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Ungdomar mot våld - UMV, erbjuder en 
stark känsla av sammanhang. Här blir 
du en viktig del av en säkerhetsorgani-
sation vid evenemang.

Du kommer att få lära dig om vad det 
innebär att arbeta med säkerhet och 
att samverka med blåljuspersonal och 
ordningsvakter.

Under ett år kommer teori och praktik 
att varvas. Efter genomgången utbild-
ning hålls en diplomeringscermoni. 
Efter det fortsätter UMV-resan med 
lärlingsskap och sedan finns det möj-
lighet att bli mentor för nya grupper.

Du kommer att få erfarenheter som du 
kan bära med dig i livet och som kan 
vara värdefulla i ett cv.

Varmt välkommen!

Välkommen till
Ungdomar mot våld!
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Denna utbildningsbok är inspirerad av ”Säker-
hetsguide för evenemang 2021”, som är utgiven 
av MSB, Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap och utbildningen ”Evenemangssäker-
het”  som ges av Karlstads Universitet.





ANTAGEN!

Du är nu antagen och medlem i Ungdomar 
mot våld.

Som medlem är du en representant för 
gruppen och Arena Satelliten. Du repre-
senterar även Sollentuna kommun när du 
arbetar på evenemang, nattvandrar, deltar 
i olika möten eller liknande. Och kanske 
det viktigaste, du är en förebild för andra 
ungdomar.

UMV vill främja en ungdomskultur utan 
våld, brott och droger. Vi upprättar ett 
kontrakt med dig för att det ska vara tyd-
ligt vad du kan förvänta dig av oss och vad 
vi förväntar oss av dig.

Din resa i gruppen kan även illustreras av 
vår trappa - Satellittrappan.

GRUPPARBETE

Vad är en förbild?    

”En förebild är en person
som man lär sig någonting av.

    En person som du känner igen dig 
själv i och som gör någonting som du 

också skulle kunna göra.”

Tänk på:
• att som UMV:are kommer du att 

ge service till publiken och inte 
vara på evenemanget för att se/
delta i aktiviteterna.

• att uppträda korrekt, artigt och 
bestämt. Publiken är kunder och 
ska bemötas med vänlighet och 
god service.

• att inte röka i närvaro av publik.
• att du ska ha god kännedom om 

hela evenemangsplatsen, känna 
till toaletter, försäljningsställen, 
utrymningsvägar med mera.



Ett evenemang är en större tillställning 
eller event som till skillnad från löpande 
verksamhet arrangeras kortvarigt.

Evenemang är ett brett begrepp som 
oftast används för kommersiella tillställ-
ningar.

Exempel på vanliga evenemang är festi-
val, karneval, konsert, stadsfest och lik-
nande.

Hit räknas även idrottsevenemang, tea-
terföreställningar med mera.

Ett evenemang kan också ses som ett 
pussel där många olika bitar ska passas 
ihop för att bli en bra helhet.

VAD ÄR ETT
EVENEMANG?



EVENEMANG?



VAD ÄR PUSSELBITARNA?
För att ett större evenemang ska kunna 
genomföras så behövs olika personer och 
kompetenser. I planeringsarbetet har vi 
olika ansvarsområden som vi har delat in 
oss i.

Dessa är:
• Produktion
• Site/logistik
• PR och artister
• Säkerhet
• Service
• Sjukvård

Produktion - Har hand om  arbetet med 
teknik, ljud, ljus, scener och tält.

Site/logistik - Tar fram ritningar i 3D och 
trafikanordningsplaner. Planerar för sta-
ket, stängsel och barriärer. Har kontakt 
med kommunen, SL, Arriva, SOS Alarm och 
andra. Ansvarar för att samverka.

PR och artister - Planerar marknadsfö-
ringsarbetet, bokar artister och sköter 
sociala plattformar.

Säkerhet - Planerar säkerhetsarbetet. Har 
kontakt med bevakningsbolag. Upprättar 
säkerhetsplan.

Service - Planerar bar, garderob, infotält, 
tillgången av vatten, partyvärdar, ser till 
att evenemanget är snyggt och fräscht, är 
kontaktpersoner för funktionärer.

Sjukvård - Ger sjukvård och mentala plås-
ter till de som behöver.

VARFÖR GÖR VI EVENEMANG?
Förutom att det är roligt så för det sam-
man människor från vitt skilda håll som 
tillsammans ska få någonting att fungera.

Människor som kanske inte annars hade 
träffats möts. Ungdomar med olika bak-
grund och från olika områden, uniforms-
bärare, volontärer från Svenska kyrkan, 
myndighetspersoner, föreningsmänniskor, 
kulturarbetare, en salig blandning kan det 
vara.

DELAKTIGHET OCH ATT LÄRA SIG 
SAKER
När vi jobbar med evenemangen kommer 
du att lära dig saker som du kan ha nytta 
av i ditt övriga liv. Du kommer även att få 
ett intyg från oss som du kan använda i 
ditt cv.

GRUPPARBETE

Vad är delaktighet?



Tänk på:

• att  alla är lika viktiga i evene-
mangspusslet. Ingen funktion är 
viktigare än någon annan. Ett eve-
nemang görs av alla delar tillsam-
mans.

• att en organisation är inte starkare 
än sin svagaste punkt.

• att det är viktigt att alla aktörer 
upplever delaktighet.

• att sprida glädje.

VAD GÖR UMV?
UMV är dom som arbetar med pusselbiten 
säkerhet. Detta innebär att vi samverkar 
med Polis, ordningsvakter och andra sä-
kerhetsaktörer.
Vi tittar på folkflöden, nödutgångar, har 
koll på brandsläckare, bygger entréer, upp-
rättar säkerhetsplan med mera.
Publik vänder sig ofta till säkerheten med 
frågor och därför behövs god kännedom 
om evenemanget.

På andras evenemang, till exempel en 
teaterpremiär, kan UMV stå för att hålla i 
insläppet, kontrollera biljetter och upprätt-
hålla den allmänna ordningen.
Det handlar alltid även om att sprida 
trygghet och glädje.

ORGANISATION UNDER GIG
Under gig jobbar olika funktioner eller 
grupper av funktionärer.
Dessa kan vara:
• Service - bar, garderob, Chill, Boulevar-

den, Battlefield
• Säkerhet - ordningvakter, säkerhets-

personal, UMV, samband, safety, dike, 
dansgolv

• Samband - är några personer som skö-
ter all radiokommunikation

• Safety - brandvärdar, bevakar alla nöd-
utgångar

• Sjukvård - sjukvårdare, socialarbetare
• Dike/dansgolv - UMV, SÄK, OV, Prod.

Organisationen under gig styrs ofta av 
antalet radiokanaler. Sambandet har allt-
så olika radiokanaler till olika grupper av 
funktionärer/personal.
Bilden nedan är en illustration över hur en 
organisation kan se ut.

För att kunna genomföra ett större evene-
mang så krävs en mängd olika funktioner 
och funktionärer.
Alla är lika viktiga. Ingen arbetsuppgift är 
mer värd än någon annan. Allas uppgift är 
jobba tillsammans och sprida glädje.
Särskilt viktigt är det att alla som jobbar 
i säkerheten utstrålar lugn, trygghet och 
gärna glädje.



SAMVERKAN
Vi samverkar ofta med många olika per-
soner, myndigheter, företag och organi-
sationer. Till exempel Svenska Kyrkan, 
olika fältgrupper, Socialtjänsten, SL, Arriva, 
nattvandrare, teknikföretag, matvarubuti-
ker, polis, räddningstjänst. 
Vi har även många enskilda personer som 
engagerar sig på olika sätt.

Alla är viktiga och vi är angelägna om att 
alla ska känna sig delaktiga.

TILLSTÅND
En del evenemang kräver att det finns ett 
tillstånd från polismyndihheten för att få 
genomföras.
Tillståndet söks i god tid. En ansökan 
innehåller information om evenemanget, 
hur säkerheten ska skötas, bemanning, 
evenemangsplats och hur evenemanget 
ska vara uppbyggt med scener, tält och 
annat.

EVENEMANGSPLATS
Olika evenemangsplatser har olika förut-
sättningar. Evenemang som sker inomhus 
har också olika förutsättningar beroende 
på vilka lokaler som används och till vad. 

Det som ska finnas med i planeringen är 
att evenemangets design och utformning 
även påverkar folkflödet. Det vill säga hur 
besökarna kommer att röra sig och var 
folkflödet kan bilda proppar påverkar ock-
så hur säkerhetsarbetet kan bedrivas.

Vårt
Varu-
märke



Varu-
VAD RYMS I

• Att det är på riktigt
• Ung, kaxig och professionell
• Trygghet och bemötande
• Uppförande
• Klädsel
• Arena Satellitens grafiska
• identitet

märke
VÅRT VARUMÄRKE?



VAD ÄR

SÄKERHET OCH TRYGGHET?



SÄKERHET OCH TRYGGHET?

ARENA SATELLITENS
SÄKERHETSARBETE

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• Nolltolerans
• Arbeta förebyggande
• UMV:s roll i säkerhetsarbetet



ATT SKAPA TRYGGA MILJÖER
På Arena Satellitens egna evenemang så 
lägger vi stor vikt vid att skapa miljöer som 
förmedlar en känsla. En stor del av det är 
att att miljöerna ska vara trygga för besö-
karna och även upplevas som trygga.

När det gäller kommunala ungdomseve-
nemang så ska inte bara besökarna vara 
nöjda.
Bakom ungdomshuset så ska även Kultur- 
och fritidsförvaltningen, säkerhetsenheten 
och andra kommunala tjänstemän vara 
säkra på att vi skapar trygga evenemang. 

Bakom varje besökare så finns det vård-
nadshavare och andra anhöriga som också 
ska vara trygga med att låta sin ungdom 
besöka evenemanget.

Och för att ungdomar ska vilja besöka oss 
igen, så är den upplevda tryggheten en 
viktig del för att de ska komma tillbaka på 
nästa fest.

SÄKERHET OCH TRYGGHET
Säkerhet och trygghet betyder och är olika 
saker.

Säkerhet är individens faktiska risk att 
utsättas för brott och ordningsstörningar. 

Trygghet är individens upplevelse av sä-
kerheten.

För stort fokus på säkerhet kan leda till 
otrygghet. Människor kan få uppfattning-
en att problemen är större än vad dom 
egentligen är - så ökad säkerhet betyder 
inte automatisk ökad trygghet.

“The purpose of security is to create 
safety, not respond to danger” 



LAG & Lag & Rätt

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• En föreläsning om olika begrepp, la-

gar och regler.RÄTT



GRUNDLÄGGANDE
EVENEMANGSSÄKERHET

GRUNDLÄGGANDE
EVENEMANGSSÄKERHET

Föreläsare:........................................................

Innehåll
• Vikten av ett bra säkerhetsarbete vid 

evenemang och vad som kan gå fel

SÄKERHETSORGANISATIONEN
Säkerhetsorganisationen är en egen del 
i evenemangspusslet. Säkerhetsarbetet 
planeras av ungdomarna i UMV och deras 
ledare.

Olika grupper av aktörer som kan före-
komma i säkerhetsarbetet:
• UMV
• Ordningsvakter
• Säkerhetspersonal
• Dikespersonal
• Safetypersonal
• Sambandspersonal
• Polis

EN HUVUDREGEL

Att vad som än händer,
så springer vi inte.

Nyckelord för personer som jobbar med 
säkerhet

• Lugn
• Prestigelös 
• Uppmärksam
• Kommunicerande lagspelare

Säkerhetsmedvetande är en del  i jobbet 
för alla som arbetar på ett evenemang. 
Säkerhetsarbetet behöver vara både ända-
målsenligt och anpassat till evenemangets 
verksamhet.

Säkerhetsarbetet bör heller inte förta besö-
karens upplevelse mer än nödvändigt. Syn-
liga säkerhetsåtgärder kan i vissa fall skapa 
en känsla av trygghet hos besökaren men i 
andra fall skapa otrygghet eller till och med 
vara provocerande. 

Allt arbete säkerhetsorganisationen gör är 
beroende av vad andra gör, där säkerhets-
funktionen är ett slags supportfunktion till 
resten av evenemanget med syfte är att 
göra evenemanget säkert. Säkerhetsfunk-
tionen måste vara med i planeringen tidigt 
och ha en central roll.

Säkerhet är viktigt men även andra värden 
är viktiga, t.ex. effektivitet, tillgänglighet 
och upplevelse.
Utan samarbete och överblick kan det lätt 
uppstå målkonflikter, där en enskild åtgärd 
som ökar säkerhet eller skydd kan medfö-
ra onödigt sänkt funktionalitet eller upple-
velse för helheten.



GRUNDLÄGGANDE
EVENEMANGSSÄKERHET

RADIOKOMMUNIKATION

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• Radion
• Samband
• Radiospråk
• Öva att prata i radio



ATT ARBETA I
DÖRREN
VISITATION
Det finns inga lagliga  behörighetskrav för 
visitation. Som arrangör kan denne förbe-
hålla sig rätten att visitera besökare som vill 
in. Det kallas villkorad visitering och betyder 
att besökaren samtycker till visitering för att 
komma in på evenemanget.

Villkorad visitering kan genomföras av ar-
rangören utsedd funktionär. Ordningsvakt får 
ej utföra villkorade visitationer. Om en ord-
ningsvakt däremot omhändertar eller griper 
en person får hen genomföra en så kallad 
skyddsvisitation för att eftersöka farliga 
föremål.

Skyltar gällande visitation ska vara uppsatt 
vid entrén till evenemanget. En besökares 
vägran att underkasta sig visitation är inget 
brott. Däremot utgör det en grund för att 
nekas tillträde till evenemanget.

Visitationen syftar till att undersöka om man 
bär på farliga föremål eller alkohol. Även 
väskor och andra medförda föremål kan un-
dersökas. Visitationen genomförs så att man 
systematiskt känner utanpå fickor och klä-
der. Vid visitation av väskor kan en ficklampa 
användas. Om farliga föremål anträffas kan 
de bara tas i beslag av ordningsvakt eller 
polis.

Vi kan även använda oss av alkomätare 
och metalldetektor.

ÖVNING

• Vi lär oss visitera
• Att hantera alkomätare
• Att hantera metalldetekro

Tänk på:

• att en visitation kan upplevas som 
obehaglig av besökaren. Var korrekt 
men noggrann.

• att visitera väskorna diskret men 
noggrant.

• att alltid lukta på medhavd vätska.
• att glasflaskor ej får tas med in på 

evenemanget.



OLIKA SORTERS
STAKET

cykelstaket

scenstaket

byggstängsel

Det är vanligt med någon 
form av inssynskydd på 
stängslet runt ett evenemang.



SCENEN OCH
SCENDIKET

FUNKTIONER VID SCENEN

Dikeschefen - arbetsledare för alla som 
arbetar i diket. Har mandat att pausa eller 
bryta en konsert.
Scenchefen - leder arbetet och har hand 
om allt som händer på scenen. Har man-
dat att pausa eller bryta en konsert.
Backstagechefen - har hand om artister 
före och efter uppträdande samt service 
kring scenområdet såsom mat, loger och 
logistik.

SÄKERHETEN FÖRE ETT UPPTRÄDANDE

Studera artist- och publikprofilerna för att 
få kunskap om vad som kan väntas hän-
da och hur artist och publik kan förväntas 
uppträda i olika situationer. På så sätt kan 
dikespersonalen i förväg förbereda sig på 
eventuella händelser.

Kontrolleras före konsert:
• hörselskydd
• tillgång till vatten
• ficklampor
• att scenstaketet är rätt ihopsatt
• brandsläckare
• sjukvårdsmaterial
• att publikytan är fri från farliga föremål
• pausrutin
• nödmaterial, mikrofon, megafon
• reservel
• reservbelysning

Det är också dikeschefens uppgift att 
informera dikespersonalen om artist- och 
publikprofiler, fx, specialhändelser, foto-
grafer och arbetsfördelning.

SÄKERHETEN UNDER ETT UPPTRÄDANDE

Passa på att småprata med den publik 
som kommer först. Skapa en god stäm-
ning. Dikespersonalens uppgift är ett 
servicearbete. Undvik att stå i publikens 
synfält. Tänk på att utstråla vänlighet, 
trygghet och trivsel.

Lyft av publik - Ett bra sätt att lyfta per-
soner är att vända dem med ryggen mot 
scenen, ta ett lämpligt tag och lyfta uppåt. 
Glöm inte att säkra din egen rygg och lyfta 
med benen.

Risker under spelning:
• kratrar
• vågor
• crowd surfing
• stage diving
• publik på någons axlar
• bråkiga personer
• moshing
• dans i cirkel
• flaggor
• wall of death

Vissa fenomen ”hör till” olika genrer av 
musik. Därför bör det innan konsert delges 
information om vad som är tillåtet.

ATT ARBETA I PUBLIKHAV

Att arbeta i publikhav är riskfyllt, trångt 
och varmt. Vi arbetar alltid minst två till-
sammans. För att snabbt kunna lokalisera 
varandra bär vi alltid en varselkeps. Om vi 
vill påkalla uppmärksamhet vinkar vi med 
kepsen uppe i luften.



DIKESUTBILDNING

Föreläsare:......................................................

Innehåll
• Mental förberedelse
• Scendiket
• Arbetet i scendiket
• Kontroll före uppträdande/Bra att 

veta
• Beredskap under uppträdande

PAUSRUTIN

En pausrutin används för att pausa eller 
avbryta en spelning i förtid. Inför en paus 
ska alltid samband och dikespersonalen 
informeras.
Pausrutin kan aktiveras av i förväg be-
stämda funktioner. Ett talmanus läses då 
upp från scenen eller FoH.

Pausrutinen genomförs skyndsamt.

SÄKERHETEN EFTER UPPTRÄDANDE

Spelningen är inte slut för dikespersonalen 
förrän dikeschefen säger till. 



Stress är en process i kroppen, ett tillstånd 
för att öka kroppens kapacitet. När du till 
exempel blir hotad, reagerar du med räds-
la eller ilska. Det autonoma nervsystemet 
startar (som du inte kan påverka med viljan) 
och gör dig redo för att snabbt kunna fly eller 
försvara dig.

När kroppen gör sig redo börjar hjärtat slå 
hårdare, blodtrycket stiger, du får tunnelse-
ende, hjärtklappning, svettningar, muskel-
spänningar med mera.

Allt blod rusar till musklerna som behöver 
mer energi och syre. Onödig vikt i form av 
vätska elimineras - munnen blir torr, hand-
flator och fötter blir fuktiga.
Onödiga känslor försvinner, till exempel 
hunger och sömnbehov. Adrenalinet ökar i 
kroppen och hjälper dig att få upp stridsviljan 
tillsammans med stresshormonet kortisol, 
som startar processen att försätta kroppen i 
stridsberedskap.

Kroppens flykt- och kampsystem är aktive-
rat.

STRESS
Stress uppstår när de krav som ställs på 
individen upplevs överstiga upplevd pre-
stationsförmåga. Stress är en försvarsme-
kanism. Fight or flight.

PUBLIK-
PSYKOLOGISTRESS - “masspanik” 

“Panik” i en folkmassa uppstår då individen…
• Upplever en stor livsfara - nära 
• Upplever att skydd/flykt är otillgänglig 

eller minskande.

Paniken är en extrem stressreaktion. 

STRESS - stressade situationer
Viktigt! Panik/stress är smittsamt. Verkar du 
smittad kommer din kollega/personal stres-
sas.

I en stressituation sträva efter:
• att kliva ur den omedelbara situationen. 
• att leda din personal, fastna inte i det 

praktiska arbetet. 
• att behålla lugnet - både inåt och utåt. 
• att prata sakligt och tydligt - tänk, tryck 

och tala

STRESS - reaktioner 
Personer flyr i panik…
• från faran.
• mot säkerhet/trygghet
• mot något säkert och bekant (människa/

plats).
• Ju starkare fara desto längre ner i stress-

konen. 



PSYKOLOGI
VAD ÄR EN FOLKSAMLING?
• Individer som delar ett fokus.
• Följer sociala regler.
• Bryter någon reglerna reagerar gruppen. 
• Polisen definierar en folksamling som 

“mer än 12 personer”

“En otrygg folkmassa kan snabbt bli en farlig 
folkmassa” .

UNGA BESÖKARE
• Sökande efter identitet eller samman-

hang. 
• “Odödlig”
• Grupptryck.
• I en publik: anonym eller avindividualise-

rad.
• Högre grad av “fan”.
• Svagare kroppskonstitution.
• Mindre konserterfarenhet.
• Lägre konsekvensmedvetenhet. 

FLOCKMENTALITET
• Människan är en social varelse.
• Att tillhöra är det starkaste behovet efter 

överlevnad. 

Att passa in/få acceptans är viktigt.  Ju star-
kare önskan att tillhöra, desto mer ändrar in-
dividen på sig för att följa gruppens upplevda 
förväntningar.

AVINDIVIDUALISERING - ORSAKER
• Gör en icke typisk handling i grupp.
• Ingen eller otydlig struktur.
• Gruppstorlek, större grupper (över 300 

personer) är mer extrema än små grup-
per.

• Sinnesförnimmelse. ”Overload” ljud/ljus

AVINDIVIDUALISERING - EFFEKTER
• Känslan av anonymitet. “Jag kan inte bli 

påkommen”
• Lever ut andras förbjudna handlingar. 

Såval positiva eller negativa. 
• Diffust ansvar - Jag är inte ansvarig för 

mina handlingar. 
• Missar interna signaler - Som normalt 

skulle hämma beteendet. 
• Konsekvensmedvetenhet - Minskar 

eller utgår helt.
• Impuls - Ersätter eftertanke. 

“THE RISKY SHIFT”
Människor i grupp kan ändra sitt sätt att 
fatta beslut om risker - och vara mer ex-
trema än om de om de varit ensamma. 
Delad risk upplevs mindre. 

Alltså:  Delad risk och upplevelsen att 
gruppen är “mer extrem” gör individen mer 
risktagande. 

I detta avsnitt ingår en föreläsning om 
konflikthantering.

Tänk på:

• att stress/panik är smittsamt.
• att de kroppsliga reaktionerna inte är 

farliga. De förbereder dig för situatio-
nen.

• att ta en paus och prata med din 
teamleader eller någon i sjukvårds-
teamet. om du känner att det behövs.

• att din teamleader även kan be dig 
att ta en paus.



CROWD
MANAGEMENT
Crowd management handlar om att få en 
publik vilja göra det du vill. Det handlar om 
att anpassa förutsättningar eller förändra 
folksamlingens beteende.

En nöjd publik som får sina förväntningar 
uppfyllda gör evenemanget säkrare och tryg-
gare. En arg eller besviken publik däremot 
kan generera en rad olika problem som kan 
leda till risker eller oönskade händelser.

Kom ihåg att känslan dominerar upplevelsen. 
Se till att evenemangsplatsen är hel, ren och 
tilltalande.

Publiken vet inte vad som är ”rätt”. Se till att 
evenemanget är tydligt och väldesignat med 
smart skyltning och personalen är välinfor-
merad.

Hellre att publiken får en glad överraskning 
än ett brutet löfte. Till exempel; överskatta 
hellre väntetiden en del. Missnöjdhet kan 
smitta av sig. Fokusera på missnöjda och 
hantera problemen direkt när de uppstår. Ta 
till exempel pauser utom synhåll då publik 
som köer kan uppleva det irriterande att per-
sonal sitter ned. Besökare med gott humör 
tar motgångar bättre - sprid glädje!



DIM-ICE

DIM-ICE-matrisen är ett verktyg vi an-
vänder under vår riskbedömningsprocess. 
Det gör det möjligt för oss att överväga de 
tre faserna av ett evenemang - Ingress, 
Circulation and Egress - från tre viktiga 
perspektiv - Design, Information och Ma-
nagement.

Med hjälp av denna matris kan vi överväga 
tre viktiga planeringselement för våra hän-
delser under de tre nyckelfaserna för varje 
händelse.

DIM - Vi tittar på Design, på Information 
och Management-elementen i varje hän-
delse .

ICE - Vi använder DIM och vi tittar på var 
och en av dem under 3 faser, Ingress, 
Circulation och Egress.

Ingress är alltså när publiken anländer till 
ett evenemang.
Cirkulation avser när din publik är inne på 
evenemanget och rör sig runt på evene-
mangsområdet.
Egress (utgång) är den tidsperiod under 
vilken publiken lämnar evenemanget.

När vi gör en DIM-ICE så gör vi två; en för 
normal drift och en för nödscenarier.

SKAPA BRA KÖER
Köer är en typisk källa till irritation.

INFORMATION

DESIGN

Geografisk placering.
Bredd och kapacitet.

Vinklar och linjer.

Publikinformation
Informationsstruktur

Beslutsunderlag

INGRESS

Publikens fokus/
mindset vid ankomst

CIRCULATION

Publikens fokus/
mindset då de är på 

evenemanget.

EGRESS

Publikens fokus/
mindset då de ska 

lämna evenemanget.

Planering/ledning
Samverkan/organisation

Utbildning

MANAGEMENT

Börja starkt, sluta starkt!

Tänk på:

• att eliminera förvirring.
• att väntan måste vara rimlig.
• att sätta förväntningar och överträffa 

dom.
• att hålla kön sysselsatt/upptagna.
• att vara rättvis.
• att minnet är starkare än erfarenheten.

INFO



RISKHANTERING &
SÄKERHETSPLANERING

SÄKERHETSPLANERING

Att i förväg skapa förutsägbarhet för eve-
nemanget ökar förutsättningarna för att 
det blir ett säkert evenemang. Det innebär 
att titta på vilka risker och sårbarheter som 
finns, vad som kan hända och vad som 
krävs för att publik och personal ska få en 
trygg och säker upplevelse.

Man brukar säga att man ska ”tänka efter 
före”. Med det menas att analysera alla 
tänkbara situationer och händelser på eve-
nemanget och fundera runt frågor som:

• Kan det här hända?
• Vad får det för konsekvenser?
• Hur undviker vi det på bästa sätt?

En säkerhetsplan ska innehålla:
• evenemangsbeskrivning
• säkerhetspolicy
• regler och allmänna riktlinjer
• organisationsbeskrivning
• riskförteckning
• områdesplan med karta
• specifika planer
• operativa planer och rutiner

RISKHANTERING

Riskhantering/riskanalys handlar om att 
identifiera, värdera och hantera risker.  Me-
ningen är att ta bort, minska eller accepte-
ra en risk. Att identifiera och hantera risker 
är ett bra sätt att öka medvetenheten  och 
förståelsen för säkerheten i hela organisa-
tionen. Riskhantering är att betrakta som 
ett måste för en seriös arrangör.

För att synliggöra risker så görs en risk-
bedömning. Denna bedömning är grunden 
för en stor del av evenemangets säker-
hetsarbete.  Den information vi får från en 
riskanalys utgör grunden för evenemang-
ets övergripande planer. Riskbedömningen 
kan också visa vilka förebyggande åtgärder 
som är lämpliga eller nödvändiga att vidta.

Underlag för riskbedömning:
• Evenemangsplatsen. Hur ser den ut?
• Publikprofil. Vilken typ av publik förvän-

tas och kan förväntas av dom?
• Artistprofil. Vilka artister? Historiskt 

beteende som kan medföra risker? Hot-
bilder?

• Publikhantering. Hur kommer vi att ar-
beta med flöden, hur publiken kommer 
att röra sig?

• Övrigt. Tidpunkt? Årstid? Andra ak-
tiviteter i närområdet? Området runt 
omkring? Resurser för evenemanget? 
Vilken beredskap finns? 



RISKHANTERING &
SÄKERHETSPLANERING



BRAND-
SÄKERHET 

Föreläsare:

.......................................................................

Innehåll
• Handbrandsläckare
• Brandförlopp
• Nödutgångar
• Utrymning



SJUKVÅRD
FÖRSTA HJÄLPEN

Föreläsare:

............................................................

SJUKVÅRD PÅ EVENEMANGET
Sjukvården på ett evenemang avgörs  av hur många 
besökare som förväntas komma. En sjukvårdsansvarig 
person ska alltid finnas och vid stora evenemang är en 
läkare eller sjuksköterska lämpligt.



NATT-
VANDRING

ATT NATTVANDRA
Att nattvandra innebär att röra sig ute på 
gator och torg i miljöer där ungdomar vis-
tas kvälls- och nattetid. Syftet är att skapa 
en tryggare miljö.

Det är vanligt med olika nattvandrar-
grupper som består av vuxna, till exempel 
Farsor & Morsor på stan eller andra natt-
vandrargrupper. 
Utöver frivilliga så finns det även fältare. 
Fältarna är professionella aktörer som är 
anställda av kommunen. I Sollentuna har 
vi Fältteamet från Socialtjänsten och de 
Mobila Fritidsledarna från Kultur & Fritid. 
Kommunen har även ett bevakningsföre-
tag som ronderar både dag- och nattetid.

Att nattvandra kan praktiskt vara att hjäl-
pa ungdomar eller att bara vara en lyssna-
re som de kan prata med.

Olika nattvandrare och fältare känns alltid 
igen på sina jackor som visar vilka de är.

När du som UMV:are är ute på fält är det 
mycket viktigt (vilket det alltid är) att du är 
en bra förebild för andra ungdomar. 

Ibland kan man hamna i känsliga situatio-
ner där någon som står dig nära är inblan-
dad i något. Även vi vuxna kan hamna i 
sådana lägen och då är det bättre att man 
tar ett steg tillbaka.

Du får inte ingripa i bråk och liknande  och 
ber vi dig att backa undan så accepterar du 
läget.

En viktig sak att komma ihåg är att när du 
är ute och nattvandrar har du tystnads-
plikt. Det innebär att allt som händer och 
sker under kvällarna är inget du för vidare 
till någon. Viktigt att tillägga är också att 
när man vandrar så avbryter man inte un-
der kvällen för något annat dök upp. Ibland 
kanske vi slutar tidigare men då är det ett 
gemensamt beslut inom gruppen.



Tänk på:
• att bemöta alla med respekt och 

vänlighet. Kom ihåg att du är en 
förebild.

• att ha en bra attityd mot samhäl-
lets representanter. Det vill säga 
Polis, Räddningstjänst, Fältare, 
Bevakningsföretag och andra du 
möter på nattvandringen.

• att sprida glädje!

ATT NATTVANDRA

Föreläsare:......................................................

Vi träffar andra nattvandrare och 
fältare.



ARENA SATELLITEN
Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna
arena.satelliten@sollentuna.se

www.arenasatelliten.se


