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Genom att ta medmänskligt ansvar och ar-
beta förebyggande mot våld och sexuella över-
grepp går det att öka tryggheten ute i natt-
livet. När mörkret faller tar nattkompisarna 
nattskiftet för att skapa trygghet och förhin-
dra övergrepp. 
Av Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck

Rätten till 
trygghet i 
natten

Nattskiftet star-
tade sin verk-
samhet med 
grundtanken 
att fungera 
som en brygga 
mellan besö-

kare och arrangörer av evenemang 
för att gemensamt skapa en tryg-
gare natt för dem som vistas ute på 
klubbar och konserter. Idag har 500 
volontärer utbildat sig till nattkom-
pisar i kampen mot våld och sexuel-
la övergrepp i nattlivet. Grundarnas 
ambition är att trygga natten och 
visa att det med positiva krafter går 

att motverka våld och sexuella över-
grepp på våra gator. Organisationen 
står för gemenskap, jämlikhet och 
respekt med målet att tillsammans 
”ta tillbaka natten”.

Trygghet på agendan
Det var för fyra år sedan som grun-
darna och vännerna Jakob Grandin 
och Lisen Andréasson Florman star-
tade volontärorganisationen Natt-
skiftet efter att Lisen blivit överfallen 
på vägen hem från en klubb i deras 
närområde.

– Jag har jobbat mycket på olika 
evenemang och på klubbar och har 

alltid tyckt om att vistas i den mil-
jön. Tyvärr är dessa platser inte alltid 
så pass trygga som de skulle behöva 
vara. Därför behövs nattkompisar 
vid nattklubbar, konserter och festi-
valer, förklarar Lisen.

Ökad medvetenhet
Hon konstaterar att allt fler arrangö-
rer blir medvetna om sitt ansvar i 
frågor rörande trygghet.

– Ofta har man tidigare mest tänkt 
på säkerheten men inte alltid lika 
mycket på den trygghet som också 
behövs. Vår organisation har analy-
serat problemen kring trygghet och 

själva tagit kontakt med olika ar-
rangörer för att belysa trygghetsfrå-
gan. Tillsammans kan vi arbeta mer 
heltäckande för att förebygga våld 
och sexuella övergrepp.

Överlag har gensvaret varit posi-
tivt, men det finns också de arrangö-
rer som inte vill kännas vid proble-
men och som anser att det inte är 
något som berör deras verksamheter 
och evenemang.

Förändrade attityder ett 
måste
Mest utsatta är unga tjejer och kvin-
nor. Det är också dem som oftast 

Ofta har man tidigare 
mest tänkt på säker-
heten men inte alltid 
lika mycket på den 
trygghet som också 
behövs.
Lisen Andréasson Florman
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också känner sig mest otrygga i ute-
miljöer kvälls- och nattid.

– Vi tjejer har lärt oss att vara för-
siktiga och att skydda oss i större 
utsträckning än killar och män lärt 
sig hur de bör bete sig. Här krävs en 
förändring gällande attityder och 
normer, fortsätter Lisen.

Hon efterlyser ökad medveten-
het och fler goda manliga förebilder 
för unga killar och män i stort. För 
att lyfta frågan ytterligare har man 
på Nattskiftet inlett ett nytt projekt 
som riktar in sig på att utveckla 
metoder för att arbeta med att öka 
medvetenheten om beteende och 

normer bland den manliga delen av 
befolkningen. Fokus ligger på killar 
från tretton år och uppåt.

– Genom att ta upp den här typen 
av frågor i ett tidigt skede är vi över-
tygade om att vi kan göra avgörande 
skillnad.

En tröst i natten
Allt fler arrangörer ser gärna ett 
samarbete med nattkompisarna 
som också blir kontaktade i större 
utsträckning.

– Vi står för de mjuka värdena på 
plats. Ibland kan en kopp kaffe, en 
varm filt och någon att samtala med 

vara skillnaden mellan att lugna ner 
sig och utöva ogenomtänkta våld-
samma handlingar i berusat till-
stånd. Många behöver prata av sig 
och när de väl lugnat ner sig är de 
istället redo att åka hem och vi kan 
hjälpa dem med en trygg hemfärd. 
Vi tillkallar ordningsvakter och polis 
om det behövs och ser till att obser-
vera händelser. Vi har även hjälpt till 
med anmälningar på plats om våld 
utövats.

Belönats med pris
Nattskiftet har bland annat belönats 
med redaktionens specialpris av 

GAFFA-Priset 2016 för att nå ut stort 
och sitt arbete att förebygga våld och 
sexuella övergrepp.

– Vi har visat att det går att för-
ändra till det bättre med goda kraf-
ter. Förhoppningsvis kommer orga-
nisationer likt vår inte att behövas i 
framtiden.  Målet är ett jämställt och 
tryggt nattliv för alla. Med gemen-
samma krafter kommer vi att kunna 
ta natten tillbaka. ■

Läs fler artiklar på  
folkhälsa.nu

Jakob Grandin, grundare av Nattskiftet  
som tillsammans kämpar för en tryggare  
utemiljö kvälls- och nattetid.

Lisen Andréasson Florman, en 
av grundarna till Nattskiftet, blev 
överfallen på vägen hem från en 

klubb. Då föddes idén om organisa-
tionen för att tillsammans 

”ta tillbaka natten”.

Var med och gör skillnad!
Swisha 50 kronor till 900 51 33


