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Checklista för riskanalys vid evenemang 
I universitetets lokaler anordnas ett stort antal evenemang (såsom möten och/eller 
föreläsningar). Dessa evenemang kan vara öppna för allmänheten eller endast för inbjudna 
åhörare eller gäster. I de fall evenemanget är öppen för en stor skara deltagare eller har ett 
tema som rör ett kontroversiellt ämne kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga.  

För att säkerhetsarbetet ska vara både ändamålsenligt och anpassat till evenemanget ska du 
som arrangör så snart som möjligt men senast fem (5) arbetsdagar innan planerat 
evenemang fylla i denna checklista och e-posta den till sakerhet@su.se.  

Säkerhetsfunktionen ansvarar därefter för att göra en samlad bedömning av eventuella 
säkerhetsrisker kopplade till det planerade evenemanget och behov av säkerhetshöjande 
åtgärder. Säkerhetsåtgärder som innebär en kostnad för säkerhetsorganisationen faktureras 
till respektive arrangör enligt gällande prislista för respektive åtgärd. 
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☐  

Beskrivning av evenemanget 
 Allmän sammankomst 

 Offentlig tillställning  

 Privat tillställning 

Kontaktuppgifter till ansvarig för evenemanget 

Namn:  

E-post: 

Telefonnummer: 

Namn på evenemanget 

Plats/lokal för evenemanget 

Datum och tid 

Datum:                Starttid:                     Sluttid: 

Serveras alkohol? 

 Ja        Nej 

Om ja, krävs ordningsvakt i tillståndet? 

 Ja                           Nej 
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Inbjudna talare, gäster och/eller föreläsare 

Namn: 

Ämne: 

Finns det någon känd hotbild mot talare, gäster eller föreläsare 

Ja                           Nej 

Om ja, beskriv hotbilden 

Tidigare incidenter 
Har det tidigare skett incidenter i samband med liknande konferenser eller 
föreläsningar t.ex. demonstrationer? 

Ja         Nej 

Om ja, beskriv 

Uppskattat deltagarantal 

Övrig information till säkerhetsfunktionen 
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Bedömning 
Fylls i av säkerhetsfunktionen och returneras till arrangören 

1. Riskbedömning Anteckningar 

Finns det något som påverkar hur mötet bör 
genomföras? 
Ska en kontroversiell fråga diskuteras eller är 
platsen särskilt utsatt? 

Finns det någon känd hotbild mot inbjudna 
talare eller deltagare? 
Kan hotbilden hanteras med utökad 
bevakning?  

Pågår andra evenemang i närheten som kan 
medföra hot och risker? (demonstrationer, 
möten) 

Efter samråd med 
kommunikationsavdelningen: 
Finns det andra faktorer som kan påverka, hot 
och risker utifrån stämningsläge, rapportering 
i media, antal deltagare? 

Har det tidigare skett incidenter i samband 
med liknande konferenser eller föreläsningar 
t.ex. demonstrationer.

2. Planera genomförandet Anteckningar 

Finns det behov av att upprätta en plan för 
föranmälning och deltagarlista, insläpp med 
id kontroll? 
Finns det behov av att upprätta en plan för 
hur föreläsare/deltagare på ett säkert och 
tryggt sätt ska kunna ta till och från 
mötesplatsen/evenemanget? 
(parkering av bil, val av entré, transportsätt 
etc.?) 
Finns det behov av en plan för egen avskild 
plats/lokal där föreläsare/deltagare kan 
uppehålla sig i avvaktan på att 
mötet/evenemanget ska starta? 
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Beslut och motivering 
Kan evenemanget genomföras? 

 Ja   Nej 

Behov av säkerhetshöjande åtgärder? 

 Ja                                Nej 

Motivera beslut och specificera säkerhteshöjande åtgärder 

Allmän information till arrangören 

Undvika att ha åhörare bakom ryggen. Tillse att det vid behov finns en säker och 
trygg väg till och från talarplatsen. 

Vara alltid uppmärksam på enskilda personer eller grupper som uppvisar ett 
avvikande eller hotfullt beteende. 

Vid akut nödsituation ring 112! 

För väktare ring universitetets larmnummer 
08–16 42 00 
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