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Mål
• Ge ett urval av metoder för att göra 

föreningens evenemang socialt och psykiskt 

säkra för deltagarna = metoder och råd för 
evenemang som enligt era föreningars 
medlemmar är trevliga och angenäma 

• Väcka tankar för en kritisk granskning av den 
egna verksamheten

• Ge nya insikter



Vad innebär social/psykisk 
säkerhet på ett evenemang? 

Vad gör ett evenemang osäkert? Hurdana 
situationer känns obekväma? Vilka saker är 
alienerande? Vad få en gäst att känna sig 

ovälkommen?

Diskussionsstund: 



Vad är social säkerhet på 
evenemang

• Fysisk vs. icke-fysisk säkerhet

• Strävan efter att inte avsiktligt eller av 
obetänksamhet såra eller få en deltagare 
att känna sig obekväm

•OBS! Att fela är mänskligt och man 
kommer inte alltid att tänka på allt 

 situationer ska redas ut och tas som 
lärdomar!



Varför behövs de här 
principerna?

• Syftet med gemensamma sociala 
spelregler är att föreningens eller gillets 
medlemmar ska känna sig välkomna på 
evenemangen och därigenom 
välkomna i gemenskapen



Föreningsaktörernas roll

• Stor inverkan i gemenskapen! 

• Det lönar sig att göra upp skriftliga anvisningar, 
godkänna dem på styrelsens möte och synligt 
informera medlemskåren om dem
• Gör det lättare att minnas och följa

• Lättare att kritiskt analysera med jämna mellanrum

• Anvisningarna får gärna vara sådana som 
passar just er gemenskap  viktigast är att de 
inte förblir tomma ord



Praktiska råd
INFÖR EVENEMANGET

• Ta i bruk anvisningar för att förbättra 
säkerheten och ingå ett åtagande om 
nolltolerans mot trakasserier och mobbning

• Responsformulär/Problemformulär 

• Överväg temat och evenemangets natur

• Skriv evenemangsbeskrivningen så att alla 
upplever att de är välkomna

• Informera på flera språk

• Information om tillgängligheten 
• Tillgänglig lokal? Vem kan kontaktas?



UNDER EVENEMANGET

• Sångledarnas roll för att trygga säkerheten

• Språket som används

• Ta itu med kultur som känns obekväm (bl.a. 
förödmjukande tillrop, sånger och bestraffningar)

• Ordna ett lugnt rum i den mån det är möjligt

• Säkerhetsperson och synlig info om detta (ska 
inte vara en väktare eller höra till första hjälpen-personalen)

• Alla arrangörer fäster uppmärksamhet vid detta 
(t.ex. vet jag en förening där man kommit överens om att 
styrelsemedlemmarna ska prata med minst fem nya typer under 
ett evenemang)



EFTER EVENEMANGET

• Publicera responsformulär/problemformulär i 
eventet
• Vem läser? Hur används informationen?

• Håll ett responssamtal för arrangörerna



Vilka av presentationens 
principer kunde du införa i din 
egen förening/ditt eget gille?

Varför just dessa? Hur skulle du tillämpa dem i 
praktiken? Kommer du att tänka på några andra 

principer?

Diskussionsstund: 



Tack! 
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