minimera skadorna då PDV-händelser ofta är över inom 10–15 minuter.

Hur agerar vi 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 som är anpassade efter personer som klarar att ta 
hand om sig själva vid en händelse. Längre ner kommer även råd om hur man kan 
agera med yngre barn och personer med rörelsehinder.

1. 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
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Ha kunskap om dina närmsta utrymningsvägar ut från byggnaden och området.

• Hindra andra från att gå in i/mot händelsen
• Håll alltid dina händer synliga så att polisen ser att du inte är beväpnad
• Följ alltid polisens instruktioner
• Flytta inte skadade människor eftersom du kan förvärra skadan
• Ring 112 så fort du är på en säker plats

2. 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 barrikadera dörren om den öppnas mot ditt håll. Barrikadera från 

dörr till vägg eller annan punkt som är stark.
• Göm dig bakom robusta möbler
• Spänn ett bälte eller annat runt dörrstängaren för att göra det svårt att öppna dörren

Om gärningspersonen är i närheten:
• Lås dörren
• Stäng av ljudet och vibrationen 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
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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 händer – lägg inte på

3. 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
• Försök kontrollera gärningspersonens armar och ben. Få omkull gärningsperso-

nen ner på marken. Var gärna flera personer på gärningspersonen

• Lås dörrar för att förhindra att gärningspersonen rör sig fritt i lokalerna
• Blockera dörrarna med tillgängligt material för att förhindra att gärnings- 

personen kommer in i rummet
• Minska gärningspersonens möjligheter att orska skada genom att placera 

dig så säkert som möjligt:
 - i hörn
 - i lågt läge
 - bakom föremål
 - undvik att åstadkomma ljud
 - släck alla lampor
 - dra för gardiner och täck för fönster så att gärningspersonen inte ser in

• Invänta polis

Hur agerar vi när polisen anländer till platsen?
Polisens metod är att snarast stoppa gärningspersonen. Polisen kommer att röra sig 
direkt mot den plats där de fått information om att händelsen pågår. Kom ihåg att 
det kan vara svårt för polisen att se skillnad på gärningspersoner och offer. Se till 
att hålla dina händer synliga så att det syns att du inte är beväpnad.

Polisens möjliga agerande:
• Polis som anländer först till plats kommer att gå in i händelsen. Fler poliser 

kommer att ansluta över tid. Det betyder att du och platsen där du befinner dig 
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Lås dörrar för att förhindra att gärningspersonen rör sig fritt i lokalerna.
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Håll dig lugn och följ polisen instruktioner

kan bli kontrollerad av flera poliser innan situationen är under kontroll.
• Polisen kan vara normalt uniformerade eller med förstärkningsutrustning.
• Polisen kan vara beväpnad med vanliga pistoler, automatvapen eller andra 

förstärkningsvapen.
• Polisen kan skrika kommandon samt knuffa ner folk på golvet för er egen 

säkerhet. Följ alltid polisens anvisningar.

Hur du ska agera när polisen anländer till platsen:
• Håll dig lugn och följ polisen instruktioner.
• Lägg ner allt du har i handen på golvet (till exempel jacka, väska).
• Håll händerna högt upp och spreta på fingrarna.
• Håll dina händer synliga hela tiden.
• Undvik hastiga rörelser mot polisen som till exempel att hålla i dem för att 

trygga dig själv.
• Undvik att peka och skrika.
• Stanna inte upp för att fråga polisen om råd utan spring ut mot det hållet de kommer 

ifrån. Håll händer synliga hela tiden då du kan möta andra poliser på vägen.
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Information till SOS-operatören:
• Var gärningspersonen befinner sig.
• Hur många gärningspersoner det handlar om.
• Berätta hur gärningspersonen ser ut.
• Hur många vapen har gärningspersonen och hur vapnen ser ut.
• Hur många potentiella offer det finns på platsen.

Första poliserna som anländer kommer inte att börja med sjukvård för skadade 
personer. Det gör sjukvårdspersonalen som larmas samtidigt som polisen. Det kan 
hända att sjukvårdspersonalen ber om hjälp att flytta skadade om det är säkert. 
Tänk på att sjukvårdsinsats kan dröja tills platsen är säker.

När du är på säker plats bör du stanna kvar eftersom polisen kommer att vilja ta 
vittnesmål och räkna in personer från skadeplatsen. Du kan gå ifrån platsen först 
när polisen sagt det.

Träna organisationen för att bemöta en PDV-händelse
Organisationen behöver ta fram en verksamhetsanpassad handlingsplan riktad mot 
PDV. Handlingsplanen måste övas på samma sätt som man övar brandskyddet. En 
grundläggande plan kommer att förbereda er och organisationen vilket kommer 
hjälpa till med att minimera skadade och döda vid en PDV-händelse.

Följande faktorer ska hanteras
• Hur larmar vi SOS? Vilka möjligheter har vi i dag? Behöver vi utöka dessa?
• En utrymnings-/inrymningsplan anpassat för ert objekt.
• Inventera vilka utrymmen som är säkrast att inrymma till och utrymma igenom.
• Finns det verksamhet i er närhet som behöver larmas vid PDV-händelse för att 

undvika att även de drabbas?

Praktisk övning av PDV-händelse:
• Öva på att reagera vid något som uppfattas som pistolskott.
• Öva på utrymning.
• Öva på inrymning.
• Öva på att gömma sig i just er byggnad.
• Öva på hur man barrikerar dörrar.
• Öva på hur man ska agera aggressivt mot en gärningsperson.
• Öva på hur man ska bete sig när polisen anländer till platsen.
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Barn och personer med rörelsehinder
Att utrymma snabbt och okontrollerat är svårt i till exempel förskolor och äldrebo-
enden. Man bör besluta om säkra återsamlingsplatser i förväg. Tänk på att en sådan 
återsamlingsplats troligen inte ska vara densamma som vid brand.

• Utrym om gärningspersonen inte kan upptäcka er utrymning.
• Utrym om det är uppenbart att gärningspersonen har tänkt att använda till 

exempel brandfarliga ämnen eller sprängämnen.
• Utrymning från lokalen kan vara ett alternativ om gärningspersonen redan är 

inne i byggnaden.

Att stänga ute gärningspersonen är också en möjlighet. Se i så fall till att inte stänga ute 
individer som hör till verksamheten. Barrikadera dörrar som extra skyddande åtgärd.

I alla dessa åtgärder kommer handlingsplanen att vara till stor hjälp då ni struktu-
rerat har gått igenom era möjligheter till att inrymma, utrymma, utestänga, larma 
och barrikera er. Alla enheter har unika förutsättningar – hur många individer 
finns där, hur ser byggnaden och området omkring ut? En verksamhet kan behöva 
helt andra åtgärder än en annan.

Det här behöver finnas med i er handlingsplan:
• Hur larmar personalen varandra för att snabbt börja agera vid PDV-händelse?
• Det är bättre att ringa SOS en gång för mycket än att ingen ringer och larmar.
• Inventera vilka utrymmen i era lokaler som är mest lämpade för säker barrikering.
• Tänk på att vissa rum har dörrar som öppnar sig utåt och att dessa inte är lämp-

liga för barrikering från insidan. Ju mer robust dörr till utrymmet desto bättre.
• Se till att dessa rum alltid har objekt som kan användas för barrikering.
• Det ska gå att täcka för fönstren.
• Vid inrymning kan ni behöva utrymma genom annan utgång än vanligt eller fönster.
• Finns det verksamhet i er närhet som behöver larmas?
• Har ni lämpliga uppsamlingsplatser för utrymningsåtgärd vid PDV-händelse?
• Har ni individer som behöver särskild hjälp och hur hanterar ni dem?

Få verksamheter har optimala förutsättningar för att hantera alla typer av händelser 
oavsett om det är PDV, brand eller kemolycka. Det man kan göra som organisation 
är att ta fram handlingsplaner för dessa händelser och öva dem kontinuerligt. 
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Öva med kommunikationsutrustningen så ni känner till dess begränsningar och kan använda den korrekt.
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Man bör vara försiktig med att involvera de allra yngsta i realistiska PDV-övningar  
då man i USA sett negativ påverkan på den mentala hälsan hos vissa barn.  
Däremot kan man till exempel öva att det skett en kemolycka i närheten av skolan 
och detta medför en snabb inrymning till de säkra rummen. Denna typ av övning 
skapar god synergieffekt då man övar två typer av händelser i samma övning. 

Larmning
Rutiner för larmning på fastigheten och huset bör ses över. Det kan vara bra att ha 
olika larm för inrymning eller utrymning. Om man har olika typer av larm behöver 
detta övas så att alla vet vad de olika larmen betyder.

Finns det närliggande verksamheter som behöver varnas vid en händelse?

Kommunikation mellan berörda
Vid en PDV-händelse behöver berörda verksamheter kommunicera med varandra. 
All kommunikationsutrustning har sina specifika egenskaper och syften. Väljer 
man att använda sig av teknisk utrustning behöver detta övas och helst användas i 
vardagen så personalen är trygg med att använda den. I de fall kommunikationsut-
rustningen enbart erbjuder direktkommunikation (en till en, eller en till flera; typ 
walkie talkie) är det viktigt att man är medveten om begränsningarna och övar på 
att använda utrustningen korrekt.
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För att bättre hantera kroppens naturliga respons behövs träning och förståelse hur man som person agerar i en 
stressad situation.

Inrymning i förebyggande syfte (Lockdown)
Vid en PDV-händelse är det inte ovanligt att gärningspersonen hinner försvinna 
från platsen innan polisen anländer. Då har personen möjlighet att ta sig till en 
näraliggande verksamhet. Därför kan det vara bra att ta fram rutiner för inrymning 
eller lockdown i en verksamhet där man inte har ett direkt pågående hot, utan att 
någonting har hänt i närheten.

Sjukvårdsutbildning
Personalen bör ha en god grundläggande akutsjukvårdsutbildning för att kunna 
hantera skador till dess att ambulans finns på plats. Tänk på att sjukvårdsinsatser 
inte bör genomföras om det sätter dig eller andras liv i fara, utan ska ske på en 
säker och kontrollerad plats.

Att agera under stress och press
Vid en akut stressreaktion slår kroppens och hjärnans funktioner över. Tillståndet 
orsakas vanligen av en extremt psykisk eller fysisk pressande situation. Ofta kommer 
den akuta stressreaktionen direkt när pressen blir alltför stor. Exempel på när detta 
kan ske är vid en PDV-händelse eller något annat som vi har svårt att ta till oss.
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Ett hot kan vara en kraftfull sorsak som ger ett högt stresspåslag, vilket minskar 
möjligheten att fatta genomtänkta beslut. Oavsett om hotet är fysiskt eller psykiskt 
blir reaktionen densamma – kroppen förbereds på att antingen kämpa, fly eller 
avvakta. Vad du aktiverar 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 utbryter 
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 hysteriskt. 
Det är inte heller ovanligt att personen i fråga känner att de bara måste fly.

Att efter en händelse få beskriva sitt beteende och diskutera olika alternativ kan ge 
perspektiv och förståelse för det egna agerandet. Ibland behöver den drabbade få ut-
trycka sin rädsla och prata om det värsta som kunde ha hänt innan det går att han-
tera det som verkligen hände. Då kan POSOM-gruppen vara en bra resurs.

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 pressade och stressade situationer 
utbildar och övar sig kontinuerligt för att mer effektivt hantera kroppens naturliga 
respons. Därför är utbildning och kontinuerlig övning den absolut viktigaste kom-
ponent i all verksamhet för att hantera alla typer av händelser som PDV, brand, 
kemolycka eller andra hot och olyckor.

Utbilda -> Öva -> Öva -> Öva!

Förebygga en PDV-händelse
• Verka alltid för en god arbetsmiljö med ett inkluderande och förlåtande klimat.
• Utför registerkontroller och bakgrundskontroller vid anställning.
• Ha system för att rapportera ett eventuellt våldsamt beteende hos personalen.
• Tillhandahåll djupa medarbetarsamtal samt erbjud samtalsstöd till personalen 

vid behov.
• Om möjligt ha begränsad passage till arbetsplatsen med passersystem och andra 

begränsande åtgärder.
• Begränsa tillgång till alla lokaler i byggnaden. 
• Motverka mobbning och annat våld.
• Skapa och upprätthålla en känslomässig anknytning till er organisation.
• Säkra kommunikation mellan brukare/boende/elever/invånare och medarbetare.
• Systematiskt hotbedömningsarbete.
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Var uppmärksam på om en person plötsligt ändrar sitt beteende. Till exempel ökat intag av alkohol och/eller droger
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Indikatorer på potentiellt våldsamt beteende hos personal:
• Ökat intag av alkohol och/eller droger.
• Oförklarligt ökad frånvaro.
• Uppenbart försämrad hygien.
• Depression eller att man drar sig undan mer än vanligt.
• Överreaktioner på förändringar i organisationen.
• Upprepade övertramp på organisationens regler och policys.
• Ökade humörsvängningar.
• Märkbart ostabil känslomässig respons.
• Starka känsloyttringar utan förklaring.
• Överdriven paranoia som till exempel ”Alla är emot mig”.
• Ständigt talande om problem i privatlivet.
• Yttranden om allvarliga ekonomiska problem.
• Skryt om tidigare våldsamma händelser.
• Uppskattning för personer som utför våldshandlingar.
• Öppet tal om vapen och våldshandlingar.

Hantera konsekvenserna efter PDV-händelsen
Efter att händelsen är avslutad ska ledningen tillsammans med HR hantera konse-
kvenserna. Exempel på aktiviteter som bör utföras är:

• 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 medier/frågor i sociala medier – använd kommunikationsenheten.

Samla lärdomar efter PDV-händelsen
Efter en PDV-händelse är det viktiga att samla lärdomar över hur PDV-organisationen 
fungerade. Trots att man kanske helst vill glömma händelsen är det av stor vikt att 
strukturerat arbeta igenom händelsen i rapportform och implementera lärdomar i 
organisationen för att gå starkare ur händelsen.

• Rapporten ger blåljusorganisationerna stöd i sitt lärande mot PDV-händelser.
• Lättare att belysa det som ni gjorde bra och det som går att förstärka.
• Underlag för dem som ska stärka organisationen.
• Bearbetning där man stärker upp känslan av återtagen kontroll.
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Efter en PDV-händelse är det viktiga att samla lärdomar över hur PDV-organisationen fungerade
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Frågor till organisationen
• Ta hem och jobba med frågan! 
• Vad är specifikt för er?
• Vad har ni för behov?

Organisation
• Arbetar vi med att skapa en inkluderande och förlåtande attityd i organisationen?
• Rapporterar vi individer som visar oroande tecken till våldsdåd till chefer/HR?
• Hur ska vi utforma handlingsplan och checklistor?
• Hur ska samverkan med polisen och andra myndigheter se ut?

Handlingsfrågor
• Vilka utrymningsvägar har vi?
• Finns det andra utrymningsvägar som normalt inte används för brand?
• Vilka inrymningsvägar, som inte är låsta från utsidan, har vi tillgång till?
• Har vi individer med särskilda behov i organisationen?
• Har vi anpassad uppsamlingsplats för PDV händelse?
• Vad har vi för objekt att värna er med (brandsläckare, saker att kasta)?

Kommunikation
• Har vi behov av kommunikationsutrustning vid händelse?
• Vilka ska ha kommunikationsutrustning och hur kommunicerar vi effektivt?
• Hur larmar vi inom fastigheten och dess område?
• Finns det andra enheter i närheten som behöver larmas och hur gör vi detta?
• Hur sker larmning uppåt i organisationen (chef, ledning, TIB)?

Sjukvård
• Har alla grundläggande akut sjukvårdsutbildning?
• Har alla D HLR- eller HLR utbildning?

Lokalen
• Hur ser skalskyddet ut i vår fastighet?
• Behöver vi zonindela vår fastighet med passage- och nyckelfunktion eller annan 

elektronisk funktion?
• Vilka utrymmen har vi för barrikadering?
• Är dörren stark och finns det objekt för barrikadering eller låsmöjlighet?
• Finns det möjlighet att täcka fönster och är det möjligt att utrymma detta 

rum vid behov?
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