


Trygghetslistan 





MÅLET VAR 1000 UNDERSKRIFTER OCH 100 TIPS - 
VI FICK IN MÅNGA FLER ÄN SÅ! 

Trygghetslistan var ett upprop, tipsinsamling som pågick 
under sommaren 2016 för att uppmana till en tryggare 

festivalsommar. 
Målet med listan var att få 1000 underskrifter och tips, vi fick 

in 4188 underskrifter och  350 tips på hur festivalerna kan 
göras till den trygga plats de ska vara. 

Trygghetslistan



● Ge arrangörerna inspiration till vad de kan göra för att öka 
tryggheten genom tipsinsamling. 

● Visa arrangörerna att det finns en vilja att jobba för ökad 
trygghet genom namninsamling . 

● Få arrangörerna att själva skriva en trygghetslista där de visar 
vad de kommer att göra för att öka tryggheten, kortsiktigt och 
långsiktigt. 

Med Trygghetslistan ville vi: 





Blandad press







Efter att ha samlat in 4188 namnunderskrifter och ca 350 tips från 
festivalbesökare bjöd vi under en kväll i november in till ett runda bordet-samtal. 
Inbjudna var politiker, opinionsbildare, artister, festivalarrangörer, bokningsbolag, 
näringsliv, säkerhet/polis och besökare som diskuterade festivalbesökarnas tips. 

Detta kom att bli deras ansvarslöften inför festivalsommaren 2017.

Framtidens festival - 09.11.2016





- Vi politiker lovar att ta politiskt ansvar 
för att motverka macho-kultur genom 
lagstiftning, myndighetsutövning och 

opinion.

Politikers ansvarslöften



- Vi från säkerhet lovar att våra respektive 
organisationer ska vi se till att 

förebyggande normarbete sker genom 
tydliga riktlinjer och krav på 

kunskapshöjning, samt genom ökat 
samarbete öka lagföringen.

Säkerhets ansvarslöften



- Genom våra ideella organisationer lovar vi 
att själv vara och att bidra till att skapa 
aktiva åskådare, och på andra sätt lyfta 
fokus så att ansvaret läggs där det här 

hemma.  

Ideella organisationers 
ansvarslöften



- Vi från näringslivet lovar att utifrån vår 
verksamhet identifiera hur vi kan bidra till 
ett tryggare och mer positivt nattliv. Vi ska 
sedan gemensamt  eller som enskild part 

genomföra trygghetsarbete. 

Näringslivets ansvarslöften



- Vi lovar som opinionsbildare att använda 
våra plattformar och vår makt för att 

uppmärksamma dom aktörer som arbetar 
förebyggande för inkludering i alla rum och 

mot diskriminering.    

Opionsbildares ansvarslöften



- Vi som besökare lovar att agera och hålla 
ögonen öppna när något händer.  Med 

agera menar vi allt ifrån att säga ifrån till  
att handgripligen ingripa.

Besökares ansvarslöften



Priser



MÅLET VAR 100 TIPS - VI FICK IN MÅNGA FLER ÄN SÅ! 

I de följande sidorna (11-18) har vi samlat några av de fantastiska tips vi fått in 

från festivalbesökarna (vi har valt att ta bort de tips som har samma syfte). 

Tips 



● Öka närvaro (vakter, poliser etc) och Inför ABSOLUT nolltolerans mot tafs, övergrepp och övertramp. -Magnus

● Lys upp området, jobba aktivt med community; hur hjälper man varandra. -Julia

● Mindre trånga utrymmen och arrangera transport till/från för de som tappat bort sina vänner. -John 

● Stäng området tidigt, och tänk på vilken tid på dygnet festivalen ska äga rum. Tydligare regler! -Viktor

● Lys upp publikhavet och ha affischer gällande trygghet vid ingång/utgång. -Johanna

● Fler trygghetsplatser runt om och inne på festivalområdet. -Viola

● STOPPA normaliseringen av tafs och upprepa gång på gång att “boys will be boys” inte gäller! -Adam

● Fler kontakt och informations platser att mötas upp på. -Alva

● Nära till stan och kollektivtrafik skulle ge tryggare festivaler. -Linnéa

● Fler vattenfontäner och kranar! -Nora

● Begränsa åtkomst till alkohol. -Veronika

Tips-Festivalbesökare 



● Fler aktiviteter på området! interaktion lekar på så sätt blir det lättare att lära känna varandra och göra annat än
             att bara dricka. -Sara 

● Ökade resurser för säkerhets/trygghetsarbete. -Tuva

● En station att gå till om nåt har hänt. - Anna

● Blandad ålder på publik. -Lotta

● Ge Nattskiftet ännu mer uppmärksamhet! - Sophie

● Fler vakter/värdar. -Hannes

● Se till att inga områden är helt folktomma. -Felicia

● Lampor/belysning, gör det lättare att anmäla och tydliggöra med trygghetszoner. -Moa

● Uppmärksamma utan att övervaka. -Karin

● Krav på utbildning för funktionärer och för de som jobbar kring sexuella trakasserier/hot/våld. -Mikael

● Göra det tydligt vad trygghet är, fler trygghetsvakter. -Albin

● Det ska ej finnas några dolda, dunkla vrår där det är folktomt inne på festival området.



● Fatta kampanj! -Louise

● Fler kvinnliga säkerhetsvakter. -Emelie

● Bättre mobiltäckning och ökad tillgång till laddningsstationer. -Simon

● När spårvagnarna går då känns det tryggt, de borde gå dygnet runt i samband med festival. - Therese

● En trygghets bil som kan köra hem folk. -Jonas

● Lyssna på besökarna! Ta in expertis på övergrepp och trygghets frågor. -Ludvig

● Jag vill känna att de som jobbar bryr sig. Gör syftet tydligt- jobba FÖR något bra inte bara emot något dåligt. - Max
             
● Arrangörerna måste visa att de tar detta på allvar! -Allan

● Gör vakter och säkerhetspersonal mer synlig t ex med hjälp av synliga kläder. -Fabian

● Lagom mycket folk på festivaler och i publikhav för att öka kontrollen. -Zoë

● Fler trygghetsvärdar, inte polis eller väktare som känns allt för auktoritära. -Vilma

● Bättre kommunikationer från evenemang/festival område till stan. - Sonja



● Utbildning innan festivalen för ALLA på festivalen. -Stina

● Stora skyltar med peppande budskap ex, ta hand om varandra. -Serena

● Fler civila trygghetsvakter. -Saga

● Utbildning om trygghet redan i grundskolan. -Rikard

● Utbilda föräldrar som får utbilda sina barn! -Viggo

● Nattskiftet borde finnas på ALLA festivaler. -Josefine

● Artister borde backa och inte spela om det inte känns tryggt. -Vilgot
             
● Alkoholfria zoner. -Shanthi

● Information om hur man kan vittna. -Carl Johan

● Acceptera aldrig sexism. - Sofia

● Nattkompisar på campingen. -Nina

● Trygghetsperson från festivalen borde ha tätare sammarbete med SL(speciellt på tunnelbanan). -Matte



● Toalett belysning, man ska inte behöva gå ut dit i mörkret. - Anders (Polis)

● Ge Nattskiftet tillgång till bilar så Nattkompisar kan ge ensamma gäster skjuts hem. - Johan (Polis)

● Dela ut gratis vattenflaskor och snacks vid entrén och inne på festivalområdet vid olika tidpunkter. -Linda

● Närmare arbete med politiker gällande dessa frågor. -Jens

● Jour/trygghets linje man kan ringa när man känner sig otrygg. -Joscela

● Göra schyssta områden för alkoholfri servering och häng. -Dawood

● Utforma festivalområdet helt efter trygghet. -Daniel
             
● Fler trygghets tält som man kan komma och hänga i. -Viktor

● Poliser i publikhavet. -Leida

● Uppmana arrangörer, artister och andra inblandade att uppmärksamma trygghet. -Isabelle

● Uppmärksamma detta och aktivt arbeta med trygghet på alla olika klubbar. -Lars

● Vid biljettköp ska det vara ett villkor att  behandla alla med respekt. -Maja



● Fler toaletter, så man inte behöver kissa i buskarna. -Jacob 

● Bättre och trevligare attityd hos vakter. -Mirja

● Ett nummer killar kan ringa när de känner att grupptrycket har gått för långt. -Emil

● Aldrig slänga ut någon utan personens vänner, lämna ingen ensam. -Mirjam

● Uppmana till omtanke. -Anders

● Mer fokus på vatten till besökarna. -Thelma

● Mer övervakningskameror. -Mohamed
             
● Utbildning i tidig ålder. -Britta

● Kommunikation utåt om vad festivalen står för. -Adrianne

● Ökad utbildning gällande jämställdhet. -Daniel 

● Någon form av festival symbol som visa att området är tryggt. -Brittmarie

● Filmer om trygghet som visas före och under festivalen. -Johannes



● Fler filmer på området och inför festivaler som uppmanar och informerar om trygghet! -Alina

● Organisera transport till och från området. -Gabriel

● Mitt trygghet tips är att alla ska ta hand om varandra. -Linn

● Det är dags att göra fina ord om trygghet till konkreta handlingar för trygghet. -Isak

● Mer vatten på området, tack! -Ola

● Begränsa åtkomsten till alkohol. -Robin

● Interaktion Lekar som till exempel pingis. Vi är alla lika, vi är alla människor. -Kristoffer

● Prata direkt med skolor och därmed förändra strukturer från start. -Sorana

● Uppmana band, arrangörer och andra inblandade att uppmärksamma folk på plats som man kan prata med. - Baran

● I information om festivalen ska de som ska besöka festivalen informeras om (alternativt skriva under på i den mån det 
är möjligt) de regler som gäller för festivalen - Nicole



● Kortsiktigt - närvaro. Långsiktigt - jobba med mansnormen. -Sara

● Självförsvarsutbildning för utsatta personer. - Caroline

● Civilkurage även från scenen och artister. - Anton 

● Flytta fokus från offer till förövare, för så här kan vi inte ha det! - Hanna

● Många är arga nu. Det är bra fortsätt vara arga, det är jag med. - Denise 

● Trygghet är en rättighet oavsett hur du ser ut eller vilken identitet du har! -Frida

● Ökad närvaro på festivaler, klubbar, i slottsparker. Ta detta på allvar! -Knut

● Trygghet uppnås inte via en intern checklista hos tjejer utan i beteendet och respekten hos alla människor. -Saga





Maya Julia Magnus John Hannes Viktor Ellinor Adam Viola Alva Nora Sorana Celine Max Linnéa Fabian Veronika Charlotte Emmalisa Sara 
Sascha Martin Rasmus Johanna Tuva Erik Lotta Lovisa Sophie Elsa Märta Pontus Carl Helena Alicia Carl Robin Helena Moa Felicia Mikael 
Thomas Ali Elizabeth Filip Rose Albin Hanna Ellie Cajsa Anna Liam Amie Patrik Jens Lillian John Leia Saga Elin Embla Agnes Olivia Hans 
Grynet Elin Karin Maja Alexander Ida Raphael Lydia Hektor Loke Pelle Sam Ariana Andrea Ludwig Jonas Nadia Simon Allan Sara Therese 
Edvin Aida Jamina Sonja Mika Andrea Serena Allan Benjamin Ted Lisen Olivia Rikard Markus Sara Hanna Joseph Ines Sofia Christian Malin 
Edvard Vilgot Ann Lina Ulrik Joakim Madeleine Malin Fredrika Mandri Carina Carl Johan Tommy Peter Elisabeth Stella Tanja Antonia 
Alexandra Leila Simon Wiktor Margareta Nina Matte Emmy Anders Hanna Erik Stina Maria Daniel Olivia Dawood David Ronnie Rasmus 
Hedvig Helen Engla Amanda Ingrid Hannah Allen Felix Anton Liz Tor Sofia Tobias José Klara Rebecca Leida Ellen Elona Ludvig Mirjam Nathalie 
Jonas Isabell Stefan Jacob Bondai Mirja Joakim Linn Alexandra Lisa Gabriel Niklas Marco Julia Vanessa Solveig Aleya Mohamed Ola Willner 
Anna Maja Sophie Carl Thelma Emilia Anna Wilhelm Martin Britta Mikael Petronella Dan Brittmarie Johannes Daniel Jessica Aleja Lydia Dan 
Caroline Jolin Desideria Theresa Azra Bejar Fannie Moa Einar George Leif Alf Jonas Maximillian Bálint Ingemar Cevin Milian Kurt Noah Aline 
Alisa Iris Leana Dagmar Fatima Minelle Asta Izabella Angelica Inger Lo Linn Henny Evelyn Madicken Janni Naomi Jenna Ofelia Tilda Sonja 
Monika Daniella Anastasia Lena Nella Amanda Mona Önja Tilia Elmina Gabriela Ela Alexia Lovisa Melanie Judit Stina Villemo Jessica Dana 
Novalie Truls Nicholas Tony Anton Thomas William Jack Mohammed Dexter Ingvar Aksel Youssef Arve Emrik Theodor Diego Maximus Oliver 
Edward Frida Greta Hampe Igor Danielle Alice Noah Jakob Viktoria Tina Maria Robert Paul Julia Ewa Marie Fanny Ulrika Karin Sara Nicole 
Tove Baran Evelina Mira David Erika Jennie Kalle Dagmar Henrik Jocke Klara Sebastian Desire Kristina Vilda Tora Hempa Lovisa Isac Petter 
Göran Anna Mathilda Rebecca Thilde Sia Didrik Fredrik Örjan Selma Kira Cecilia Tyra Rikke William Aida Najma Linnéa Yrsa Filippa Pauline 
Jonas Pontus Hilda Robyn Karolina Nadia Daniel Otto Elin Zara Mathilde Jessica Olivia Isa Hanna Ellen Linda Kajsa Adam Tom Ida Ylva Petra 
Dennis Rita Leya Gojjan Sarah Kitty Tove Wilde Pira Ulrik Hedda Nathalia Sissel Rasmus Ted Isabella Hanna Fredrika Johanna Hjalmar Tilda 
Stella Märta Orscar Ville Illia Kia Mikkel Christian Helena Rebecka Nadine Tove Embla....

  

4188-Namnunderskrifter



. 

 

TACK alla BESÖKARE som bidragit med tips!

TACK alla ARRANGÖRER för att ni tar dessa tips till er! 

TILLSAMMANS tar vi festivalsommaren tillbaka!

TACK!



Lisen Andréasson Florman, grundare och verksamhetschef

Tel: +46 (0) 734 40 36 05

Mail: lisen@nattskiftet.org

Viktoria Stella Litzén, projektledare 

Tel: +46 (0) 703 55 66 34

viktoria@nattskiftet.org

Vill du samarbeta med
 Nattskiftet? 

mailto:lisen@nattskiftet.org

