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Checklista vid hot och bombhot 

Typ av dokument  Checklista  

Beslutad av Fastighetsdirektör 
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Giltighetstid  Tillsvidare 

Ansvarig 
förvaltningsavdelning 

Fastighetsavdelningen 

Ansvarig handläggare  Säkerhetschef 

 
 
 
 

  
Åtgärdspunkterna och checklistan utgör stöd för de omedelbara åtgärder som ska vidtas i 

samband med mottagande av hot mot Stockholms universitets verksamhet, personal eller 

studenter. 
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Telefonhot 

Registrera 

• Om möjligt ta hjälp av någon för att medlyssna på samtalet. 

• Ta reda på vilken typ av hot det handlar om: bomb, sabotage eller annat samt var 

och när hotet ska verkställas. 

• För stödanteckningar i ”Checklista för hot och bombhot”. 

 

 

Larma/informera omedelbart 

• Polis på tel. 112 (om hotet är akut). 

• Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08–16 12 00. 

• Ansvarig chef på den plats/verksamhet som hotas. 

 

Tänk på 

• Försök att vara lugn och saklig, både i samtalet med den som hotar och med de 

personer du larmar/informerar. 

• Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i 

incidentrapporteringssystemet SAMIR. 

• Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst,  

jourtelefon 08–16 40 90, e-post press@su.se 

 

Brevbomb/misstänkt bomb i lokalen 

Agera 

• Ring 112 och begär ”polisen” för omhändertagande av den misstänkta 

bomben. 

• Aktivera utrymningslarmet för att påskynda utrymning. 

• Utrym lokalen där föremålet finns och lås dörrarna eller spärra på annat 

lämpligt sätt av lokalen.  

Larma/informera omedelbart 

• Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08 – 16 12 00. 

• Ansvarig chef för berörd plats/verksamhet. 

Tänk på 

• Försök att vara lugn och saklig i samtalet med de personer du 

larmar/informerar. 

• Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i 

incidentrapporteringssystemet SAMIR. 

• Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst, 

jourtelefon 08-16 40 90, e-post press@su.se 

mailto:press@su.se
mailto:press@su.se
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Vid hot via e-post eller i sociala medier 

Registrera 

• Spara e-postmeddelandet eller länken alternativt ta en skärmdump till 

bloggen, kommentarfältet till en artikel eller hemsidan. 

• Notera datum och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet. 

Informera/informera omedelbart 

• Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08 – 16 12 00. 

• Din närmaste chef.  

• IT-supporten för att om möjligt spåra avsändaren. 

Tänk på 

• Svara inte på hotet innan du rådgjort med din närmaste chef.  

• Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i 

incidentrapporteringssystemet SAMIR. 

• Säkerhetsteamet kan bland annat ge dig råd om hur du ska agera, hjälpa till att 

upprätta en eventuell polisanmälan och ordnar, om nödvändigt, väktarstöd.  

• Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst, 

jourtelefon 08-16 40 90, e-post press@su.se  

• Presstjänst kan även hjälpa dig att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten 

förekommer och bevaka sociala medier vid risk för nya hot. 

  

mailto:press@su.se
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Checklista för telefonhot och bombhot 

Datum……………………………………….. 

Plats…………………………………………. 

Ditt namn …………………………………… 

 

Tänk på  

• Uppträd lugnt  

• Var vänlig  

• Avbryt inte  

• Uppehåll samtalet  

• Var uppmärksam och lyssna noggrant 

• Anteckna så många uppgifter som möjligt 

• Anteckna eventuellt telefonnummer 

• Notera start och sluttid för samtalet 

• Kontakta säkerhetsteamet på jourtelefon 08 – 16 12 00 
 

 

Ställ följande frågor 

När ska hotet verkställas?............................................................................................................. 

Mot vem/vad riktar sig hotet?....................................................................................................... 

Vid bombhot 

Var är bomben placerad?.............................................................................................................. 

Har du själv placerat bomben?..................................................................................................... 

Vilken typ av bomb är det – hur ser den ut?................................................................................ 

När ska bomben explodera?......................................................................................................... 

Varför har den skickats?.............................................................................................................. 

Var finns du?............................................................................................................................... 

Vad heter du?.............................................................................................................................. 

 

 

  

Typ av hot 

 Bomb  

 Brand  

 Våld  

 Annat 
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Uppgift om hotet 

Verkar personen känna till universitetets lokaler och/eller dem hen hotade?     Ja  ☐   Nej ☐ 

Hur exakt lät hotet?..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Personens identitet Personens tal 

 

 Man 

 Kvinna 

 Pojke 

 Flicka 

 

 Snabbt 

 Distinkt 

 Stammande 

 Långsamt 

 Verkar förvrängt 

 Läspande 

 Välvårdat 

 Svordomar 

 

     Övrigt………………………… 

 

Personens språk/dialekt Personens röst 

 

 Svenska 

 Engelska  

 Lokal dialekt 

 Utländsk brytning 

 

 Övrigt:…………………… 

 

 
 Högljudd 

 Mörk 

 Sluddrig 

 Tystlåten/svag 

 Ljus 

 Mjuk/behaglig 

 

 Övrigt……………………. 

 

Personens attityd Bakgrundsljud 

 
 Lugn 

 Upphetsad 

 

 Annat……………… 

 

 
 Oväsen från maskiner 

 Musik 

 Gatutrafik 

 Röster 

 

 Annat…………………… 

 

 


