Bild 1

Pågående dödligt våld
Information för personal i offentlig miljö – Den akuta fasen

Bildspelet och tillhörande filmer är tänkt som vägledande principer vad vi gör under en
attack. Informationen är inriktad mot skolmiljö men principerna kan användas även till
andra miljöer, vid exempelvis pågående dödligt våld på köpcenter, arbetsplatser, men
även i privata miljöer osv. . Tanken är att man med principerna ska skapa möjligheter att
mentalt förbereda sig själv och andra på vad man skulle kunna göra vid olika scenarion i
de miljöer man vistas i.

Bild 2

De filmer som förekommer i materialet
används med tillstånd av U.S. Department
of Homeland Security.

Under de år som svensk polis har arbetat med pågående dödligt våld har många
gångerna blickarna riktats mot USA då de har stor erfarenhet av situationer med
pågående dödligt våld. I detta material förekommer det filmklipp som används med
tillstånd av U.S. Department of Homeland Security där kontakten har varit Jackie Miller
på Mayor's Office of Public Safety & Homeland Security i Houston. Filmklippen
används med anledning av att de bedöms som tillämpliga även i en svensk kontext. De
är enkla och pedagogiska och det blir lättare att föreställa sig en händelse om man får se
ett exempel istället för att bara lyssna till informationen.
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• Utkom 2009

• Skolskjutningen i Jokela, Finland
• Mobbning och förebyggande

2009 kom skriften ”Grövre våld i skolan” ut. Den gavs ut av brottsförebyggande rådet
(BRÅ) på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Rapporten är inriktad på det
förebyggande arbetet och tar upp möjligheten att upptäcka personer som är potentiella
gärningsmän för s.k. skolskjutningar. Den nämner att gärningsmannaprofiler är tämligen
meningslösa och att man istället ska leta efter beteende än personer. Rapporten
fokuserar mycket på det våld som är icke dödligt, allt ifrån vanliga bråk och knuffar till
svårare misshandlar. Det nämns ingenting hur personal och övriga ska agera när en
extrem händelse väl inträffar.
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Gärningsmannaprofil
Oftast en man mellan 15-25 år
Dåligt socialt umgänge
Agerar oftast ensam
Har på något sätt meddelat omvärlden sina avsikter
Vapenintresserad
Utför sin gärning på en plats han har anknytning till
GM utför sina handlingar tills han blir avbruten av polis och försöker då begå
självmord

Forskare är tämligen överens om att det inte går att göra en gärningsmannarprofil som
med ett större mått av noggrannhet kan differentiera en framtida gärningsman. Tittar
man på profilen så stämmer den in på väldigt många ungdomar, även i Sverige. Vissa
forskare vill gå så långt att nästan alla ungdomar har något eller några av kriterierna
som listas. Risken med profiler är att man missar individer som är i farozonen men inte
faller innanför de i profilen uppställda kriterierna. Vidare är risken också att profilen,
felaktigt, pekar ut personer som absolut inte har utgör någon risk för att bli
gärningsman. Bilden visar en profil på en skolskjutare som F.B.I. gjort.
Istället är man överens om att man ska leta efter beteende istället för individer.
Mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa är sådana gemensamma nämnare.
Gärningsmannen vid en eventuell skolskjutning läcker ofta information till andra, ibland
även via nätet. Detta är mer sällan förekommande när det kommer till vuxna
gärningsmän. I Sverige har flera potentiella skolskjutningar förhindrats, exempel är ett
ärende ifrån 2004 gällande Slottstadens Skola i Malmö. Vapen, skisser på skolan och
planer var klara. Gärningsmannen hade även tränat på att skjuta samt tillverkat och
provsprängt explosiva varor. Ett annat fall är den planerade skolskjutningen i Sösdala
ifrån 2009. Där läckte gärningsmannen information genom att framföra hot och visa
bilder på vapen i sin mobiltelefon för personal på skolan. Ett problem är att det är svårt
att mäta händelser som inte inträffar på grund av att man förhindrar dem redan på
förberedelsestadiet. Vilka hade utvecklat sig till regelrätta PDV-situationer och vilka
händelser befann sig endast i fantasistadiet och skulle aldrig bli verklighet? Det får vi
aldrig veta.
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Gärningsmannaprofil
98 % planerar och agerar ensam
75 % har mer än ett vapen med sig
90 % begår självmord
81 % av fallen hade minst en person förhandsinformation om planeringen
59 % av fallen hade minst 2 eller flera personer förhandinformation
50 % har planerat handlingen i mer än 2 veckor
KÄLLA: FBI ”The School Shooter – A threat assessment perspective”

De flesta skolskjutningar utförs av ensamagerande gärningsmän. Det finns enstaka fall
med flera gärningsmän, exempel på detta är Columbine och skolskjutningen i
Jonesboro. Ofta har gärningsmannen mer än ett vapen. Det kan vara tvåhandsvapen
kompletterat med enhandsvapen, i vissa fall rör det sig om pistol och kniv.
Många av gärningsmännen begår självmord. En del när de uppnått vad man kan
misstänka vara deras mål, exempelvis att döda vissa personer. En del gärningsmän tar
livet av sig efter att blivit skottskadade av polisen och det inte finns några fler alternativ
än självmord eller att bli gripen.
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2014 kom rapporten ”Väpnat våld i skolan”. Den kom fram i ett samarbete mellan
Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dåvarande
Rikspolisstyrelsen (RPS) och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Den sågs som
ett komplement till den tidigare nämna ”Grövre våld i skolan”. ”Väpnat våld i skolan”
lägger sitt fokus på den akuta fasen, vad kan jag göra om värsta scenariot inträffar, t.ex.
en skolskjutning, arbetsplatsskjutning m.m.
Vikten av mental förberedelse betonas. Att våga tänka tanken på värsta scenariot, men
att ha lösningsfokus, en plan för om värsta tänkbara inträffar. Olyckligt är dock att
foldern blandar in begrepp som inrymning, utrymning och evakuering. Detta är åtgärder
som görs vid helt andra händelser än väpnat våld i skolan och ska inte blandas ihop med
vad man bör göra vid en eventuell händelse av exempelvis en skolskjutning. Att
evakuera och utrymma gör man exempelvis vid misstanke om brand och då samlas man
på en i förväg bestämd uppsamlingsplats, något som skulle kunna vara förödande vid en
skolskjutning. Vid planeringen av massakern på Slottstadens skola i Malmö 2004
diskuterade de inblandade förslaget att dra igång brandlarmet för att därefter skjuta
eleverna när de återsamlades. Just detta vara något som blev en realitet vid en
grundskola i Jonesboro, USA 1998. En inrymning är en term som används när man ska
hålla barnen inomhus då polisen kanske jagar en farlig person men där det inte finns
något direkt hot mot skolan. Nomenklaturförvirring kan få förödande konsekvenser och
skall undvikas.
Inrymning beslutas av ansvarig, exempelvis rektorn. Utrymning föregås av att
brandlarmet utlöses eller efter beslut av räddningstjänst/polis.
I foldern nämns inte alternativet att konfrontera/attackera gärningsmannen om inget
annat återstår. Det har varit framgångsrikt och stoppat flera skolskjutningar, exempelvis

skolskjutningen på Thurston High i Springfield, USA. Konfrontationen kan ske av
andra elever, personal eller polis, om de kommit till platsen. Dock är det förenat med
stora faror att attackera gärningsmannen och det finns många exempel där det gått illa.
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Utmärkande för en PDV-situation
Ingen förvarning
Kort tidsförlopp

Extremt våldsamt
I snitt skadas/dödas någon var 15:e sekund

I en situation med pågående dödligt våld utvecklas händelsen oftast väldigt snabbt. Det
finns statistik som visar att en person skadas/dödas i snitt var 15:e sekund. Därav vikten
att personal och övriga gör något innan polisen anländer. Händelserna brukar vara
oerhört våldsamma med offer som blir skjutna i huvudet, mycket blod och skrik.
Händelserna sker plötsligt, det inträffar att händelsen kan ske i en del av skolan med
elever och personal i en annan del av bygganden är helt ovetande av vad som pågår.
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Förebyggande
Förberedelser
Hotbedömningar
Fånga upp signaler
Skyddsläge

I den ”gröna” fasen jobbar man förebyggande och förberedande. Man förebygger att en
eventuell attack ska inträffa och förbereder sig utifall en sådan attack ändå skulle ske.
Förebyggande arbete kan vara att arbeta aktivt mot mobbning och utanförskap. Det är
viktigt med ett öppet skolklimat där elever och vuxna känner förtroende för varandra.
En elev kanske uppvisar olika beteende och utför olika handlingar som var för sig kan
verka harmlösa, men som sammantaget blir väldigt allvarliga.
Förberedelser kan innebära att man ser till så att alla skolans innerdörrar går att låsa
inifrån, att fönstren går att täcka för, med mera.
I den gula fasen försöker man att fånga upp signaler. Gärningsmännen vid just
skolskjutningar har visat sig läcka en hel del information innan dåden. Varje pusselbit
för sig kanske inte är något alarmerande men om man får helhetsbilden kan resultatet
vara något helt annat. Det är därför viktigt att skolan, och övriga samhällsaktörer, inte
negligerar enskilda varningssignaler och avfärdar dem som ”skryt” eller ”dåligt humör”.
När det värsta tänkbara inträffar, den röda fasen, det akuta läget, går man in i
skyddsläge. Mer om det lite senare.
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Attacken påbörjas
Polis larmas
Polis på plats
Gärningsmannen
oskadliggjord

???

Vem är ”first responder”?

Händelsen kom förmodligen att utvecklas väldigt snabbt. Beroende på var i Sverige vi
befinner oss kan tiden ifrån det att polis får larmet tills att de är på plats variera med allt
ifrån några minuter till betydligt längre tid. Det är inte polis, räddningstjänst eller
ambulans som är ”first responder”. Det är personalen/övriga som är ”första linjens
försvar”. De måste göra någonting för att minimera skadorna till dess att polis anländer
och händelsen senare är över. Och bara för att polisen anländer är inte händelsen per
automatik över.
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SKYDDSLÄGE!!

FLY!
GÖM!
SLÅSS!

De som personal i offentlig miljö ska ha i åtanke är Skyddsläge=FLY-GÖM-SLÅSS. I
materialet kommer det filmklipp som lite närmre går in på hur det går till och även vad
man bör tänka på när polisen anländer till platsen. Precis som i ”Väpnat våld i skolan”
ska detta ses som principer. Det kan vara olika lösningar beroende på hur miljön där
händelsen inträffar ser ut. Det finns flera olika varianter på liknande tema, ”Fly – Göm –
Fäkta”, ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evauate), Avoid –Deny- Defend är
några.
Namnen är mindre viktiga, utan låt innehållet i orden vara det ledande. Det är viktigt att
poängtera att detta inte ska ses som någon form av kronologisk ordning eller att man
måste utföra samtliga tre principer. Exempelvis kanske man överraskar gärningsmannen
när denne är i färd med att förbereda sig och det då kanske är lämpligare att slåss än att
springa därifrån. Allt är beroende på just den unika situationen och miljön. Det är du
själv som beslutar om det råder skyddsläge.
Order ”skyddsläge” är inget nationellt fastslaget. Det kom fram när en grupp
sakkunniga diskuterade fenomenet och man ansåg att det behövdes ett ord som inte
användes till något annat inom polis, räddningstjänst, ambulans och skola. Detta just för
att undvika nomenklaturförvirringen. Går exempelvis rektorn ut i högtalarsystemet och
meddelar att det råder skyddsläge, eller vilket ord man väljer att använda, ska man veta
att skolan är under attack och att det är principerna FLY-GÖM-SLÅSS som gäller. Det
får inte gå att förväxla med att det brinner eller att det skett ett giftutsläpp i samhället.
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FLY!
Om det finns en säker flyktväg – försök att fly
Vänta inte på andra som inte vill fly

Lämna kvar dina personliga tillhörigheter
Hjälp andra att fly om detta är möjligt

Hindra andra från att komma in i området om det är säkert
för dig själv
Larma 112 när du är i säkerhet

Fly kan vara det bästa valet om skolan/lokalerna inte erbjuder skydd. Det kan variera
beroende på lokalernas beskaffenhet och utformning och var man befinner sig när en
situation med pågående dödligt våld startar. Flykt kan vara lämpligt om man inte
upptäckts av gärningsmannen och gör bedömningen att man kan komma undan på ett
säkert sätt. Tänk på val av eventuell återsamlingsplats. Det är direkt olämpligt att
använda samma återsamlingsplats som vid exempelvis en brand.
Vad gäller uppmaningen att fly och inte vänta på andra kan det variera beroende på i
vilken miljö händelsen inträffar och vad man har för funktion. Är man lärare med
ansvar för elever eller arbetsledare med personal kan man få göra en annan bedömning.
Kanske är det mer görligt att gömma sig och låsa in sig i klassrummet med eleverna än
att försöka organisera en gemensam flykt för klassen. Det är den unika situationen som
avgör. Vid en del situationer kan det bästa vara att fly, vid andra är det inte det bästa
alternativet. Tänk tanken innan! Vilka ytterligare faktorer finns det som påverkar valet?
Ålder på eleverna, med mera.
Lägg inte fokus på att få med dina personliga saker eller att larma polis. Larma gör du
först när du är i säkerhet.
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GÖM
Lås och barrikadera dörren
Sätt din mobiltelefon på tyst

Lägg dig längs med väggen närmst gärningsmannen
Håll dig borta från dörren

Var knäpptyst

Gömma sig, eller lockdown, är olika namn på samma principer. Det kan se olika ut i
olika miljöer. Se till att ha en mental förberedelse för just de lokaler du brukar befinna
dig i. Erfarenhet visar att gömma och barrikadera sig är effektivt för att minimera
antalet svårt skadade eller döda. Det är ytterst sällsynt att gärningsmannen forcerar
några dörrar i jakten på offer. De autentiska övervakningsfilmer som finns ifrån
händelser med pågående dödligt våld visar hur gärningsmannen känner på dörrar för att
sedan ta sig vidare om den är låst. Det finns händelser där gärningsmannen skjutit
genom dörren eller väggen, därav att man ska befinna sig närmst väggen mot korridoren
och inta en låg position, gärningsmannens skott bör då gå ovanför personerna som
befinner sig i utrymmet.
Att notera också är att försöka hålla sig borta ifrån dörren, om det går. Vid flera
skjutningar, exempelvis Jokela, Virginia Tech och Sandy Hook har gärningsmannen
skjutit genom dörren och skadat och dödat flera personer. Håll dig borta från dörren. En
avgörande skillnad kan vara en så enkel sak som om innerdörrarna på skolan går att låsa
inifrån, helst utan nyckel. Vid skolskjutnigen på Sandy Hook visade utredningen att
gärningsmannen gått förbi de klassrum som var låsta och där personerna i klassrummet
höll sig tysta. I två klassrum på Sandy Hook blev utfallet av skadade och dödade
massivt. Det fanns inga tecken på att dörrarna var forcerade med våld. Nycklarna till
dörren in till klassrummet låg på golvet invid en av lärarna. Man har dragit slutsatsen att
de helt enkelt inte hunnit utföra lockdown.
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GÖM
Det är fördel om utrymmet erbjuder skydd om
gärningsmannen skjuter mot det
Täck för fönstren
Försök att tänka ut en reträttväg
Försök att tänka ut en möjlighet att attackera gärningsmannen

Vad är väggarna gjorda av där du jobbar? Går ett skott rakt igenom?
Om gärningsmannen försöker att ta sig in i utrymmet eller är på väg mot gömstället där
man befinner sig kan det lämpligaste alternativet vara att försöka fly vidare, exempelvis
ut igenom fönstren, nödutgång eller liknande. Om man gör bedömningen att flykt är det
bästa alternativet så är det en fördel om flyktvägen är uttänkt redan innan. Om det inte
bedöms lämpligt att fly, börja förbereda en eventuell attack på gärningsmannen.
Är man i ”göm-läge” så ska man börja tänka på både möjligheten att fly vidare och/eller
möjligheten att attackera gärningsmannen. Detta ökar sannolikheten för en lyckad
åtgärd.
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Foto ifrån en ”lockdown-övning”. En fråga att ställa sig, ska vi utbilda och öva
skolelever på hur de ska agera om en skolskjutning inträffar? Vad är fördelarna och
nackdelarna med att göra det? Forskare menar på att det ska betydligt mer till för att
skapa en massmördare än deltagande i en övning. Hittills har ingen skolskjutare i USA
tagit med sig forceringsverktyg till en skolskjutning trots att övningar i varierande form
hålls över hela USA och en gärningsman rimligtvis bör veta att dörrarna kommer att
låsas. Således överväger fördelarna nackdelarna anser man. Hur många pyromaner
skapar vi för att vi håller brandövningar?
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Exempel på barrikadering av en dörr under övning. Notera att personerna håller sig bort
ifrån dörren utifall gärningsmannen skulle skjuta igenom den.
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SLÅSS
Förbered dig på att attackera gärningsmannen
Agera aggressivt

Använd improviserade vapen
Överraska gärningsmannen

Om det är utsiktslöst att fly, gömma sig eller på andra sätt undkomma gärningsmannen
kan det sista som återstår vara att attackera gärningsmannen. Vid flera händelser har
gärningsmannen blivit övermannad av elever, personal eller polis.
Den mentala förberedelsen kan bland annat bestå av att man har funderat vilka
improviserade vapen som finns att tillgå. Det kan vara verktyg, brandsläckare, saxar
eller liknande. Överraska gärningsmannen, som även han har mänskliga begränsningar
och måste lokalisera sina offer för ett angrepp. Vidare har gärningsmannen reaktionstid,
som vi kan utnyttja till vår fördel, jämför med det grundläggande taktiska
förhållningssättet (GTF) i Polisiär Konflikthantering (POLKON).
Viktigt är att detta är att verkligen anse som den SISTA utvägen, när inget annat återstår
för att undkomma gärningsmannen. Att slåss ska inte vara målet, återigen är det
åtgärden när inget annat återstår. Att rusa på en förberedd, beväpnad gärningsman är
oerhört riskfyllt. Men kan man förbereda sig, och överraska gärningsmannen så stiger
oddsen på att man ska klara sig.
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Hinner gärningsmannen att reagera på offrens agerande? Vilket våld är tillåtet juridiskt?
För poliser kan nödvärnsrätten verka självklar, men det är många som saknar
grundläggande kunskaper på området och det kan vara hämmande i en akut situation.
Poliser kan tänka i banorna om bastaktikens grundläggande taktiska förhållningssätt
(GTF). Bilden ovan, hinner gärningsmannen förbereda sig, lokalisera sina offer och
attackera dem innan han är oskadliggjord? Hinner han reagera och definiera? Vid många
händelser har gärningsmannen valt ut sina offer, det är vissa personer som ska
skadas/dödas. Gärningsmannen behöver då identifiera personen innan skott avlossas
eller hugget med kniven sker. Även detta talar för att det finns goda utsikter att
övermannan gärningsmannen med en överraskande attack.
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En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till
angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt
är uppenbart oförsvarlig.
Rätt till nödvärn föreligger mot:
ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas
på bar gärning,
den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg,
eller
den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

Juridiken kan verka krånglig för den oinvigde. Detta är nödvärnsparagrafen som den är
skriven i lagboken. Vad betyder den för polisen? Vad betyder den för gemene man?
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Angreppets beskaffenhet

Det angripnas betydelse

Omständigheterna i övrigt
Våldet får ej vara uppenbart oförsvarligt

Angreppets beskaffenhet innefattar vad det är för typ av angrepp och vem/vilka som
utför det. Är det skjutvapen eller stickvapen inblandat? Är det fråga om explosiva eller
brandfarliga saker? Vad kan man förvänta sig att gärningsmannen har för kapacitet?
Det angripnas betydelse belyser vad det är det brottsliga angreppet riktar sig mot.
Självklart är ribban betydligt lägre om det endast är materiella ting som är i fara än om
det är människoliv. Vad kan vägra tyngre i ”det angripnas betydelse” än att avvärja en
attack mot barn och övriga medmänniskor?
Omständigheterna i övrigt är ”slasken”. Där faller det in som inte går in under de båda
första rekvisiten.
I lagtexten nämns det på andra ställen försvarligt och oförsvarligt våld. Efter det
kommer UPPENBART oförsvarligt. Vid en skolskjutning torde utrymmet för
våldsanvändning för att stoppa angreppet vara tämligen stort. Diskutera hur deltagarna
tolkar ”uppenbart oförsvarligt”. Poängtera även att rätten till nödvärn gäller alla och
envar, den är inte förbehållen polisen.
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NÄR POLISEN ANLÄNDER
Ha inga föremål i händerna
Håll händerna synliga

Försök undvik att skrika
Polisens agerande kan uppfattas som bryskt

Polisen kommer inte att påbörja vårdande insatser så länge gärningsmannen
utgör ett hot
Polisens högsta prioritet är att stoppa gärningsmannen

De poliser som anländer först till platsen kommer sannolikt också att vara stressade. Om
du får visuell kontakt med polispersonal så håll händerna synliga och ha inga föremål i
händerna. En mobiltelefon kan lätt misstas för ett vapen i en stressad situation. Av
samma anledning ska man undvika att skrika. Polisens agerande kan uppfattas som
bryskt, men gör som poliserna säger oavsett om det är att lägga sig ner, springa vidare
eller någon annan uppmaning.
De poliser som kommer först till platsen kommer att prioritera att först stoppa
gärningsmannen innan sjukvårdande insatser och en eventuell skyddad evakuering
genomförs, stoppa dödandet därefter stoppa döendet.
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Vid en händelse med pågående dödligt våld kan polisens agerande uppfattas som
burdust. Gör som polisen anmanar er, de är också stressade. Det kommer att råda kaos
under en tid, acceptera det och gör vad du kan för att ordnings återställs. Vad håller
mannen bilden i handen? Är det ett vapen? Är personen gärningsman eller polis?

Bild 26

Bild 27

Detta är inte slutet,
det är inte ens början på slutet,
men kanske är det slutet på början
Sir Winston Churchill, 10 november 1942

Tänk på att bara för att den akuta situationen är över. Gärningsmannen är oskadliggjord
så är händelsen långt ifrån över. Tämligen omgående kommer föräldrar, media och
andra att anlända till skolan. Det kommer under en tid att råda kaos. Försök att ha
återsamlingsplatser för anhöriga, särskilt utsedda personer som hanterar media och
information både ut och in i organisationen. Detta är dock ett helt kapitel för sig…
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SAMMANFATTNING
Var mentalt förberedd!
FLY!

GÖM!
SLÅSS!

Återigen, se det som grundläggande principer utan någon inbördes rangordning eller
kronologi. Gå hem till den miljö där du själv arbetar:
Vilka flyktmöjligheter finns det? Brandstege? Kan jag hoppa ifrån mitt kontor, vilken
våning ligger det på? Varifrån är det troligast att gärningsmannen kommer?
Vilka barrikaderingsmöjligheter finns det? Kan jag låsa min dörr? Sitter nyckeln i?
Vilket material är väggarna gjorda av?
Vilka möjligheter har jag att attackera gärningsmannen? Vilka improviserade vapen
finns i min närmiljö?
Förbered dig mentalt. Våga tänk värsta-scenario- tanke, och avsluta med lösningsfokus
på ditt scenario.
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