
Aftonbladets live-chatt, fredag 7 april 15.05-23.59 

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:05
Här live-rapporterar vi om uppgifterna att en lastbil ska ha kört in i folk vid Drottninggatan i 
Stockholm.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:06
Enligt Aftonbladets Robin Bornehav har en lastbil kört in i Åhlens-varuhuset.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:06
Polisen fick in larmet klockan 14.53.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:07
Flera beväpnade poliser stod vid Åhléns city och började springa och ta skydd, rapporterar 
Aftonbladets Robin Bornehav i Aftonbladet tv.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:08
”När en lastbil kom började folk springa”, säger vår reporter.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:09
”Polisen drog vapen och sprang, men det är svårt att veta vad som har hänt”

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:10
Polisen har uppgifter om personskador. Två personer ligger på marken innanför avsprrningarna 
säger vår reporter på plats, men det är svårt att veta mer just nu.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:10
Folk springer fortfarande från området, rapporterar vår reporter.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:11
”Det luktar rök och är dimmigt”. Det började brinna från lastbilen och Åhléns city.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:14
• En lastbil ska ha kört in i Åhléns city i centrala Stockholm.
• Det har hörts en hög smäll. Rök från Åhléns och lastbilen.
• Folk flyr från platsen

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:15
Ett vittne till Aftonbladet:
– Jag gick på huvudgatan när en stor lastbil kom från ingenstans. Jag kunde inte se om någon 
körde den men den kom okontrollerat. Jag såg minst två bli påkörda. Jag sprang så fort jag kunde 
därifrån, säger ögonvittnet Dimitris. 



Johan Furusjö
7 apr 2017 15:21
Enligt uppgifter till Aftonbladet åker en polisbil runt i centrala Stockholm och ropar "varning, 
terrorattack".
Johan Furusjö
7 apr 2017 15:19
Enligt flera källor till Aftonbladet har flera människor dödats i kraschen.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:23
Flera vittnen uppger för SVT att lastbilen först har kört på flera människor på Drottninggatan och 
sedan kört in i Åhléns.

Adam Westin
7 apr 2017 15:24
Vår reporter Staffan Lindberg befinner sig på Mäster Samuelsgatan.
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Just nu: stora avspärrningar mäster samuelsgatan.
3:20 PM - 7 Apr 2017
15 15 Retweets   4 4 likes

Adam Westin
7 apr 2017 15:24
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Poliskvinna sa just: backa! Det är en gärningsman som skjuter däruppe.
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Adam Westin
7 apr 2017 15:25
Follow
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Hörs dock inga skottljud. Bara sirener.
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Johan Furusjö
7 apr 2017 15:27
Vad vi vet just nu:
• En lastbil har kört på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, och sedan kört in i Åhléns 
city. Larmet kom kl 14.53.
• Enligt vittnesuppgifter har flera människor dödats och skadats, men det har inte bekräftats än. En 
reporter på SR:s Ekot säger sig ha sett minst tre döda, antagligen fler.
• Folk flyr i panik från platsen.
• Poliskällor uppger för Aftonbladet att man misstänker terrordåd.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:28
Bilder visar förödelse från flera håll på Drottninggatan, enligt Aftonbladets uppgifter kan det röra sig 
om flera dödsfall.
Johan Furusjö



7 apr 2017 15:27
Enligt Sveriges Radios ”Ekot” har tre personer dödats.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:28
Ett ögonvittne som var på plats berättar för TT att sjukvårdare vårdar skadade på gatan, i närheten 
av korsningen Kungsgatan och Drottninggatan.
– Jag såg också folk med filtar över sig, säger han.
– Hela kroppen var täckt.
– Folk stod intill och filmade tills polisen kom och beordrade dem att gå därifrån, berättar vittnet.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:29
Enligt TT:s reporter ska flera personer ha förts från platsen i ambulanser.
– Det är ett enormt pådrag och det har passerat minst tio polisbilar bara där jag står, säger TT:s 
reporter på plats.
– Det är minst fem ambulanser här i närheten av Kungsgatan där jag står.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:29
Lastbilen ägs av Spendrups. Kommunikationsdirektör Mårten Lyth: Vi har inte fått tag på föraren. Vi 
vet ingenting om vad som händer.

Kerstin Nilsson
7 apr 2017 15:29
På Socialdepartementet på Fredsgatan i centrala Stockholm kallas nu statsråd och 
statssekreterare till krisrummen via högtalare.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:30
Aftonbnladets Jonathan Jeppson är på plats och ser just en svårt skadad kvinna bäras iväg.

Twitter
7 apr 2017 15:30
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Christoffer Nilsson
7 apr 2017 15:31
Polisen har fått instruktioner om att arbeta ”för att förhindra vidare angrepp”, enligt en källa till 
Aftonbladet.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:32
Vi ser dödade och skadade människor ligga på gatan, rapporterar Aftonbladets Jonathan Jeppson 
från platsen.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 15:33
Polisen har uppmanat butiksanställda i området att hålla sig kvar i butikerna och inte gå ut, skriver 
TT.

Twitter



7 apr 2017 15:33
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Johan Furusjö
7 apr 2017 15:34
TT: På Säkerhetspolisen känner man till det inträffade men hänvisar till Stockholmspolisen.
– Det är polisens uppgift att reda ut vad som hänt, säger Karl Melin på Säpos pressfunktion, utan 
att vilja berätta några fler detaljer.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:34
En lastbil har kört på personer på Drottninggatan i närheten av Klarabergsgatan, skriver polisen.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:38
TT: Polisens ledningscentral i Stockholm är fortsatt företegen om händelsen på Drottninggatan. Det 
enda man bekräftar är att en lastbil har kört in i en folkmassa och skadat flera personer. Det finns 
inga uppgifter om lastbilens chaufför.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:38
Enligt TT:s reporter finns polis med förstärkningsvapen i området. Den rök som tidigare syntes 
stiga har upphört.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:39
SL:s pressjour uppger för TT att all tunnelbanetrafik har stängts av.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:42
Polisen uppmanar att man ska undvika city-kärnan runt Sergels torg och de centrala delarna där 
omkring, skriver polisen på sin hemsida vid 15.40

Adam Westin
7 apr 2017 15:43
Råd från MSB till alla som är i området:
– Följ instruktioner från polisen och andra myndigheter som hanterar händelsen.
– Uppdatera er om händelsen genom att följa de lokala sändningarna i SR P4 och via 
www.krisinformation.se 

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:43
Poliskällor uppger för Aftonbladet att minst tre personer har dödats.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:44
Polisen har enligt en källa till Aftonbladet fått i uppgift att jobba för att förhindra vidare angrepp.

Johan Furusjö
7 apr 2017 15:45



På polisens begäran är det stopp för all tågtrafik förbi Stockholms centralstation, uppger 
Trafikverket i ett pressmeddelande.

Adam Westin
7 apr 2017 15:45
Ett vittne uppger för Aftonbladet att det är skottlossning vid Fridhemsplans tunnelbana.
Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:49
Vittnen och källor berättar för Aftonbladet att en man omhändertagits av polis på Olof Palmes gata 
en kort bit från platsen där lastbilen körde in i Åhlens.

Adam Westin
7 apr 2017 15:50
Follow
Staffan Lindberg @staffanlindberg
Långa rader av Åhléns-anställda leda evakueras just nu på Vasagatan. De kramar varandra, 
gråter.
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Christoffer Nilsson
7 apr 2017 15:54
En ensam person i lastbilen ska ha trätt på en rånarluva över ansiktet och sedan kört in i 
människor i centrala Stockholm, enligt ett ögonvittne.
Uppgiften bekräftas av en poliskälla.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 15:55
Statsminister Stefan Löfven: Sverige har blivit attackerat

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 15:59
Statsminister Stefan Löfven kommer inom kort att hålla en pressträff med anledning av
attentatet, skriver DN.

Twitter
7 apr 2017 16:00
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Adam Westin
7 apr 2017 16:05
Polisen känner till att människor hört skottlossning kring Fridhemsplan och även i Åhlens vid 
Sergels torg, men kan inte bekräfta.
– Det finns uppgifter om att någonting ska ha hänt där men det är inget som jag kan bekräfta just 
nu, säger Anna Westberg vid polisens ledningscentral.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:06
Stefan Löfven: ”Minst två döda i detta fruktansvärda terrordåd"

Adam Westin



7 apr 2017 16:07
Polisen kunde inte ge närmare uppgifter om gripanden.

Kerstin Nilsson
7 apr 2017 16:07
Kung Carl XVI Gustaf kommenterar attacken i Stockholm:
– Jag och hela kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens 
attentat i Stockholm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer 
utvecklingen men redan nu går våra tankar till de drabbade och deras familjer.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:09
Här grips en person misstänkt för attacken i Stockholm.

Adam Westin
7 apr 2017 16:10
Nu uppger polisen för TT att tre personer har dödats. Minst åtta personer ska ha skadats.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:10
En regeringskälla uppger för Aftonbladet att regeringskansliet är avstängt. Ingen släpps in eller ut. 
Statsråden förda i säkerhet.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:13
Vad vi vet just nu:
• En lastbil har kört på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, och sedan kört in i Åhléns 
city. Larmet kom kl 14.53.
• Minst tre personer har dödats och minst åtta skadats, uppger polisen för TT.
• Folk flyr i panik från platsen.
• Statsminister Stefan Löfven säger ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”
• Enligt vittnen har polisen gripit en person i närheten av dådet.
• Regeringskansliet är nedstängt och alla statsråd är förda i säkerhet.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. Inte 
röra sig mot Gamla stan, och att stanna inne om man befinner sig på Södermalm
• All tågtrafik till och från Stockholm avstängd

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:14
Aftonbladets reporter Ebba Thornéus rapporterar att något händer vid Centralstationen. Människor 
springer upp längs Vasagatan, och poliser springer med dragna vapen.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:19
”Nu tänker vi på offren och deras familjer”, säger Stefan Löfvén. Han är i Skene men återvänder nu 
till Stockholm.

Kerstin Nilsson
7 apr 2017 16:19
SL: All tunnelbanetrafik stoppad på polisens order. Även stopp för pendeltåget mellan Karlberg-
Älvsjö. Bussar i innerstan påverkas.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:20



Leander Nordling, 66, stod inne på parfymavdelningen på Åhléns när det plötsligt hördes en kraftig 
smäll. 
– Det lät som en bomb som exploderade och det började ryka kraftigt in genom huvudingången.
Leander Nordling tvingades, tillsammans med övriga kunder och personal, att ta skydd i ett förråd 
inne i varuhuset.
– Därefter utrymdes byggnaden via Klarabergsgatan. Där var det många vakter som tog emot oss 
på utsidan och vi uppmanades att ta oss från platsen omgående.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:22
De uppgifter TT:s reporter fått av polisen på plats i centrala Stockholm om att tre personer har 
dödats bekräftas inte av polisen mer centralt.
– Vi vill i nuläget inte bekräfta några dödsoffer, säger Anders Bryngelsson, pressekreterare på 
Stockholmspolisen.
Statsminister Stefan Löfven bekräftade två dödsoffer till pressen för en liten stund sedan.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 16:23
Stockholms läns landsting hade inga uppgifter om skadade har förts till sjukhus. På sjukhusen i 
länet är det högsta beredskap för att hantera situationen.
– Vi har gått upp i katastrofläge. Samtliga akutsjukhus i länet är involverade, Rebecka Grunditz, vid 
landstingets pressjour. 

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:24
Ett vittne säger att polisen uppmanat människor att inte röra sig mot Gamla Stan och att människor 
på Södermalm ska hålla sig inomhus.
Stockholms kommun uppmanar på sin hemsida människor som vistas i centrala Stockholm att 
höra av sig till sina anhöriga för att berätta att man inte är drabbad.

Adam Westin
7 apr 2017 16:29
SJ meddelar att det är stopp i tågtrafiken till och från Stockholm C på polisens begäran.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:29
Här inträffade attacken. Grafik: PAUL WALLANDER

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 16:33
Tidigare uppgifter om en skottlossning vid Fridhemsplan dementeras, skriver TT. Polis på plats vid 
Fridhemsplan säger till TT att det inte finns några tecken på att det har förekommit skottlossning 
där.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:36
En talesperson för Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att Tyskland ”står med” Sverige 
i detta.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:36
– Jag och hela kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens 
attentat i Stockholm, säger Kung Carl XVI Gustaf i ett uttalande.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 16:36



Enligt Towe Hägg vid Stockholmspolisen finns inga uppgifter om att någon är gripen. Hon kan inte 
kommentera om någon är omhändertagen eller frihetsberövad på andra sätt.
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7 apr 2017 16:37
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Niklas Eriksson
7 apr 2017 16:38
Säpo: 
Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbetar tätt tillsammans i den utredning som nu har inletts.
Samtidigt bedrivs ett intensivt underrättelsearbete i syfte att kartlägga den eller de som ligger 
bakom attentatet.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 16:41
Lastbilen har genomsökts. Polisen har inte funnit något sprängmedel, uppger Aftonbladets reporter 
Eric Tagesson.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:44
TT: "Våra tankar är med Sveriges folk efter de tragiska händelserna i Stockholm i dag. För EU-
kommissionens räkning vill jag uttrycka mina djupaste kondoleanser till offrens familjer och 
samtidigt hylla det modiga arbete som gjorts av dem som kom först till platsen", säger EU-
kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett uttalande.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:44
"En av Europas mest vibrerande och färgglada städer tycks ha slagits av dem som vill den – och 
hela vår livsstil – illa. Vi står arm i arm i solidaritet med det svenska folket och svenska 
myndigheterna kan räkna med att EU-kommissionen stöder dem på alla sätt vi kan", säger 
Juncker.
"En attack mot ett av våra medlemsländer är en attack mot oss alla", avslutar 
kommissionsordföranden.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 16:46
Enligt uppgift till Aftonbladet är en militärklädd man gripen. Men det ska också finnas en person 
som eftersöks av polisen enligt Aftonbladets källor. Den mannen ska vara klädd i grön jacka, vita 
skor och en grå huvtröja och är på fri fot.

Joakim Magnå
7 apr 2017 16:48
Både Telenor och Tele2 har överbelastade nät, uppger DN. Kunderna uppmanas att använda 
sociala medier i stället för att ringa. Telia ska inte ha problem med sitt nät.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 16:49
Polisen kör just nu runt i Stockholm och ropar ut från bilarna att människor ska lämna området.



Christoffer Nilsson
7 apr 2017 16:49
Polisen bekräftar dödsfall men inte hur många det rör sig om. Flera människor är skadade men 
polisen kan inte uppge hur många. 
”Det finns uppgifter om skottlossning/smällar från olika delar av stan. Detta kan i nuläget inte 
bekräftas”, skriver polisen på sin webbplats.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 16:50
Ingen är i nuläget gripen i ärendet, uppger polisen vid 16.40-tiden.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:53
kl 17.15 kommer polisen och Säpo att hålla en pressträff om arbetet med det misstänkta 
terrorbrottet i Stockholm.

Joakim Magnå
7 apr 2017 16:54
Polisen på andra håll i landet, bland annat i region Syd och Väst, har beslutat om en så kallad 
särskild händelse.
"De åtgärder som direkt gäller är att polisen förstärker sin närvaro på publika platser i regionen", 
skriver region Väst på sin hemsida och fortsätter:
"Det finns i nuläget inget känt hot mot någon plats i region Väst. Den ökade polisiära närvaron 
syftar till att öka tryggheten för allmänheten."

Niklas Eriksson
7 apr 2017 16:55
Aftonbladets Nivette Dawod: Polisens insatsstyrka går in i Centralstationen nu

Joakim Magnå
7 apr 2017 16:56
"Det kan i nuläget och med tanke på händelser i övriga Europa inte uteslutas att detta handlar om 
ett terrorbrott", skriver Stockholmspolisen på sin hemsida.
Oroliga anhöriga kan ringa polisen på 114 14 och direktval 9.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:56
TT: På Centralstationen har det stundtals varit kaos. Skräckslagna och gråtande människor hade 
tagit sig ombord på ett tåg mot Göteborg som sedan låstes, varpå ingen kom vare sig in eller ut. 
Tåget får inte lämna perrongen.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:59
– Om de första rapporterna stämmer så finns det stora likheter med det som inträffade i Berlin och 
i Nice, säger Michael Jonsson, terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till TT.
Dådet i Berlin inträffade den 19 december, då dödades tolv människor när en lastbil rände in i en 
julmarknad. Fem månader tidigare, på Frankrikes nationaldag den 14 juli, miste 84 människor livet 
då en lastbil körde rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i södra Frankrike. 
Terrorrörelsen IS tog på sig båda dåden.

Johan Furusjö
7 apr 2017 16:59
Terrorexperten Hans Brun, som är knuten till Försvarshögskolan, påpekar att det viktigaste just nu 
är att invänta verifierad information och följa de anvisningar som polisen och myndigheterna 
kommer med.



Johan Furusjö
7 apr 2017 16:59
Inte heller terrorexperten Magnus Norell vill i nuläget kommentera händelserna.
– Eftersom allting fortfarande är väldigt oklart vill jag inte spekulera, säger Magnus Norell till TT.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:04
Uttalande av statsminister Stefan Löfven just nu:
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det är ett terrordåd. Vi tänker på offren, deras familjer 
och de skadade.
Regeringen informeras löpande och gör allt för att bistå berörda myndigheter i deras arbete. Jag 
uppmanar alla att vara uppmärksamma och lyssna till polisens information.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:07
Polisen förtydligar på sin hemsida att all pendel- och tunnelbanetrafik i Stockholm är avstängd.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 17:07
I samband med attentatet i Stockholm larmade SOS ut totalt 15 ambulanser. 
– Jag har inga uppgifter om hur många som är skadade eller som förts till sjukhus, säger Fredrik 
Sjöberg vid SOS pressjour. 

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:13
Polisen i de större städerna i Norge beväpnar sig efter händelsen i Stockholm, uppger bland annat 
Aftenposten. Det gäller till exempel på flygplatsen i Oslo.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 17:14
All tunnelbane och pendeltågstrafik är avstängd, enligt polisen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:17
Alla SF bios biografer i Stockholmsområdet stängs ikväll, uppger informationschefen Thomas 
Runfors för TT.
– Det gäller även Mall of Scandinavia i Solna, Heron City och i Sickla, av säkerhetsskäl. Vi räknar 
med att öppna i morgon igen om inget annat händer, säger han.
Det samma gäller även teatrar.

Adam Westin
7 apr 2017 17:19
Läget är oklart när det gäller gripna.
Enligt bilder och vittnesuppgifter har en person gripits, men på sin hemsida och till Aftonbladet 
säger polisen att ingen är gripen i nuläget. 
Polisen och Säpo ska hålla presskonferens klockan 17:15, men den har ännu inte börjat.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:20
Vad vi vet just nu:
• En lastbil har kört på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, och sedan kört in i Åhléns 
city. Larmet kom kl 14.53.
• Minst två personer har dödats, uppger polis och statsminister Stefan Löfven.
• Folk flyr i panik från platsen.
• Statsminister Stefan Löfven säger ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”



• Regeringskansliet är nedstängt och alla statsråd är förda i säkerhet.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. Inte 
röra sig mot Gamla stan, och att stanna inne om man befinner sig på Södermalm
• Pendeltågtrafiken och tunnelbanan är helt avstängd, liksom all tågtrafik till och från Stockholm.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:22
Polisens presskonferens är uppenbarligen lite försenad.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 17:22
Enligt Aftonbladets reporter Nivette Dawod, på plats vid centralstationen, har insatsstyrkan lämnat 
stationen. 
Man håller sig dock i närheten. 

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:23
Säkerhetspolisen har inte höjt terrorhotsnivån.
– Den ligger kvar på nivå tre, där den legat sedan 2010, säger Karl Melin på Säpos presstjänst till 
TT.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:27
Pressträffen som Säpo och polisen skulle hålla 17.15 är försenad, oklart hur länge. På pressträffen 
väntas bland annat rikspolischefen Dan Eliasson, Säpochefen Anders Tornberg och eventuellt 
någon från Stockholmspolisen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:28
Försvarsmakten följer noga utvecklingen kring händelsen i centrala Stockholm.
"Den här typen av händelser är i första hand en polisiär fråga men Försvarsmakten är beredd att 
lämna stöd till polisen inom ramen för gällande lagstiftning", skriver Försvarsmakten på sin 
hemsida.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 17:30
Kungen och drottningen avbryter en pågående resa i Brasilien, säger hovets informationschef 
Margareta Thorgren till TT.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:35
Nu inleds snart pressträffen med bland andra rikspolischefen Dan Eliasson och Säpochefen 
Anders Tornberg. Pressträffen kommer att hållas kort, uppges det. Aftonbladet är på plats och 
sänder live. Vi kommer också att rapportera löpande i text här.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:37
TT: I natt kommer Eiffeltornet släckas ner, för att hedra invånarna i Stockholm, twittrar Paris 
borgmästare Anne Hidalgo.
"Barbariet har drabbat Sverige i sitt hjärta. Mina första tankar går till offren, de skadade och deras 
familjer." skriver hon på Twitter.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:38
Nu börjar presskonferensen.



Joakim Magnå
7 apr 2017 17:40
Dan Eliasson säger att han vill utrycka sorg och deltagande till de drabbade.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:40
– Det är en svår stund för offer och anhöriga. Vi kommer att göra allt för att ställa de ansvariga för 
rätta, säger Dan Eliasson.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:41
Polisen kan inte bekräfta antalet skadade och döda i nuläget.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:41
Dan Eliasson hänvisar till sjukvården.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:42
Mats Löfving, chef för Noa, talar nu. Enligt honom är det fler poliser ute på gatorna i hela Sverige 
och det är förstärkt bevakning på utsatta platser.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 17:42
Dan Eliasson: Vi har inte kontakt med den eller dem som körde bilen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:43
– Det är tyvärr inte överraskande, säger Mats Löfving.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:43
Polisen visar nu en bild på en person man letar efter.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:44
Personen har synts på platsen vid den aktuella tidpunkten.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:44
Mats Löfving uppmanar alla som tror sig ha information om personen att kontakta polisen på 114 
14.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:45
– Just nu är vi nöjda med att be er om hjälp och sprida bilden. Personen har setts i omedelbar 
anslutning till den här händelsen, säger Mats Löfving.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:46
– Säkerhetspolisen arbetar sida vid sida med polisen. Den inledande förundersökningen ska ligga 
på polisen. Alla våra resurser har gått igång, vi är väl övade på detta, säger Anders Tornberg, 
Säpo-chef.

Adam Westin
7 apr 2017 17:46



Bilden på mannen är tagen i omedelbar anslutning till händelsen, uppger polisen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:46
– Vi fokuserar på underrättelsearbete för att ta reda på vad som hänt och vem som gjort det här, 
säger Anders Thornberg.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 17:47
Den man polisen söker

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:48
– Omedelbart i anslutning till händelsen beslutade vi i Stockholm om särskild händelse. Vi har ett 
gått samarbete med Noa, Säpo och alla vi kan behöva stöd av, säger Ulf Johansson, chef för 
Stockholmspolisen.

Adam Westin
7 apr 2017 17:48
Terrorhotsnivån ligger kvar på en trea på en femgradig skala, men det omprövas hela tiden, uppger 
Säpo-chefen Anders Thornberg.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:48
Han betonar att det kommer att ske mycket trygghetsskapande arbete framöver med synliga 
poliser på gator och torg, och bevakning vid strategiska platser.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:49
Fokus nu är att jaga gärningsman eller gärningsmän.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:49
Det har inte varit någon mer händelse efter den misstänkta terrorattacken på Drottninggatan.

 Joakim Magnå
7 apr 2017 17:49
Det pågår en förundersökning i nuläget.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:50
Vad vi vet just nu:
• En lastbil har kört på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, och sedan kört in i Åhléns 
city. Larmet kom kl 14.53. Se grafik över hur lastbilen körde här.
• Minst två personer har dödats, uppger polis och statsminister Stefan Löfven.
• Statsminister Stefan Löfven säger ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”
• I nuläget finns inga gripna för dådet, uppger polisen. Ekot uppger att två personer har tagits in för 
förhör.
• Regeringskansliet är nedstängt och alla statsråd är förda i säkerhet.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. Inte 
röra sig mot Gamla stan, och att stanna inne om man befinner sig på Södermalm.
• Pendeltågtrafiken och tunnelbanan var i flera timmat helt avstängd, liksom all tågtrafik till och från 
Stockholm. Vid 19.40-tiden började tunnelbanan gå igen, men ingen trafik stannar på Hötorget 
eller T-centralen.



• Polis och Säpo visade på en pressträff vid 17.45 upp en bild på en man som man eftersöker i 
samband med attacken.
• En mer utförlig sammanfattning hittar du här

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:50
Det finns i nuläget inga gripna.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:50
En åklagare har kopplats in i ärendet.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:51
Centralstationen är inte avspärrad, enligt polisen. Men det är en avspärrning kring brottsplatsen 
och t-centralen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:51
Polisen kan inte bekräfta några skottlossningar.

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 17:52
Stockholms läns landsting kan i nuläget inte gå ut med uppgifter om antalet döda och skadade. 
Man är fortfarande i läget att skadade förs till sjukhus, enligt pressjouren.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:52
Den efterspanade personen är i nuläget inte misstänkt för brott.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:53
– Vi hade inga indikationer på att det här var i görningen, säger Anders Thornberg, Säpo-chef.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:53
– Men det är inte förvånande att det sker, fortsätter han.

Kerstin Nilsson
7 apr 2017 17:53
Eiffeltornet i Paris kommer att släckas ned i natt, för att hedra invånarna i Stockholm, skriver Paris 
borgmästare Anne Hidalgo på Twitter.
"Barbariet har drabbat Sverige i sitt hjärta. Mina första tankar går till offren, de skadade och deras 
familjer." skriver hon på Twitter.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:54
Militären är inte inkallad i nuläget, enligt rikspolischef Dan Eliasson, men han säger sig ha varit i 
kontakt med ÖB.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:54
Presskonferensen avslutas. Polisen kommer att hålla fler informationsträffar under kvällen.



Adam Westin
7 apr 2017 17:55
– Vi håller på att förhöra den ursprungliga chauffören till lastbilen, säger Mats Löfving, chef för 
nationella operativa avdelningen (NOA).

Pär Karlsson
7 apr 2017 17:56
Socialdemokraternas kongress i Göteborg är planerad att inledas i morgon. Den kommer också att 
genomföras som planerat, uppger partiet nu via presschefen Håkan Gestrin.
– Det är en fruktansvärd händelse som inträffat. Vi har kontrollerat att vår personal som befinner 
sig i Stockholm är i säkerhet och informerat de som är på plats i Göteborg om 
händelseutvecklingen, säger han. 
Han säger också: 
– Kongressen kommer att genomföras med start i morgon, även om den påverkas av dagens 
attentat.

Joakim Magnå
7 apr 2017 17:56
Polisen vill alltså inte bekräfta antalet döda och skadade. Dan Eliasson hänvisade under 
presskonferensen till sjukvården i den frågan.

Johan Furusjö
7 apr 2017 17:58
Lastbilen som körde in i folkmassan stals bara sekunder före dådet.
– Bilen blev stulen i samband med en restaurangleverans. Föraren höll på att lasta av, säger 
Spendrups kommunikationsdirektör Mårten Lyth till Aftonbladet.
Läs mer om det i vår artikel här.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:04
Aftonbladets Lisa Röstlund befinner sig i Riksdagen, som har stängts ner. ”Klockan 18.30 hålls ett 
informationsmöte i andrakammarsalen om läget för alla här som är inspärrade på riksdagen”, 
rapporterar hon.

Kerstin Nilsson
7 apr 2017 18:12
"En attack mot något av våra medlemsländer är en attack mot oss alla", konstaterar EU-
kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett uttalande där han framför sina kondoleanser 
till de drabbade

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:13
Tele2 och Comviq tar bort alla avgifter för samtal, sms, mms och surf i Sverige, enligt ett 
pressmeddelande. Den fria trafiken gäller från och med den 7 april kl 14.45 och fram till den 8 april 
kl 14.45.

Twitter
7 apr 2017 18:13
Follow
Staffan Lindberg @staffanlindberg
Har rapporterat om attentat från så många länder. Nu händer det i Stockholm. Världens journalister 
är på väg hit. Galet.
5:38 PM - 7 Apr 2017
7 7 Retweets   7 7 likes

Adam Westin



7 apr 2017 18:14
Ebba Gren jobbar i en butik på Drottninggatan. Hon kunde skymta chauffören.
– Jag såg en man med något svart på huvudet, om det är en keps eller en rånarluva vet jag inte. 
Som verkligen styr in i människorna, i väldigt hög hastighet, säger Ebba Gren.
Efter att lastbilen kört förbi såg hon flera svårt skadade människor.
– Utanför ligger en död hund, någon kvinna ser ut som att hon har förlorat foten, säger Ebba Gren.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:22
– All tågtrafik från och till Stockholm är inställd resten av dygnet, säger Stephan Rye på SJ:s 
pressjour på TT.
Han uppger att alla tåg som börjat gå till Stockholm kommer att stoppas vid Karlbergs station 
respektive Södra station.
De tåg som ännu inte hunnit avgå mot Stockholm kommer heller inte att avgå.

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:23
"Storkyrkan och Jacobs kyrka är öppna. Bön för alla drabbade, hjälpare och beslutsfattare", skriver 
ärkebiskop Antje Jackelén på Twitter.

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:25
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres fördömer det misstänkta terrordådet i Stockholm. Han 
hoppas att de skyldiga snart kan ställas inför rätta, skriver AFP.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:29
TT: 
Många människor i Stockholms citykärna sitter fortfarande instängda kvar på sina kontor eller i 
butiker efter den misstänkta terrorattacken. Polisen vill inte ge några klara rekommendationer om 
huruvida människor ska ta sig hem, eller stanna.
– Mitt bästa råd är att ta kontakt med polis i närområdet. Vi har ju poliser på plats överallt i 
citykärnan, som eventuellt kan hjälpa till med att slussa ut folk. I slutändan måste man göra en 
enskild bedömning på varje plats, säger Lars Byström, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Lisa Röstlund
7 apr 2017 18:30
Informationsträff för alla oss som är inspärrade på riksdagshuset nu om läget, i den fullsatta 
andrakammarsalen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:32
Stockholms stad har öppnat flera lokaler för den som inte kan ta sig hem i kväll på grund av den 
avstängda kollektivtrafiken. Platserna är följande:
Kammakargatan 30
Observatorielundens skola, Norrtullsgatan
Hantverkargatan 3
Göta Ark, Medborgarplatsen 25
Bo Bergmans gata 4

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 18:32
Stockholms stad  öppnar lokaler för dem som inte har möjlighet att ta sig hem på grund av 
trafikstörningarna efter attentatet i Stockholm.
Kommunens öppna lokaler ligger på Kammakargatan 30, Observatorielundens skola, 
Norrtullsgatan, Hantverkargatan 3, Göta Ark, Medborgarplatsen 25 och Bo Bergmans gata 4



Mer info här: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/med-anledning-av-handelse-vid-
Ahlens-varuhus/

Lisa Röstlund
7 apr 2017 18:33
Krisledning är upprättad i riksdagsförvaltningen, för gott samarbete med säpo.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:34
På en film som vi precis visat i vår tv-sändning kan man se hur folk flyr in från Drottninggatan in i 
en butik. Sekunder senare passerar lastbilen i mycket hög hastighet utanför. Fruktansvärda bilder

Lisa Röstlund
7 apr 2017 18:35
"Det har hittills aldrig handlat om något direkt hot mot riksdagen", säger Claes Mårtensson vid 
kammarkansliet.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:35
När man ser filmen är det uppenbart att lastbilen körde i väldigt hög fart på vad som i vanliga fall är 
en gågata.

Lisa Röstlund
7 apr 2017 18:35
Nu släpper riksdagen på rekommendationen att ej lämna riksdagskansliet.

Lisa Röstlund
7 apr 2017 18:37
Vi förstår att det är många som känner obehag. Värna om varandra och känner ni obehag under 
helgen, kontakta er närmsta chef, säger en representant från riksdagskansliet.

Adam Westin
7 apr 2017 18:38
Follow
Jonathan Jeppsson @ABJeppsson
Var nere vid Åhléns strax efter attacken och såg skadade ligga på marken. Fruktansvärda bilder, 
som aldrig kommer att lämna en.
6:29 PM - 7 Apr 2017
1 1 Retweet   2 2 likes

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 18:40
Skadade har förts till flera sjukhus till i Stockholmsområdet, uppger landstinget. Det finns inga 
närmare uppgifter om hur många som är i behov av vård.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:44
TT: Tiotusentals stockholmare är nu på väg hem till fots från centrala Stockholm. Inga tunnelbanor 
går och busstrafiken är avstängd i innerstan. Vid Riddarhuset och längs Skeppsbron i Gamla stan 
syns en strid ström av människor traska söderut. Polisen i city har uppmanat alla människor att 
sluta vänta på tunnelbanan och istället gå hemåt.

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:46
Meddelande från Blodcentralen i Stockholm med anledning av att många hör av sig för att ge blod: 
”Blodcentralen i Stockholm arbetar med att få klarhet i antal skadade. Återkommer snarast med 



information om eventuellt blodbehov. Ring inte in till sjukhusens telefonväxlar och fråga om 
blodbehovet. Information publiceras på hemsidan inom kort.”

Johan Furusjö
7 apr 2017 18:47
TT: Vid 18-tiden började polisen evakuera kunder och personal som suttit instängda i butiker runt 
Drottninggatan.
– Folk släpptes ut i omgångar och så delegerades man till de gator där man kunde gå. Man fick 
inte gå upp mot Hötorget och T-centralen. Det fanns poliser längs hela vägen. Vi ordnade skjuts 
hem åt alla, folks föräldrar kom in och hämtade upp, säger Malin Emtö, som driver butiken Esprit, 
tre kvarter från Åhléns city.

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:51
Sofia Sjöman-Waas, pressansvarig på Södersjukhuset, bekräftar att sjukhuset tagit emot personer 
som skadats i händelsen på Drottninggatan.
– Vi har tagit emot patienter, men vi kommenterar inte hur många de är och hur de mår. Så jobbar 
vi alltid, efter den principen, säger hon till Aftonbladet.
– Det är ett extraordinärt läge. Allt jag kan säga nu är att vi har patienter, men jag går inte in på i 
vilken grad de är skadade.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 18:51
SR Ekot: Två ska ha hämtats till förhör

Niklas Eriksson
7 apr 2017 18:58
Två personer är hämtade till förhör bekräftar Stockholmspolisen men de vill inte lämna några 
uppgifter om var eller när de hämtades till förhör.

Joakim Magnå
7 apr 2017 18:59
Polisen har fortfarande inte bekräftat antalet döda och skadade.
– Det är ett antal skadade och, tyvärr, några avlidna, säger Lars Byström, presstalesperson vid 
Stockholmspolisen, vid 19-tiden.

Adam Westin
7 apr 2017 19:00
Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt terrorbrott, skriver polisen på sin hemsida. 
Avspärrningarna i city kommer att bestå än stund, oklart hur länge.
Polisen uppmanar fortsatt människor att om möjligt undvika de centrala delarna av Stockholm.

Joakim Magnå
7 apr 2017 19:06
Hans Ihrman, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål, är förundersökningsledare. Han vill inte 
kommentera utredningen i nuläget.
– Jag kan inte prata nu, säger han. 

Niklas Eriksson
7 apr 2017 19:07
Aftonbladets Martin Schori är på platsen där lastbilen stals ifrån. Ett vittne berättar att förarhytten 
var nedsläckt, han såg bara två armar.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 19:09



En annan person drog in honom i en butik och de sprang ner i källaren. där satt de i tre timmar. 
Vittnet berättar att alla sedan bussades  till Centralbadet, där de fick lämna vittnesmål.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 19:40
Tunnelbanan har börjat gå igen med vissa förseningar uppger SL. Inga tåg stannar dock på T-
centralen och gröna linjen stannar inte heller på Hötorget

Niklas Eriksson
7 apr 2017 19:43
Polisen: De hämtades till förhör då polisen trodde att de hade uppgifter att lämna. De är i nuläget 
inte misstänkta för något brott.

Joakim Magnå
7 apr 2017 19:48
Polisregion Stockholm leder förundersökningen som startats med anledning av det inträffade. 
Arbetet sker i nära samverkan med polisens nationella operativa avdelning och övriga delar av 
polisen samt Säkerhetspolisen.
− Från Svensk polis sida och från Säkerhetspolisen kommer vi att göra allt som står i vår makt för 
att de som ligger bakom detta ska ställas till ansvar. Alla resurser ska läggas på detta ärende så att 
vi kan lösa detta fruktansvärda brott, säger rikspolischef Dan Eliasson i ett pressmeddelande.

Joakim Magnå
7 apr 2017 19:48
Polisens nationella specialresurser med nationella insatsstyrkan, nationella bombskyddet och 
helikopterstöd deltar i insatsen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 19:49
Pressmeddelandet fortsätter:
"Direktiv har skickats ut till samtliga polisregioner om skärpt bevakning och större polisiär synlighet 
i hela landet. Särskild bevakning görs vid platser som har en förhöjd hotbild.
− Vi är väl förberedda på en sådan här händelse och har övat för just denna typ av scenario, säger 
Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning."

Johan Furusjö
7 apr 2017 19:50
Vad vi vet just nu:
• En lastbil har kört på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, och sedan kört in i Åhléns 
city. Larmet kom kl 14.53. Se grafik över hur lastbilen körde här.
• Minst två personer har dödats
• Statsminister Stefan Löfven säger ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”
• I nuläget finns inga gripna för dådet, uppger polisen. Två personer har tagits in till förhör, men är i 
nuläget inte misstänkta för brott.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. 
• Pendeltågtrafiken och tunnelbanan var i flera timmar helt avstängd, liksom all tågtrafik till och från 
Stockholm. Vid 19.40-tiden började tunnelbanan gå igen, men ingen trafik stannar på Hötorget 
eller T-centralen.
• Polis och Säpo visade på en pressträff vid 17.45 upp en bild på en man som man eftersöker i 
samband med attacken.
• En mer utförlig sammanfattning hittar du här

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 19:54



Polisens presstalesperson Lars Byström uppger att man fortfarande inte kommit i kontakt med 
mannen som polisen gick ut med bild på. 
Han kan inte svara på om det inkommit tips som fört polisen närmare mannen.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 19:55
Det är fortfarande oklart hur många som har dött och skadats till följd av det misstänkta 
terrorattentatet. Räddningstjänsten kan inte ge några besked utan hänvisar till polisen. 
 
– Vi hade tretton enheter och fem ledningsenheter på plats, uppger Anna Stålebo Fjäll hos 
Stockholms Brandförsvar. 
De flesta har dock lämnat platsen nu. 
– Vi har en enhet kvar och de håller på med någon form av efterarbete. Men det akuta skedet är 
över och de flesta styrkorna har åkt hem, säger Anna Stålebo Fjäll. 

Johan Furusjö
7 apr 2017 20:00
SL har nu fått klartecken från polisen att starta tunnelbanan, säger SL:s presskontakt Henrik 
Palmér till TT.
– Vi har fått tillstånd att börja trafikera, men vi kommer inte att stanna på Hötorget och T-centralen.
Detsamma gäller pendeltågen, men vägarna kan blockeras av fjärrtåg.
– Det kan nog dröja ett tag tills dess att vi har fullt fungerande trafik igen eftersom det kan ta tid att 
få in förare och få igång trafiken, säger Palmér.
Tunnelbanetågen har börjat gå igen, men i liten skala.
– Det ska till mycket innan allt går som vanligt. Det är knöligt och vi måste få ut förare till alla tåg. 
Jag skulle inte rekommendera någon att springa till tunnelbanan just nu, säger Martina Wiklund 
kommunikatör på SL.
Busstrafiken kommer att fortsätta omdirigeras i enlighet med polisens avspärrningar.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 20:12
En person avliden och femton skadade uppger Stockholms Läns Landsting.
Den avlidne ska ha dött på sjukhus. Det är oklart hur många som avled på plats. 
Bland de skadade finns både barn och vuxna. Av de 15 skadade är nio personer allvarligt skadade, 
rapporterar Ekot. Bland de skadade finns det två barn. Ett barn är allvarligt skadat och det andra 
barnet ska ha lindriga skador. 

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 20:13
Enligt flera källor till Aftonbladet har en man gripits i Märsta i en insats på fredagskvällen. 
Mannen ska ha uppvisat lindriga skador och sagt att han är skyldig till attentatet i Stockholm. Enligt 
källuppgifter passar mannen in på signalementet som gått ut.
Polisen ville inte kommentera Aftonbladets uppgifter.
Mer information kommer på Aftonbladet. 

Christoffer Nilsson
7 apr 2017 20:13
Enligt flera källor till Aftonbladet har en man gripits i Märsta i en insats på fredagskvällen. 
Mannen ska ha uppvisat lindriga skador och sagt att han är skyldig till attentatet i Stockholm. Enligt 
källuppgifter passar mannen in på signalementet som gått ut.
Polisen ville inte kommentera Aftonbladets uppgifter.
Mer information kommer på Aftonbladet. 

Johan Furusjö
7 apr 2017 20:24
Vad vi vet just nu:



• En lastbil körde strax före klockan 15 på fredagen på flera människor på Drottninggatan i 
Stockholm, och körde sedan in i Åhléns city. Se grafik över hur lastbilen körde här.
• Fyra personer har dödats, uppger polis. 15 har skadats och förts till sjukhus, varav 9 allvarligt 
skadade. En person avled på sjukhus. Oklart hur många som dött på plats.
• Statsminister Stefan Löfven säger ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”
• En person har gripits misstänkt för inblandning, bekräftar polis. Enligt källor till Aftonbladet skedde 
det vid en insats i Märsta. Mannen ska ha sagt att han är skyldigt till attentatet.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. 
• Pendeltågtrafiken och tunnelbanan var i flera timmar helt avstängd, liksom all tågtrafik till och från 
Stockholm. Vid 19.40-tiden började tunnelbanan gå igen, men ingen trafik stannar på Hötorget 
eller T-centralen.
• Polis uppgav vid en presskonferens tidigare i dag att man söker en man som fångats på bild strax 
före attacken.
• En mer utförlig sammanfattning hittar du här.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:25
Landstinget uppger i ett pressmeddelande att sjukhusen är i fortsatt hög beredskap.
– Mina tankar går till alla de som drabbats. Vi har fullt fokus på det arbete som krävs för att ta hand 
om skadade och drabbade och vi arbetar tillsammans med övriga myndigheter, säger Johan Bratt, 
chefläkare för Stockholms läns landsting.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:33
Polisen bekräftar: en person är gripen. Fyra personer är döda.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:34
– Vi bekräftar. En person är gripen för nån form av inblandning i det hela, säger Lars Byström, 
presstalesperson vid polisen, vid 20.30.
– Vi bekräftar också att tolv personer är skadade och fyra personer är döda.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:36
– Vi bekräftar. En person är gripen för nån form av inblandning i det hela, säger Lars Byström, 
presstalesperson vid polisen, vid 20.30.
– Vi bekräftar också att tolv personer är skadade och fyra personer är döda.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 20:42
Rikspolischef Dan Eliasson:  ”Från Svensk polis sida och från Säkerhetspolisen kommer vi att göra 
allt som står i vår makt för att de som ligger bakom detta ska ställas till ansvar. Alla resurser ska 
läggas på detta ärende så att vi kan lösa detta fruktansvärda brott”.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:43
"En person har gripits som kan ha kopplingar i ärendet. Mer om det gripandet kan vi inte säga i 
nuläget", skriver polisen på sin hemsida i en ny uppdatering.

Joakim Magnå
7 apr 2017 20:44
Polisen håller en ny pressträff klockan 21.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:04



Pressträffen är försenad.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:05
Polisen uppger nu på sin hemsida att 15 personer är skadade. Det är samma antal som 
Stockholms läns landsting tidigare uppgav.

Johan Furusjö
7 apr 2017 21:12
Statsminister Stefan Löfven kommer att medverka vid en pressträff i regeringskansliet klockan 
21.30. Vi bevakar den självklart här. Dubbla pressträffar alltså: Snart polisen, sedan statsministern.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:15
Nu börjar pressträffen.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:17
Vår bild just nu är att det är fyra döda och 15 skadade, polisen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:17
Arbetshypotesen är att det är ett terroristbrott.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:18
Polisen har beslutat om gränskontroll.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:18
Människor som reser ut ur landet ska kunna kontrolleras, uppger Stefan Hector vid Nationella 
operativa enheten, NOA

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:20
Stefan Hector säger att föraren av bilen avvikit från platsen på dådet. Men det är oklart om det är 
den gripne i Märsta som är chauffören.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:20
Den gripne mannen stämmer överens med personen på den bild som tidigare släpptes.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:21
Säpo: Vårt främsta mål är att säkerställa att inte fler dåd sker

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:23
Den gripne i Märsta är identifierad, men polisen vill inte säga mer än att han är lik personen på 
bilden som de släppte på förra presskonferensen.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:25
Den gripne ska stämma in på signalement på en ”person som befunnit sig nära händelsen”. Om 
det är chauffören de gripit vill de inte säga med 100 procents säkerhet.



Joakim Magnå
7 apr 2017 21:25
Säpo uppger att personen greps för cirka en timme sedan.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:26
Han greps för drygt en timme sedan och hans sätt att bete sig ska ha gjort honom intressant

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:26
Polisen vill inte beskriva hur han betedde sig

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:26
Polisen utesluter inte att han kan ha haft medhjälpare, men säger att det är något de tittar på i den 
fortsatta utredningen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:27
Säpo vill inte kommentera om den gripne är någon man haft koll på sedan tidigare.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:28
Återigen säger polisen att de larm om smällar och skott som varit inte har bekräftats.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:29
I nuläget ska den gripne i Märsta inte vara anhållen, uppger polisen på presskonferensen

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:29
Polisen utesluter inte att fler personer kan komma att avlida.
– Men det är inget sjukvårdsuttalande, säger Stefan Hector.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:30
Nu avslutas pressträffen.

Johan Furusjö
7 apr 2017 21:32
En sammanfattning av vad vi vet just nu:
• En lastbil körde strax före klockan 15 på fredagen på flera människor på Drottninggatan i 
Stockholm, och körde sedan in i Åhléns city. Se grafik över hur lastbilen körde här.
• Fyra personer har dödats, uppger polis. 15 skadade fördes till sjukhus, 9 av dem var allvarligt 
skadade. 
• Statsminister Stefan Löfven säger att ”Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett 
terrordåd”
• Polis uppgav vid en presskonferens på fredagen att man söker en man som fångats på bild strax 
före attacken.
• En person greps senare på fredagen i Märsta misstänkt för inblandning. Polisen har identifierat 
mannen, men vill inte säga mer än att han är lik bilden på den eftersökte mannen.
Den 39-årige mannen från Uzbekistan anhölls vid 02-tiden på lördagsmorgonen på sannolika skäl 
misstänkt för terroristbrott genom mord.
• Pendeltågtrafiken och tunnelbanan var under flera timmar på fredagen helt avstängd, liksom all 
tågtrafik till och från Stockholm. 



•  Under lördagen gick polisen ut med uppgiften att den anhållne mannen ”troligtvis” är den som 
körde lastbilen.
•  På lördagen vårdades fortfarande åtta vuxna och ett barn på olika sjukhus i Stockholm.
• Polisen uppmanar folk att inte uppehålla sig i centrala Stockholm och att undvika folkmassor. 
• En mer utförlig sammanfattning hittar du här.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:37
Den utökade gränskontrollen gäller resor ut ur landet.
Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:34
Alldeles strax påbörjar regeringen sin pressträff.

Niklas Eriksson
7 apr 2017 21:40
– Vi har gränskontroll för att hindra misstänkta att lämna landet, säger Stefan Hector vid NOA till 
Aftonbladet.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:42
Statsminister Stefan Löfven: Talar på Rosenbad
Han talar till terroristerna och säger att ni kan aldrig kuva oss. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:43
Han säger att folk som har öppnat upp sina hem för människor som inte kan ta hem, är en stolthet 
för Sverige.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:43
Han uppmanar Sveriges invånare att stå sig starka och ta hand om varandra.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:44
Statsministern försäkrar oss om att polisen gör allt de kan för att utreda händelsen.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:45
Reporter frågar vad Stefan Löfven tänkte när han hörde om det. 
Stefan Löfven: Jag tänkte på människor som bor i Stockholm stad. Det känns så fruktansvärt när 
de händer. Oskyldiga människor drabbas. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:45
Sverige är starkt också i en svår situation.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:46
Jag är först och främst landets statsminister, kongressen kommer all sannolikhet att kunna 
påbörjas. Terrorister vill att allt ska ställas på sin kant. Och demokrati är väldigt värdefullt, så 
kongressen kommer att påbörjas, säger Stefan Löfven.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:47
Stefan Löfven kommer att vara tillgänglig under natten om något mer skulle inträffa.



Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:48
Reporter: Vad vill du säga till alla oroliga svenskar? 
Stefan Löfven: Oron är befogad, jag förstår den oron helt och hållet. Men vi har en väldigt 
kompetent polis och säkerhetspolis. Vi gör allt här i Sverige för att se till att människor ska vara 
säkra. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 21:50
Stefan Löfven: 
Vi kommer alltid att göra allt vi kan för att skydda Sverige, men vi kan inte garantera att det inte 
händer igen. 

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:58
Det är oklart om den man som gripits i Märsta misstänks vara den som körde lastbilen vid attacken 
på Drottninggatan.
– Jag vet inte det. Jag undviker att spekulera, säger Lars Byström, presstalesperson vid 
Stockholmspolisen.
Mannen är gripen misstänkt för någon form av inblandning i dådet. Han är ännu inte anhållen.
– Han kan sitta gripen sex timmar innan åklagare går in och anhåller, säger Lars Byström.

Joakim Magnå
7 apr 2017 21:59
Det är oklart om den man som gripits i Märsta misstänks vara den som körde lastbilen vid attacken 
på Drottninggatan.
– Jag vet inte det. Jag undviker att spekulera, säger Lars Byström, presstalesperson vid 
Stockholmspolisen.
Mannen är gripen misstänkt för någon form av inblandning i dådet. Han är ännu inte anhållen.
– Han kan sitta gripen sex timmar innan åklagare går in och anhåller, säger Lars Byström.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 22:18
Stockholms Läns Landsting har gått från katastrofläge till så kallat förstärkningsläge, enligt 
landstingets hemsida. 
Det nya läget kommer att gälla under fredagskvällen och natten till lördag. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja
7 apr 2017 22:22
Tunnelbanan rullar som vanligt. Dock är ingången till T-Centralen vid Sergels Torg avstängd 
fortfarande efter bestämmelse från polis, uppger SL.

Joakim Magnå
7 apr 2017 22:37
Patrik Engström, chef för gränspolisen i Sverige, skriver om gränskontrollen på Twitter. Beslutet att 
stärka kontrollen har fastställts av regeringen och gäller i tio dagar.
Kontroll kan komma att ske både under inresa och utresa. Kontroll kan komma att genomföras 
även vid resa mellan de olika nordiska länderna och EU-länder.
"Polisen rekommenderar att alltid ha med pass eller nationellt ID-kort vid utlandsresa", skriver 
Patrik Engström.

Joakim Magnå
7 apr 2017 23:11
Den man som gripits misstänkt för terrordådet i Stockholm har ännu inte anhållits, uppger 
Åklagarmyndigheten vid 23-tiden.



– Det finns inget åklagarbeslut ännu. När eller om så sker kommer vi att kommunicera det, säger 
informationsdirektör Karin Rosander.
– Regelverket säger så snart som möjligt. Det beror på omständigheterna i ärendet.
Enligt Aftonbladets uppgifter är det en 39-årig uzbekisk medborgare som uttryckt sympati för 
terrororganisationen IS på nätet.

Joakim Magnå
7 apr 2017 23:13
Polisarbetet fortsätter på bred front och med oförminskad styrka, skriver polisen på sin hemsida.
– Personen som är gripen stämmer överens med signalementet och är särskilt intressant i 
utredningen. Vi vill fortsatt uppmana allmänheten att inte åka in till centrala Stockholm, om inte 
absolut nödvändigt, för att underlätta utredningsarbetet för polisen, säger Jan Evensson, 
biträdande kommenderingschef region Stockholm som leder insatsen.

Joakim Magnå
7 apr 2017 23:53
Ny uppdatering på polisens hemsida:
"Den person som är gripen är en man och han greps i Stockholmsområdet. Den gripne mannen 
liknar den person som vi har efterfrågat tidigare. Det innebär inte att det är bekräftat att personen 
på bilden är mannen som är gripen."


