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Svenska Afganistankommittén
”I samband med resa till möte med 
medarbetare blev jag klämd mellan bil 
och husvägg, orsakat av lastbilen som 
användes vid terrorattentatet i centrala 
Stockholm.”
(Plats utanför kartan)

Nokas värdehantering
”Psykiskt påfrestande 
situation då personal var 
på platsen samt fick agera 
under jobbiga förhållanden”

Jack & Jones
”Lastbil körde okontrollerat på Drott-
ninggatan. Personer blev dödade samt 
skadade. Anställda blev vittnen till 
detta. Psykisk chock, sjukskrivning.” 

Loomis
”Vid hämtning på Clas Ohlson upp-
täckte jag att människor kom spring-
andes i panik. Då såg jag i spegeln 
att en lastbil kom med jättehög fart 
bakom värdebilen. Jag tutade på en 
gång för att uppmärksamma folk att 
flytta på sig. Personal på Clas Ohlsson 
bad mig att komma in i säkerhet hos 
dom. Mycket obehaglig upplevelse.” 

Silvercity Shop
”... många kommer in som projektiler genom öppna dörren 
mot gatan /…./ser hela scenariot med tre döda kroppar och en 
död hund som låg nära. /…/ sju chockade kvinnor i butiken. /.… 
/ Hysteri. Alla telefoner ringer, många ringer för att säga att 
de klarat sig. Polisen uppmanar, stäng och lås dörren, låt inga 
komma in. Hotfullt.” 

Zara
”Vår anställda var på väg till lunch och träffades av lastbilen. 
Hon fördes omedelbart till sjukhus, med skador på kropp och 
huvud, hjärnskakning och hörselskador. Hon är sjukskriven 
och det är ännu oklart om skadorna blir bestående.”  
(översättning från engelska) 

MTR Tunnelbanan AB
”Många av människorna kom springande ner i tunnelbanan 
och många av våra medarbetare fick både höra och se otäcka 
saker. Vi hade också ett par medarbetare uppe på Drottning-
gatan, som hade assisterat några kunder. Dom vart vittne till 
händelsen då långtradaren körde in på Åhlens. Händelsen 
påverkade alla som tjänstgjorde på T-Centralen.”

Commuter security 
”Inga fysiska skador på någon i per-
sonalstyrkan men vissa medarbetare 
hamnade mer eller mindre i chocktill
stånd och utmattning efter arbetet 
under händelsen. Krisstöd i form av 
professionella krissamtal/debriefing 
genomfördes med personalen direkt 
efter avslutat arbetspass.” 

 Securitas
”Securitas personal utförde livräddan-
de insatser dels genom att få undan 
allmänheten från lastbilens framfart 
samt utföra livräddande insatser på 
skadad allmänhet. Inga fysiska skador 
dock psykisk ohälsa pga den trauma-
tiska händelsen.”

Micke Nordströms  
transport & anläggning
”Maskinisten har varit i kontakt med 
läkare och är sjukskriven. /…/ han 
har även varit i kontakt med psykolog 
/…/ han har svårt att sova. Så fort 
han blundar ser han bilderna framför 
sig från olyckan hur de ligger folk på 
gatan å alla som skriker å springer 
i panik. Svevias krisgrupp är även 
inkopplad i fallet.” 
(Läs intervju på nästa sida)

Apoteket Hjärtat 
”Vårt apotek ligger en våning 
under på tunnelbaneplan, rakt 
under den del av byggnaden 
som bilen träffade. Ingen kom 
fysiskt till skada, men det var 
en omtumlande situation som 
uppstod för medarbetarna på 
apoteket. Då bilen träffade 
byggnaden utlöstes först sprink-
lersystemet och det uppstod 
en kaotisk situation. Apoteket 
utrymdes omgående enligt den 
rutin som finns för evakuering 
och samtliga medarbetare följde 
med till den förutbestämda 
uppsamlingsplatsen. Alla medar-
betare har sedan dess mottagit 
krisstöd från företagshälsovår-
den.”

Åhléns
”Vi har anställda som jobbar på Åhléns 
City som befann sig på kosmetika-
avdelningen då lastbilen körde in i 
Åhléns. De var tvungna att springa ner 
i källaren på Åhléns. Inga fysiska per-
sonskador, dock många med psykiska 
skador i form av nedstämdhet, chock 
och rädsla.” 

Stadium
”Vid framfarten krockar lastbilen med 
en betongsugga som träffar butikens 
entré. En kraftig smäll uppstår och 
kaosartade scener utbryter i butiken. 
Psykisk chock och nedstämdhet i va-
rierande grad hos 17 st medarbetare.”

Polismyndigheten 
(flera anmälningar)
”I samband med ter-
rorbrottet på Drott-
ninggatan så finns det 
uppgifter om att flertal 
poliser är psykiskt 
påverkade av händel-
sen.”
”När poliserna tog sig 
in i (Åhléns) lokaler 
blev de påverkade av 
röken från branden.”
”Den psykiska påfrest-
ningen var stor för 
polis på plats. Detta 
har orsakat sömnbe
svär, oro och stress
reaktioner.” 

T-CENTRALEN

ANMÄLNINGAR
Arbetsplatser i gatuplan på Drottning
gatan som anmält till Arbetsmiljöverket

Företag som haft anställda på platsen 
och anmält till Arbetsmiljöverket

Adidas store
”Terrorattack på Drottninggatan där 
många i personalen samt många kunder 
var tvungna att agera för att sätta sig 
själva och andra i säkerhet. Många upp-
rivna/panikslagna personer I butiken. ”

Efter terrordådet

Drottninggatan  
– lastbilens färdväg
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