
*LOB = Lag om omhändertagande av berusad. Polis utför (eller ordningsvakt för överlämnande till polis).

**PL13 = Polislagen §13, ordningsstörande person får avvisas av polis eller ordningsvakt.

Lägesstatus Beskrivning Polisens exempel Generell åtgärd Enligt krisplan

Grönt Händelserna på 

evenemanget hanteras 

med befintliga resurser 

utan att organisationen 

ansträngs.

LOB*, PL 13**

En eller ett fåtal 

personer grips för 

brott.

Säkerhetspersonal eller 

volontärer ingriper 

först, kallar på polis vid 

behov.

Säkerhetsarbetet sker 

helt enligt i förväg 

överenskomna rutiner.

Gult Händelserna på 

evenemanget hanteras 

med befintliga resurser, 

men organisationen är 

ansträngd och arbetar 

på toppen av sin 

förmåga.

Större slagsmål, grövre 

brott, 

upploppsliknande 

rusningar med stor 

skadegörelse eller 

exempelvis 

knivskärning.

Hastigt väderomslag 

kan också bli gult läge.

Terrorhot.

Evenemangsinnehållet 

fortsätter, 

säkerhetspersonal och 

volontärer påbörjar 

åtgärder, eventuell 

samverkan med polis, 

räddningstjänst eller 

sjukvård

Den övergripande 

krisledningsgruppen 

aktiveras, personal och 

volontärer informeras 

om höjd uppmärk-

samhet eller höjd 

beredskap. 

Evenemangets 

ansvariga meddelas och 

beslutar om eventuella 

programändringar.

Rött Händelserna på 

evenemanget 

överskrider vad 

organisationen har 

förmåga att hantera. 

Förstärkning måste 

inkallas och ”gula” 

händelser man velat 

agera på prioriteras 

bort. 

Brand, tårgas-fackla, 

nedfallen 

belysningsmast, 

”katastrof”.

Exposion, skjutning, 

terror.

Evenemangsinnehållet 

avbryts, beslut i samråd 

mellan blåljus-

myndighet och 

evenemangs- och 

säkerhetsansvariga 

(övergripande 

krisledningsgruppen). 

Utrymning, inrymning, 

sannolik polisär- eller 

räddningstjänstinsats, 

volontärer och den 

övergripande krisled-

ningsgruppen bidträder.

Respektive organisation 

påbärjar eget 

krisledningsarbete. Den 

övergripande 

krisledningsgruppen 

bistår med gemensam 

lägesbild. Fokus ligger 

på att rädda, släcka, ut-

/inrymma och 

ordningshållning. Allt 

arbete sker i samarbete 

med och underordnat 

polis och/eller 

räddningstjänst. 

Exempel på beskrivning av grönt, gult och rött läge:Evenemangssäkerhet innebär skydd mot 

och förmåga att hantera konsekvenser av 

oönskade händelser och dess skadliga 

effekter vid evenemang. 

En viktig inriktning är att trygghetsarbetet 

ska underlätta genomförandet av ett 

evenemang. Evenemangssäkerheten måste 

också beakta samhällsklimatet i stort och de 

eventuella utmaningar som råder under 

evenemangets genomförande.

Det finns ett flertal sätt att arbeta med kriser 

och lägesbilder, en bra och beprövad metod 

är att i samverkan med berörda myndigheter 

(t.ex. polis) arbeta utifrån läge grönt, gult och 

rött. 

Dessa lägen ska vara kända i hela 

organisationen. Lägesbytet måste alltid 

följas upp av en förklaring, t.ex. ”Vi har ett 

gult läge på grund av strömavbrott under 

pågående evenemang”. 

På nästa sidan visas ett exempel på en risk-

och sårbarhetsanalys som är viktig att följa 

upp med åtgärder. Risk- och 

skadereducerande åtgärder tas fram utifrån 

vad som anses vara mest lämpligt med 

hänsyn till evenemangets art och storlek. 

Hänsyn bör också tas till kostnader och 

praktisk genomförbarhet.

TRYGGHET & SÄKERHET VID EVENEMANG



5

Mycket hög 

sannolikhet

Bortsprungna barn

Brist på toaletter

4

Hög 

sannolikhet

Brand i container

Inringt hot (t.ex. 

bomb)

Otillåten manifestation

Långa köer i 

aktivitetsområdet

Mobilnätet slås ut Blockerad 

utrymningsväg

Svårorienterad plats / 

begränsad 

framkomlighet för 

ambulans och

räddningspersonal

3

Medelhög 

sannolikhet

Olycksfall bland 

publiken

Barn skadas i 

aktivitetsområdet

Grillar som antänder 

gräs

Transporter med 

lastbil när 

evenemanget pågår

Brist på 

nyckelpersoner

Stölder/stöldliga –

publik, 

scen/backstage

Sjukdomsfall

Skyfall/hårda vindar

Olycka vid 

demontering eller 

uppbyggnad

Brist på extrapersonal

Stora flöden av 

människor som 

behöver snabb 

förflyttning skapar 

trängsel och panik

2

Låg 

sannolikhet

Negativ publicitet Bil kör in på området 

(ej riktat attentat)

Ordningsstörning 

(psykiskt sjuk/ 

narkotika)

Inställd konsert

Oönskat besök på 

scen

Trafikolycka stora 

trafikstörningar

El och driftstörningar

Vandalisering av 

scenen

Vandalisering av 

aktivitetsområde

Våld/hot mot personal

Brand på scenen

Brand i arrangörstält

Brand i byggnad

Brand i fordon

Falsk information till 

publiken på web eller 

Facebook

Sexuella kränkningar 

och trakasserier i 

publikhavet

Attentatsman med 

vapen

Bombattentat

Attentatsman med 

fordon

1

Mycket låg 

sannolikhet

Olycka med farligt 

gods

Drunkningsolycka

1

Mycket 

begränsade 

konsekvenser

2

Begränsade 

konsekvenser

3

Allvarliga 

konsekvenser

4

Mycket 

allvarliga 

konsekvenser

5

Katastrofala 

konsekvenser

=    mycket låg risk

=    låg risk

=    medelhög risk

=    hög risk

=    mycket hög risk

Exempel på analys av 

risker och sårbarheter 

vid ett större 

evenemang utomhus. 

RSA-matris




