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Abstract: This thesis aim to shed a light on how to communicate the individual and 
subjective feeling of safety in the arena of public events such as music- and 
cultural festivals with the safety-project on Peace & Love festival in 
Borlänge, Sweden as a practical example. 
Earlier research has mainly been focusing on the objective side of safety on 
these kind of events. Peace & Love decided to put a larger focus on the safety 
for the festival in 2012, and Trygghetsprojektet was started. By looking at 
how the project is formed this study wants to show how organisations can 
communicate a feeling of being safe to the audience to enable them to fully 
enjoy an event.
The main questions asked in this study is: 
How can a feeling of being safe be communicated to a large number of 
people by focused acts of communication at a festival? 
How does the head of safety and the safety coordinator work with 
communicating a feeling of being safe to the audience? 
How does these communication acts relate to earlier research on mass 
communication? 
The results shows that communication within the organisation and with its 
partners is of great importance for the outcomes of the project and that 
communication of the feeling of being safe is much greater then the hands-on 
communication of words. The main objective has been to create an 
atmosphere of well-being and to make the audience feel secure by giving 
them enough information to feel that they are in control.

Nyckelord: Masskommunikation, trygghet, festival, publikt evenemang, trygghetsarbete, 
säkerhetsarbete 
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Inledning
I denna inledande del ämnar jag ge en bild av forskningsproblematiken som ligger till 
grund för denna uppsats. Syfte och frågeställningar presenteras, definitioner av 
grundläggande begrepp görs och slutligen presenteras dispositionen och upplägget för 
uppsatsen. 

Bakgrund
Att värna om publikens känsla av trygghet under större publika evenemang är något 
som är en självklar del i att göra ett evenemang säkert. I boken Säkerhetsguide för 
evenemang utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förklaras att 
syftet med säkerhetsarbetet under ett evenemang är att säkerställa publikens säkerhet, 
trygghet och trivsel. Vi kan i samma utgivning finna texten: ”En av de främsta 
förebyggande faktorerna är att skapa en god stämning bland besökarna genom 
information, service och ett trevligt bemötande. Detta bidrar i stor utsträckning till ett 
säkert evenemang.”1  

På musikfestivalen Peace & Love i Borlänge sätts säkerhets- och trygghetsarbete 
mycket högt. Tillsammans arbetar omkring 50 själavårdare, 120 ordningsvakter, 200 
sjukvårdspersonal och 2 000 säkerhetsfunktionärer för att publiken ska kunna känna sig 
så trygg och säker som möjligt. Förutom dessa instanser som lyder direkt under 
festivalen samarbetar organisationen även med Polismyndigheten Falun/Borlänge, 
Räddningstjänsten Dala Mitt, Landstinget i Dalarna, Socialtjänsten, Borlänge Kommun 
och SOS Alarm.2 

Peace & Love festivalen tillsatte inför festivalen 2012 en tjänst som 
trygghetssamordnare. Trygghetsaspekten har under tidigare år fallit under 
säkerhetsorganisationen i stort, men då 2011 års festival hade en markant högre siffra 
våldsbrott och ungdomsfyllan bedömdes vara ett alltmer tydligt problem ansågs en 
särskild insats riktad specifikt mot dessa problemområden behövas.3 Syftet var att vara 
ett komplement till den redan existerande säkerhetsorganisationen med inriktning på 
samordning och kommunikationsarbete mellan samarbetsparter såsom myndigheter, 
sjukvård och ideella organisationer inom det sociala området, publik och den befintliga 
festivalorganisationen. Målen med insatsen är att ”[...]minska skadligt drickande, 
minska våldsbrottslighet, öka tryggheten och därmed i förlängningen ge våra besökare 
en positivare festivalupplevelse.”4

Problemdiskussion 
För att på allvar göra trygghetsarbetet mer intressant krävs att vi särskilt tittar på hur 
detta i praktiken kan genomföras och bli en del av säkerhetsarbetet. Den allra största del 
av den litteratur som finns kring evenemangssäkerhetsarbete ligger fokus, av förståeliga 
skäl, på just säkerhetsarbetet med väldigt lite utrymme för trygghetsinriktat arbete. För 
att på allvar sätta trygghetskommunikation i fokus krävs en studie som fokuserar 
1  Säterhed et. al. 2011:175
2  Peace & Love 2013a
3  Säterhed 2013
4  Peace & Love 2013a
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specifikt på detta. I många fall tas trygghet upp som en bisats i samband med att 
säkerhet nämns. Säkerhet och trygghet har absolut tydliga kopplingar, men handlar i 
slutändan inte om samma sak. Bara för att någonting är säkert betyder det inte att något 
nödvändigtvis är tryggt. 

Sedan tidigare har såväl hur trygghet i vardagsmiljöer kommuniceras och säkerhet på 
evenemang studerats. Studier kring hur trygghetsarbetet sker på större evenemang är 
dock något som lyser med sin frånvaro. Om säkerhetsarbetet på ett självklart sätt även 
ska innefatta trygghetsarbete krävs närmare studier av denna del. 
Tidigare studier inom kommunikationsforskning kopplat till trygghet handlar till stor 
del om hur media påverkar vår upplevelse av samhället och hur vår riskperception 
influeras av det vi ser, hör och läser i massmedia och i många fall ökar känslan av 
otrygghet. Denna studie ser istället hur vi kan kommunicera trygghet. Ämnet för denna 
uppsats kan sägas vara både inomvetenskapligt intressant då den praktiska delen kan 
komma att föra nya rön till den redan existerande teoribildningen, men även 
utomvetenskapligt intressant då frågan är intressant ur ett socialt perspektiv.5 

Syfte och frågeställning
Avgränsningen ifråga om begrepp som undersöks, trygghet, är gjord då detta är ett 
område som blir mer och mer intressant i fråga om arbete med publiksäkerhet. Här görs 
en åtskillnad mellan objektiv säkerhet, det vill säga att ingenting händer som är osäkert, 
och subjektiv trygghet, det vill säga känslan av att vara trygg och säker. Syftet är alltså 
inte att undersöka den faktiska säkerheten utan snarare hur en känsla av trygghet kan 
kommuniceras till publiken på ett evenemang. 

Denna uppsats ämnar ge en beskrivande bild av hur trygghet kan kommuniceras, dels 
utifrån en teoretisk grund, dels utifrån det praktiska trygghetsarbete som genomförs 
inom ramarna för trygghetsprojektet på Peace & Love, Sveriges största musikfestival 
med säte i Borlänge. Detta tvåstegsarbete kan i bästa fall leda till a) att nya tankar och 
idéer kring hur trygghet kan kommuniceras tillförs den nu existerande litteraturen och b) 
att trygghetsarbetet på detta stora evenemang kan göras mer effektivt och tillföras nya 
idéer.  Med denna uppsats ämnar jag som författare ge en teoretisk grund för hur 
trygghet som specifik känsla kan kommuniceras och vad som kan tänkas vara viktiga 
delar i denna kommunikation. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika sätt på vilket en organisation på ett 
effektivt sätt kan kommunicera trygghet i samband med ett evenemang och på så sätt 
skapa arrangemang som är mer tilltalande för sin publik. Fokus är alltså på 
genomförandet av kommunikationsinsatsen/insatserna snarare än mottagandet och 
upplevelsen hos mottagaren. Dessa insatser kommer dock att sättas i relation till tidigare 
forskning kring mottagandet av kommunikation i liknande miljöer. 

För att uppnå detta syfte kommer uppsatsen att svara på följande frågeställningar:
Hur kan trygghet kommuniceras till stora folkmassor genom riktade 
kommunikationsinsatser på en festival?
Hur arbetar säkerhetschefen och trygghetssamordnaren på Peace & Love festivalen 

5 Teorell och Svensson 2007:18ff
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med att kommunicera en känsla av trygghet till festivalbesökare?
Hur kan dessa insatser relateras till forskning kring masskommunikation?

Definitioner
I detta stycke om definitioner har jag i första steget valt ut de begrepp jag kommer att 
undersöka.6 I denna uppsats kommer begreppen som studeras att vara trygghet samt 
masskommunikation. 
Begrepp har i de flesta fall dels en allmän innebörd, dels en innebörd bunden till 
kontexten begreppet används i.7 Det är därför viktigt att välja sammanhanget i vilket 
begreppet ska studeras.8 För att komma åt hur trygghet kan kommuniceras till många 
besökare samtidigt på just festivaler kommer jag därför att utgå ifrån begreppen i denna 
kontext.  

De begrepp jag anser vara viktiga att ta del av i denna uppsats är trygghet, 
masskommunikation och multimodal kommunikation.
Med begreppet trygghet menas en känsla av subjektivt uppfattad säkerhet. Med 
masskommunikation menas den typ av enkelriktad kommunikation som uppstår då en 
kommunikator sänder ett meddelande till flera mottagare samtidigt. Multimodal 
kommunikation är ett utvidgat textbegrepp där inte bara talade eller nedskrivna ord 
räknas in som kommunikation, utan även exempelvis symboler, gester,  siffror och 
annan form av kommunikation förutom tal och skrift. Vidare läsning kring begreppen 
och dess innebörder finns att finna i teorikapitlet nedan. 

Disposition
Nu när du som läsare fått en bakgrund till det problemområde som utgör grunden för 
denna uppsats kommer den teoretiska grund som ligger som bas för arbetet presenteras. 
Dels handlar det om teorier kring hur känslor kommuniceras och uppfattas, dels kring 
hur masskommunikation och multimodal kommunikation fungerar. 
Den metod som presenteras i metodkapitlet är halvstrukturerade samtalsintervjuer, 
genom vilka informanter har delgett sina erfarenheter och kunskaper kring projektet. 
Vidare har materialanalys genomförts. 
I kapitlet Analys presenteras de insatser som sker inom ramarna för trygghetsprojektet 
och hur kommunikationen sker inom projektet.
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras en slutdiskussion där materialet från 
fallstudien ställs i relation till uppsatsens teoretiska grund och denna diskussion ligger 
som grund för de slutsatser som presenteras i samma kapitel. 

6 Friberg 2012:104
7 Friberg 2012:102
8 Friberg 2012:105
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Teoretisk grund 
De teoretiska ramverk som presenteras nedan ligger till grund för uppsatsens 
frågeställning. Urvalet av teorier är gjorda dels utifrån relevans till ämnet, dels i fråga 
om vedertagna teorier och begreppsbildningar. Stycket kring trygghet utgår till största 
del från Gabriella Sandstigs avhandling som behandlar otrygghet i stadsmiljö. Detta val 
av teoretisk grund är gjort då Sandstig behandlar begreppet otrygghet i en liknande 
kontext som den jag i denna uppsats ämnar titta närmare på. 

Urvalet av kommunikationsteorier är baserat på författare som ofta citeras i 
vetenskapliga skrifter och därmed kan antas vara ämnesrelevanta. Urvalet är baserat på 
klassiska kommunikationsteorier som anses hålla ännu idag och som ofta citeras. Då 
exempelvis sociala medier används i mycket liten utsträckning inom projektet har detta 
bedömts vara teorier som fungerar väl med studien som genomförts då större delen av 
de kommunikationsinsatser som genomförs är av typer som fungerar väl med dessa 
klassiska teorier. 

Publikationen Säkerhetsguide för evenemang från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap  är den enda publikationen av sitt slag i Sverige och tar ett helhetsgrepp kring 
praktisk evenemangssäkerhet. Mycket av det som nämns i denna skrift finns även med i 
säkerhetsarbetet på Peace & Love, vilket gör den relevant. 

För att nå fram till en förståelse av vad ett begrepp innebär, och inte innebär, behöver vi 
definiera detta begrepps karaktäristika.9 För att veta vad det är som ska kommuniceras i 
en situation där vi vill kommunicera ett större begrepp, såsom trygghet, behöver vi först 
och främst definiera vad det faktiskt är vi vill kommunicera. Vad innebär trygghet? Vi 
behöver även veta vad det är vi menar med masskommunikation och multimodal 
kommunikation. Vi behöver därför operationalisera begreppen och på så sätt arbeta 
vidare med dem.10 På detta sätt kan vi se hur trygghet kan användas inom 
masskommunikation. 

Trygghet 
Jag har valt att utgå ifrån hur Gabriella Sandstig behandlar begreppet otrygghet i sin 
avhandling Otrygghetens landskap. Anledningen till att jag valt just Sandstig som 
utgångspunkt är att hon använder sig av begreppet trygghet i en kontext som liknar den 
jag vill undersöka – offentliga platser som är öppna för allmänheten att röra sig i och 
omkring. Givetvis finns skillnader i den vardagliga stadsmiljön som är det Sandstig 
fokuserar sitt arbete på och ett publikt evenemang i form av en festival, men jag menar 
att beröringspunkterna är tillräckligt många för att göra teorierna användbara även i 
detta sammanhang. Sandstig utgår förutom från mediaforskning även en hel del från 
kriminologisk forskning då hon definierar otrygghet och trygghet. Hon fokuserar i sin 
avhandling framförallt på hur media påverkar vår upplevelse av stadsrummet. 

Otryggheten är enligt Sandstig uppdelad i tre dimensioner, nämligen föreställnings- 
upplevelse- och handlingsdimensioner där upplevelser och föreställningar av otrygghet 
9 Friberg 2012:102
10 Teorell och Svensson 2007:39

5



är åtskilda. För att förklara vad som menas med de olika dimensionerna kan vi titta på 
olika typer av frågeställningar kring otrygghet. Om frågan som ställs rör föreställningar 
av otrygghet kommer svaren att visa på vilka orsakerna är till otrygghetskänslan. Om 
frågorna rör upplevelse av otrygghet kommer svaren att visa på i vilken utsträckning 
någonting känns tryggt eller otryggt. Handlings- eller beteendedimensionen handlar om 
att en individ förändrar sitt beteende till följd av en känsla av otrygghet.11 I fråga om en 
festivalbesökare kan detta exempelvis vara att inte gå till toaletten ensam eller att välja 
att inte gå en viss väg mellan festivalområde och camping. 

För att göra skillnaden mellan Sandstigs tre dimensioner kan paralleller dras till den 
semantiska triangeln. Triangeln syftar till att beskriva sambandet mellan term, begrepp 
och fenomen.12 Termen är de ord eller namn som uttrycker ett begrepp. Termen kan 
även sägas beteckna vad vi kallar fenomen. Begreppet kan sägas vara den föreställning 
vi har medan fenomenet är de faktiska objekt eller händelser som avses. 

För att koppla denna triangel till Sandstigs otrygghetsdimensioner kan termen sägas 
vara otrygghet, begreppet är de föreställningar om otrygghet, som finns och fenomen 
det som upplevs och som händer och sker. Handlingsdimensionen kan sägas vara en 
följd av den bild individen har av otryggheten som begrepp. 

Sandstig menar i sin avhandling att upplevelsen av att inte känna sig trygg 
känslomässigt kan tolkas på samma sätt som att vara otrygg. Detta då otrygghet antas 
vara mer emotiv än kognitiv till sin karaktär, vilket innebär att känslan inte med 
nödvändighet är kopplad till det vi logiskt och rationellt vet om otrygghet.13 Jag kommer 
med stöd av detta i uppsatsen behandla avsaknaden av trygghet och otrygghet som 
synonymer, då avsaknaden av att känna sig trygg rent emotivt tolkas på samma sätt som 
otrygghet. 

Trygghet kan sägas vara besläktat med begreppet säkerhet, med skillnaden att säkerhet 
är mer kognitiv till sin karaktär och därmed lättare att mäta. De kognitiva och emotiva 
dimensionerna kan dock inte sägas vara statiska utan kan förändras.14 Det är inte heller 
nödvändigtvis så att något som är säkert på en gång upplevs som tryggt eller tvärtom. 
Påtvingade risker upplevs som farligare än frivilliga, även om den objektiva 
risksituationen är lika det vill säga situationerna har samma grad av säkerhet.15 

I sin kartläggning kring otryggheten i staden menar Sandstig att det är viktigt att fånga 
upp känslor av rädsla, då rädslan är nära besläktad med otrygghet, dock av ännu starkare 

11 Sandstig 2010:43-44
12 Teorell och Svensson 2007:37
13 Sandstig 2010:44
14 Sandstig 2010:44
15 Sandstig 2010:79
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emotiv karaktär. För att få en bild av den upplevda tryggheten är det även viktigt att 
fånga upp det som upplevs som hot mot den egna tryggheten.16

Den kontext i vilken tryggheten ska undersökas skapar i sig ett eget rum färgat av det 
sociala och geografiska sammanhanget.17 Med anledning av detta är det av intresse att 
se till de delar av Peace & Love som kan uppfattas som otrygga för att kunna fokusera 
studierna av  trygghetsarbetet kring dessa. Då det gäller riskbedömningar av ett område 
finns en hel del tidigare studier att ta lärdom från. 

Enligt kriminologiska forskningsstudier upplever människor med en lägre grad av 
faktisk eller upplevd kontroll över sig själva eller sin livssituation känslor av otrygghet i 
större utsträckning än de med en högre grad av desamma. Det finns även studier som 
visar att en känsla av oberäknelighet kan leda till en ökad känsla av rädsla och oro, även 
om det som upplevs som oberäkneligt varken är kriminellt eller våldsamt.18 Vi kan 
därför anta att en större känsla av kontroll ger en större känsla av trygghet. Förutom 
brist på kontroll kan även en brist på framtidstro, att se negativt på framtiden och att må 
dåligt öka risken för att känna sig otrygg.19 I fråga om trygghet i ett boendeområde finns 
även ett starkt samband mellan känsla av samhörighet i grannskapet och känsla av 
trygghet.20 

För att förstå hur ett område kan göras tryggare, men även säkrare, kan det vara nyttigt 
att även knyta an till teorier som förklarar vad som gör ett område osäkert eller otryggt. 
Två sådana teorier är broken windows teorin samt collecitve efficiency teorin. 

Grundidén i broken windows teorin innebär att små problem leder till större. Om grövre 
brott ska kunna undvikas gäller det att lösa problemen i tid. Oordning i samhället, 
exempelvis nedgångna hus i ett område, är indirekt kopplat till brottslighet genom 
genom att en svag social kontroll blir allt svagare på grund av rädsla för brott. Signalen 
till gärningsmän är att ingen bryr sig om området, och därför kan denne göra lite som 
den vill.21 Det handlar alltså inte om en direkt koppling mellan oreda och grov 
brottslighet utan snarare om en förändringsprocess där oreda i ett samhälle leder till att 
gärningsmän upplever att det saknas någon som bryr sig om området vilket leder till en 
upplevelse av att illdåd inte får några större konsekvenser. Ju fler brottsliga gärningar i 
ett område, desto oroligare blir de boende i området och blir därmed mindre benägna att 
ingripa. I slutändan kan de ursprungliga invånarna komma att flytta och ersättas av 
individer med mindre tydliga kopplingar till området.22 Tanken är att bekämpandet av 
mindre förseelser kan förebygga grövre brott.23

Collective efficiency teorin användas för att förklara varför brott inträffar och förklarar 
det på ett lite annat sätt än broken windows teorin. Denna teori bygger på att sociala 
problem uppkommer då en grupp misslyckas med att sätta upp gemensamma värden 
16 Sandstig 2010:45
17 Sandstig 2010:46 
18 Sandstig 2010:90
19 Sandstig 2010:79
20 Sandstig 2010:91
21 St Jean 2007:33
22 St Jean 2007:35
23 St Jean 2007:38
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och upprätthålla en effektiv social kontroll inom gruppen och därmed lämnar utrymme 
för gärningsmän att begå brott.24

Huruvida social och fysisk oordning kan komma att påverka hur många brott som begås 
är omdiskuterat, men i mycket forskning kan ett visst samband visas.25 Båda de 
ovanstående teorierna kring fysisk och social oordning bygger på en bild av en förövare 
som reagerar på sin omgivning snarare än agerar. Detta bidrar till en stor del av kritiken 
mot teorierna, men med en medvetenhet om denna kritik kan de ändå sättas i samband 
med festivalens arbete med trygghetsskapande på ett värdefullt sätt. Collective efficency 
teorin kan tydligt kopplas till Sandstigs resonemang kring att områden med stark känsla 
av gemenskap upplevs tryggare. 

Något som kan öka rädslan för att utsättas för brott och därmed leda till en större känsla 
av otrygghet är en ökad sårbarhetskänsla. Sårbarhetskänslan kan sägas ha tre 
orsaksfaktorer:  (1) exponering för icke förhandlingsbar risk, (2) avsaknad av kontroll 
som är en brist på effektivt försvar, skydd och/eller möjligheter till flykt, samt (3) 
förväntningar på allvarliga konsekvenser.26 Detta faller väl samman med 
riskperceptionsforskning där faktorerna som belyses är: sannolikheten att risken 
inträffar, graden av kontroll över risken och möjligheten att hantera konsekvenserna av 
det som kan inträffa.27 Kortfattat kan sägas att detta handlar om en individs upplevda 
möjlighet att styra och/eller hantera en situation och dess konsekvenser.

Studier har även visat att bland de individer som har ett större förtroende för polis och 
rättsväsende är rädslan för att utsättas för brott mindre.28

Masskommunikation 
För att förstå vad masskommunikation är så behöver vi först förstå vad vi menar när vi 
säger kommunikation. Om vi ser till ordet kommunikation så kommer detta 
ursprungligen från det latinska ”communis” som betyder ”gemensam”. Kommunikation 
innebär att göra gemensamt. För att möjliggöra att ett budskap eller ett begrepp görs 
gemensamt kan förutom ord även symboler användas.29 En enkel modell för att förklara 
kommunikation är att beskriva det i komponenterna tankeinnehåll, sändare, signal och 
mottagare. 

Sändaren tänker en tanke som den sedan beskriver och förmedlar genom en signal till en 
eller flera mottagare som i sin tur skapar sig ett tankeinnehåll baserat på signalen.30 Ett 
annat ord som ofta används för att beskriva sändaren är kommunikator och ett mer 
allmänt begrepp för tankeinnehåll är kommunikationsobjekt. I vissa modeller används 
även begreppet kanal för att beskriva den metod som används för att förflytta ett 
meddelande mellan kommunikator och mottagare. Detta kan dels handla om vilken typ 
av media som används, dels vilken typ av kommunikation som åsyftas (text, bild, ljud 

24 St Jean 2007:43
25 St Jean 2007:Appendix B och C
26 Sandstig 2010:81
27 Sandstig 2010:81
28 Sandstig 2010:95
29 Nowak och Wärneryd 1979:15
30 Nowak och Wärneryd 1979:15
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osv.).31 

Kommunikationen kan vara instrumentell - alltså ämna bidra till en verkan, eller 
expressiv – vara uttryck för en känsla.32 Kommunikationen kan även åsyfta mer eller 
mindre ofrivilliga signaler som sänds ut och som i vissa fall inte ens har en tänkt 
mottagare. Stephen W. Littlejohn tar i sin bok Theories on human communication33 upp 
olika typer av signaler som möjlig kommunikation: oavsiktligt beteende (symptom), 
icke-verbala och verbala. Dessa tre typer kan sedan delas in i vardera tre kategorier som 
definieras av huruvida mottagaren uppfattar signalen: icke-mottagen, mottagen i 
förbigående eller mottagen och uppmärksammad.34 Nedan visas en tabell35 över olika 
typer av kommunikation. I denna uppsats kommer den instrumentella, medvetna 
kommunikationen att vara i fokus.

Mottagarbeteende
Sändarbeteende

Oavsiktligt beteende 
(Symptom)

Avsiktligt beteende 

Icke-verbalt Verbalt

Icke-mottaget
1A 
Ickemottaget symptomatiskt 
beteende 

2A
Ickemottaget icke-verbalt 
meddelande 

3A 
Ickemottaget verbalt 
meddelande 

Mottaget i förbigående
1B
I förbigående uppfattade 
symptom

2B
I förbigående uppfattat icke-
verbalt meddelande 

3B
I förbigående uppfattat verbalt 
meddelande 

Uppmärksammat
1C 
Symptom som 
uppmärksammats

2C
Uppmärksammat 
icke-verbalt meddelande 

3C
Uppmärksammat verbalt 
meddelande 

I sin bok Kommunikation och påverkan tar Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd upp 
flera viktiga aspekter av masskommunikation. De menar att kommunikationsteori inte 
kan ge oss svaren på hur en kommunikationsinsats bäst kan genomföras, men teorin kan 
ge oss verktyg för att underlätta processen.36

Kommunikation kan ske på flera olika nivåer som interpersonell nivå, gruppnivå, inom 
organisationer och i form av masskommunikation. Detta innebär inte att det finns 
vattentäta skott mellan nivåerna, och många kommunikationsteorier är användbara på 
flera av nivåerna.37 Det som är lite speciellt med masskommunikation jämfört med 
kommunikation på andra nivåer, exempelvis mellan två individer, är att den kan 
beskrivas som indirekt. Indirekt kommunikation innebär att kommunikator och 
mottagare saknar kontakt med varandra. ”Masskommunikation har ibland liknats vid en 
pedagogisk situation där folk kan komma och gå som de vill, syssla med annat samtidigt 
som de mer eller mindre förstrött tar del av informationen samt börja och sluta på fel 
ställen i undervisningsmaterialet.”38 Vidare är masskommunikationen ofta enkelriktad, 
en omedelbar återkoppling från mottagarna är då omöjlig. Om kommunikationen inte 

31 Nowak och Wärneryd 1979:19
32 Nowak och Wärneryd 1979:15ff
33 Littlejohn 1996
34 Littlejohn 1996:7ff
35 Tabell efter Littlejohn 1996:8
36 Nowak och Wärneryd 1979:11
37 Littlejohn 1996:19
38 Nowak och Wärneryd 1979:122
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når fram till mottagaren kan kommunikatorn inte omedelbart se detta och förändra 
meddelandet och/eller den kanal som används.39 Som en form av återföring i fråga om 
masskommunikation kan istället effektmätning användas, vars syfte är att bidra till en 
typ av resultatkontroll.40  Förutom dessa två distinktioner är masskommunikationen per 
definition även opersonlig. Kommunikatorn når många människor samtidigt vilket 
omöjliggör att anpassa meddelandet för en specifik individ.41 

Masskommunikationen innebär även att ett större antal mottagare nås samtidigt. Dessa 
träffas inte enbart av de meddelanden som går ut via masskommunikationen utan är 
även sammankopplade med varandra. De påverkas inte bara av stimuli från 
kommunikator utan även av andra individer.42 Det är alltså inte bara antalet mottagare 
som är intressant utan hur innehåll i massmedia kan påverka kontakter mellan 
människor och dessa kontakter i sin tur kan alternera effekterna av det ursprungliga 
meddelandet genom att förstärka, försvaga eller förändra detta.43 En individ kan inte ses 
som isolerad utan bör ses som en del av den sociala struktur i vilken den ingår och i 
denna omgivning har personlig kommunikation en viktig del.44 Detta innebär att en 
kommunikator dels behöver ta effekten av det direkt kommunicerade meddelandet i 
beaktande, men även de effekter som uppkommer hos de mottagare som inte själva 
kommer i kontakt med det ursprungliga meddelandet, men tar del av det via individer 
som för det masskommunicerade meddelandet vidare.45 Att människan har anknytning 
till andra människor och är mottaglig för påverkan från andra är viktigt för att förstå hur 
masskommunikationen fungerar. Om gruppens åsikter strider mot meddelandet vinner i 
allmänhet gruppens.46 Hur starkt gruppens normer påverkar är dock beroende av hur 
stark gemenskapen är, hur attraktiv gruppen är för dess medlemmar samt hur nära det 
område som förändringen berör hänger samman med det som gör gruppen attraktiv.47 
Två huvudskäl till varför en grupp anses vara attraktiv kan vara att uppnå ett gemensamt 
mål eller att bekämpa ett allmänt hot och att få en känsla av tillhörighet och trygghet.48 
En grupptillhörighet kan å andra sidan även innebära att meddelanden från en 
kommunikator som inte har samma attityder och värderingar som gruppen kan vara 
svåra att få fram.49 I kommunikationsprocessen kan mycket hända som kommunikatorn 
inte har kontroll över. En del saker går att förutse, bland annat genom att ha en god 
kunskap kring sina mottagare, men vissa saker går endast att se och hantera i 
efterhand.50 

För att ett meddelande faktiskt ska nå hela vägen fram till en mottagare krävs en rad 
mottagarreaktioner. Mottagarreaktionerna kan inträffa före, under eller efter en 
kommunikationsprocess. Nowak och Wärneryd urskiljer tre olika typer av 

39 Nowak och Wärneryd 1979:22
40 Nowak och Wärneryd 1979:56
41 Nowak och Wärneryd 1979:22
42 Nowak och Wärneryd 1979:22-23, Littlejohn 1996:334
43 Nowak och Wärneryd 1979:23
44 Nowak och Wärneryd 1979:89
45 Nowak och Wärneryd 1979:23
46 Nowak och Wärneryd 1979:90-91
47 Nowak och Wärneryd 1979:96
48 Dimbleby och Burton 1999:115
49 Dimbleby och Burton 1999:117
50 Nowak och Wärneryd 1979:26
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mottagarreaktioner. De första reaktionerna bestämmer om meddelandet över huvudtaget 
kommer att finnas i mottagarens uppmärksamhetssfär. Det kan handla om att 
mottagaren får/köper den tidning där meddelandet finns, helt enkelt att mottagaren 
kommer i kontakt med den kanal som valts för kommunikationen. Denna typ av 
reaktion kallas exponeringsreaktion. Den andra typen av reaktion är mottagandet av 
meddelandet och dess innehåll. Här handlar det om att mottagaren ska uppmärksamma 
meddelandet. Som nämnts tidigare blir mottagaren utsatt för en mängd stimuli och det 
krävs en hel del för att just det meddelandet en specifik kommunikator sänt ut ska 
uppmärksammas. Att mottagaren väljer, medvetet eller omedvetet, vilken information 
denne uppmärksammar är naturligt. Detta kallas ofta för selektiv uppmärksamhet. Då 
mottagaren uppmärksammat ett meddelande gör denna ett val. Valet består i att gå 
vidare och sätta sig in i meddelandet, exempelvis inte bara titta på en annons, utan 
faktiskt läsa den. Detta val beror på om mottagaren väntar sig att i meddelandet få del 
av information som är viktig för just hen eller åtminstone inte upplever vidareläsning 
som alltför tids- och energikrävande. Då mottagaren slutligen tagit del av meddelandet 
gör denna tolkningar och utvärderar innehållet. Sammantaget kan uppmärksamhet, val 
och utvärdering kallas mottagandereaktioner. Den tredje typen av mottagarreaktion 
innebär att mottagaren förändras på något sätt. Som en följd av den nya information 
som mottagaren kommit i kontakt med kan denne skapa sig nya idéer, värderingar och 
kunskaper som i sin tur kan leda till nya handlingar. Denna typ av reaktioner kallas 
förändringsreaktioner.51

För att överstiga den selektiva uppmärksamhet som mottagarna har krävs att 
meddelandet utformas på ett sådant sätt att det står i kontrast till omgivningen. Att skapa 
en kontrast mellan meddelandet och omgivningen ger att mottagaren blir överraskad. 
Mottagaren förväntar sig en viss typ av stimulus i en viss miljö. För att uppnå denna 
kontrast kan färg, storlek, intensitet och rörelse användas. För att nå individer som 
tidigare inte nåtts av meddelandet och för att än en gång nå individer som redan nåtts 
kan repetition vara ett effektivt verktyg.52 För att uppnå en spridningseffekt genom 
repetition kan samma meddelande införas i samma media vid flera olika tillfällen eller i 
flera olika media samtidigt. För lyckad repetitiv effekt krävs dock att dessa media har 
ungefär samma mottagare.53 

Som tidigare nämnts är det inte enbart stimulus som påverkar huruvida en mottagare tar 
emot ett meddelande, utan även egenskaper hos mottagaren. En viktig del i att 
mottagaren tar del av meddelandet är att denna känner igen det stimulus som 
mottagaren utsätts för. För att mottagaren snabbt ska kunna identifiera stimulus krävs 
dels att mottagaren finner detta meningsfullt, mottagarens inställning samt om denna 
har tidigare erfarenhet. Mottagarens intressen, värderingar, attityder och aktuella behov 
spelar också in. Vad individen bedömer som viktigt, intressant och ändamålsenligt har 
stor påverkan. För att mottagaren ska välja att gå vidare och ta del av mer information i 
ett meddelande krävs att denne anser att det finns en belöning i meddelandet som 
överstiger den uppoffring mottagaren gör för att ta del av informationen.54 En viktig 
tendens att ta hänsyn till är också att de flesta mottagare tycks söka och ta till sig 

51 Nowak och Wärneryd 1979:28ff
52 Nowak och Wärneryd 1979:31
53 Nowak och Wärneryd 1979:32
54 Nowak och Wärneryd 1979:33; Littlejohn 1996:333
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information som stärker och stöder deras egna åsikter snarare än meddelanden som går 
tvärt emot.55 Något som kan komma att överskugga denna tendens är att meddelandet 
fyller en funktion och är användbar rent praktiskt för mottagaren.56 I fråga om vilket 
media som används bör mottagarens mediavanor tas i beaktande då de massmediavanor 
mottagaren har inverkar på om meddelandet som presenteras i ett viss media tas emot 
eller inte.57

Om mottagaren bedömer ett meddelande som riktigt och sant är det troligare att 
mottagaren tar till sig av detta.58 Här kan troligen kommunikatorns ställning i 
mottagarens ögon ha en viss inverkan. I fråga om förändringsreaktioner kan vi se att 
vissa människors och kommunikatörers åsikter och argument har större genomslagskraft 
än andra. Det har alltså betydelse för förändringsfaktorerna hur mottagaren värderar 
kommunikatorn. Mottagaren sätter meddelandet i ett sammanhang och accepterar 
meddelandet i denna situation, inte meddelandet i sig.59 Två attityder gentemot 
kommunikatorn kan påverka effekten av meddelandet. Dels handlar det om hur 
mottagaren uppfattar kommunikatorn i fråga om kunskaper eller erfarenheter av den 
berörda frågan vilket leder till att mottagaren uppfattar värderingar eller argument som 
sanna eller falska. Dels handlar det om attityder kopplade till mottagarens psykosociala 
relationer till kommunikatorn. Detta kan handla om kommunikatorns upplevda makt, 
prestige och förmåga att kontrollera mottagarens beteende.60 

Trovärdigheten hos kommunikatorn har stor inverkan på hur mottagaren tar emot och 
reagerar på meddelandet. Den upplevda ärligheten tas här i beaktande. Här tas även 
hänsyn till de syften och motiv som ligger bakom kommunikationen.61 Om mottagaren 
är medveten om att syftet med kommunikationen är att påverka dennes åsikter tycks 
effekten av kommunikationen minska.62 Om det som bedöms av mottagaren endast är 
beroende av hur trovärdig kommunikatorn är så tenderar mottagaren genast förkasta 
eller ta till sig meddelandet.63 Då kommunikatorn bedöms som trovärdig kan dock 
effekten bli att mottagaren på en gång godtar argumenten i meddelandet och då inte 
tillägnar sig argument för att försvara åsikten.64 Om uppfattning om trovärdigheten 
saknas måste mottagaren istället göra hela sin bedömning baserat på själva 
meddelandet.65 Vissa medium kräver en viss typ av kommunikator och i andra fall kan 
det vara särskilt positivt att använda sig av en professionell eller speciellt attraktiv 
kommunikator.66 

I fråga om hur information bör framföras har forskare kommit fram till att de mottagare 
som först får behovsintensifierad information och sedan behovstillfredställande i störst 

55 Nowak och Wärneryd 1979:34, Littlejohn1996:344
56 Nowak och Wärneryd 1979:35, Littlejohn 1996:333
57 Nowak och Wärneryd 1979:35
58 Nowak och Wärneryd 1979:39
59 Nowak och Wärneryd 1979:40
60 Nowak och Wärneryd 1979:41
61 Nowak och Wärneryd 1979:41
62 Nowak och Wärneryd 1979:43
63 Nowak och Wärneryd 1979:42
64 Nowak och Wärneryd 1979:45
65 Nowak och Wärneryd 1979:42
66 Nowak och Wärneryd 1979:45
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utsträckning tar till sig av meddelandets argument.67 I fråga om publikhantering bör 
kommunikation till en publik under ett evenemang vara enkel, tydlig och redundant. Det 
är bra att att ge publiken grundinformation redan innan evenemanget drar igång, men 
samtidigt viktigt att vara medveten om att all publik inte tar del av denna info.68 Då en 
kommunikator använder sig av media kan vi se mottagarna som en mängd tolkande 
gemenskaper som delar samma tolkningsmönster.69 För att veta hur meddelandet bäst 
utformas för att nå den tolkande gemenskapen krävs en förståelse för denna gemenskap. 

Det är svårt att jämföra hur meddelanden i olika typer av media tas emot och påverkar 
mottagaren, men tidigare studier har visat att mer personlig och direkt kommunikation 
har större effekt än indirekt, så som radio och att tryckta medier har än mindre 
genomslagskraft. Det har även visat sig att en kombination av flera olika kanaler har 
större genomslagskraft än enstaka kanaler.70 Vilken typ av media som väljs är dock i 
stort sett beroende av mottagargruppen och hur denna mest effektivt kan nås.71 
Beroende på vilken typ av information som ska kommuniceras kan även olika former av 
media komma i bruk. Under pågående evenemang kan med fördel hänvisande 
information användas. Denna gör det lättare för besökaren att hitta. Exempel kan vara 
skyltar, informationstavlor, broschyrer och personal. En del av informationen kan även 
vara aktiverande information, information som ger en effekt hos besökaren exempelvis 
att lugna ner sig, lämna området för dagen, utrymma platsen etc. Denna typ av 
information kan kommuniceras genom konferencier, ljudanläggningar, megafon, 
tillfälliga skyltar, storbildskärmar och personliga uppmaningar.72   

För att nå den effekt som önskas bör ett definierat mål finnas för 
kommunikationsinsatsen. För målen krävs även att specificering av vilka reaktioner 
insatsen förväntas ha sker samt vilken målpopulationen är.73 För att uppnå en god 
kommunikation krävs ett stort fokus på mottagaren. Kommunikatorn bör anpassa sitt 
budskap, medie och typ av kommunikation efter sin tänkta mottagare.74 Detta innebär 
dels att kommunikatorn bör ha den tänkta mottagaren i åtanke vid utformande av sin 
kommunikationsplan, men även att återföring bör säkerställas från mottagaren tillbaka 
till kommunikatorn. På så sätt kan kommunikationsinsatsen utvärderas och insatsen kan 
förändras om syftet ej uppnåtts.75 

Målpopulationen, eller vilka som ska nås, behöver definieras – vilka egenskaper 
definierar målpopulationen? Detta kan ha en avgörande roll för vilket medie som väljs 
för insatsen.76 Här uppkommer ett förhållande mellan mottagargrupper och 
målpopulation där målpopulationen och mottagargruppen helt och hållet sammanfaller, 
där målpopulationen delas upp i flera mottagargrupper som tillsammans täcker in hela 

67 Nowak och Wärneryd 1979:48
68 Säterhed et. al. 2011:157
69 Littlejohn 1996:220
70 Nowak och Wärneryd 1979:50
71 Nowak och Wärneryd 1979:130
72 Säterhed et. al. 2011:157
73 Nowak och Wärneryd 1979:122
74 Nowak och Wärneryd 1979:18
75 Nowak och Wärneryd 1979:20
76 Nowak och Wärneryd 1979:126
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målpopulationen eller att en mottagargrupp väljs ut från målpopulationen.77 I vissa lägen 
kan det för att nå insatsens mål krävas att målpopulationen beskärs så att en större insats 
riktas till ett mindre antal mottagare, i vissa lägen är det bättre att tvärt om arbeta med 
en bredare målgrupp på ett grundare plan.78 Om målpopulationen beskärs kan det finnas 
en poäng i att ha opinionsledare i åtanke. Opinionsledare kan sägas vara sådana 
individer som har en stor inverkan på andra individers åsikter. Informationen som 
opinionsledare får från massmedia förväntas föras vidare till andra gruppmedlemmar.79 

Att använda sig av aktuella händelser i massmedia kan förstärka den egna aktiviteten 
om dessa utnyttjas rätt.80 En viktig del för att utföra en lyckad insats kring säkerhet och 
trygghet under ett större evenemang är samarbetsparter.81 

Multimodal kommunikation 
Multimodal analys kan användas för att se budskap och mening i material som inte 
innehåller text. Detta kan exempelvis användas för att förstå hur en logga ska utföras på 
ett sätt så att den kommunicerar det som är tänkt eller hur en skylt kan designas för att 
ett budskap ska gå fram eller för att förstå varför ett fotografi framkallar en viss känsla. 
Analysmetoden används för att förstå bilder eller andra typer av visuell kommunikation. 
Jag kommer i denna uppsats använda denna metod för att förstå hur kommunikation kan 
ske gentemot en publik med andra medel än uttalad eller textad kommunikation. 

Ett multimodalt perspektiv på kommunikation innebär att se till mer än enbart det 
uttalade meddelandet i kommunikationen. Det finns här en tanke om att det finns mer än  
detta meddelande som kommuniceras – vilken färg som används då en skylt skrivs kan 
beskriva något den med. En skylt är en kombination av olika visuella budskap som 
kombineras och ger skylten en kontextbunden mening.82 Multimodal kommunikation 
hänvisar till att flera olika ”modes”, former, av kommunikation ofta sker samtidigt.83  

Ord och siffror har en mening för oss för att vi har gett dessa en mening. Siffran ”4” har 
ingen naturlig bindning till objekt som det finns fyra stycken av, men vi har gett 
symbolen denna mening. Ord har fått en mening på liknande vis. Inom visuell 
kommunikation finns på samma sätt ikoner eller symboler, element som representerar 
ett ting eller en idé. Precis som med språk och siffror så finns ofta en mening i 
symbolerna som är kulturellt bundet och som vi kan använda för att kommunicera.84

Då vi tar del av en bild är en del av bilden det vi faktiskt ser, detta kallas denotation. 
Konnotation innebär att se mer än endast det som faktiskt avbildas. Oftast finns i bilder 
och sammanhang även ett andra lager, det vi tolkar in i bilden. Det är inte bara själva 
bilden utan även de associationer vi gör till bilden. Då vi läser av ett sammanhang eller 
en bild tittar vi bland annat på poser, objekt, sammanhanget eller miljö, och om det 

77 Nowak och Wärneryd 1979:128
78 Nowak och Wärneryd 1979:123
79 Nowak och Wärneryd 1979:102; Littlejohn 1996:334
80 Nowak och Wärneryd 1979:124
81 Säterhed et. al. 2011:61
82 Machin 2007:ix
83 Machin 2007:x
84 Machin 2007:21
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handlar om en bild även på vilken typ av bild det är.85 Utöver dessa delar läser vi även 
av vem eller vilka som är med i det sammanhang vi överblickar. Olika typer av 
människor och i olika åldrar bidrar med olika mening.86 

Ikonografisk symbolism är ett sätt att förstå bilder och sammanhang där meningen som 
kan utläsas har blivit etablerad och så att säga är allmän konvention.87 Då vi läser 
sammanhang där människor finns med ser vi till flera olika aspekter. Dels ser vi till om 
människan är i en grupp av människor eller om vi ser denne som en individ.88 Vi ser 
även till vad personen gör eller hur denne kan relateras till saker eller personer runt 
omkring.89 I vissa fall kan personer ses som meningsbärare snarare än aktörer. Vi ser vad 
personen är snarare än vad den gör. Ett exempel som tas upp av Machin i boken 
Multimodal analysis är en bild föreställande en pojke med ett gevär. Att det är en ung 
pojke tolkas av västerländska ögon som att pojken står för den romantiska bilden av 
barndom och oskuld. Pojken blir en meningsbärare.90 

Ett sätt att kommunicera säkerhet och trygghet på ett större publikt evenemang är att 
göra det tydligt för besökarna var de som arbetar med evenemanget finns. Genom att 
kommunicera närvaro med exempelvis reflexvästar kan en organisation bidra till en 
ökad känsla av trygghet.91 Att personalen kommunicerar öppenhet och trygghet med sitt 
kroppsspråk bedöms också det som en viktig del i trygghetskommunikationen.92 

85 Machin 2007:27
86 Machin 2007:36ff
87 Machin 2007:39
88 Machin 2007:122
89 Machin 2007:124
90 Machin 2007:127
91 Säterhed et. al. 2011:153; 181
92 Säterhed et. al. 2011:187
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Metod
Detta kapitel presenterar den metod på vilka analysen byggts; fallstudie med 
halvstrukturerade samtalsintervjuer kompletterad av text och innehållsanalys av visst 
material kopplat till projektet. Urvalet presenteras samt vilka för- och nackdelar valet av 
metod medför.  
Metoden som presenteras nedan lämpar sig för en beskrivande frågeställning,93 vilket 
gör att den stämmer väl överens med de frågeställningar som denna uppsats ämnar svara 
på. Vidare har även material kring projektet setts över, bland annat festivalens hemsida, 
samordnarens arbetsbeskrivning, blogginlägg och dylikt material. 

Halvstrukturerade samtalsintervjuer 
För att samla in information kring hur trygghetsarbetet vid Peace & Love läggs upp har 
samtalsintervjuer genomförts. 
Samtalsintervjuer möjliggör en större del interaktion mellan forskare och informant än 
mer strukturerade arbetsformer.94 På så sätt tillåts den som svarar på frågorna berätta 
mer fritt kring det som undersöks. Vi kan genom en samtalsintervju synliggöra ett 
fenomen snarare än att genom frågeundersökningar få fram frekvensen av fenomenet.95 
Samtalsintervjuer kan även sägas fungera bäst i de situationer där kunskapen i området 
inte är så stor hos den som undersöker ett fenomen och där vi undersöker vilken mening 
människor ger ett visst fenomen.96 

Vid informantintervjuer, som är det som i denna uppsats kommer att användas, är 
centralitet en viktig urvalsprincip då intervjupersoner väljs ut. Detta innebär att 
intervjupersonen kan anses vara en centralt placerad källa, alltså en person som anses ha 
en viktig roll i förhållande till det som ska undersökas.97 Då denna uppsats har som syfte 
att se till hur trygghetsarbetet genomförs inom en specifik organisation, nämligen 
Peace & Love, är informantintervjuer en passande metod att få fram information kring 
arbetet. 

I denna uppsats används halvstrukturerade samtalsintervjuer som form för 
informantintervjuerna. Detta innebär en friare form av intervju där teman på frågorna är 
på förhand bestämda, men frågorna inte nödvändigtvis följer samma ordning eller är 
framlagda på exakt samma vis.98 Dessa teman har sedan utvecklats med uppföljande 
frågor.99 Strävan är att ställa korta frågor och få långa, mer utvecklande, svar.100 
Uppföljningsfrågor av tolkande karaktär, exempelvis ”menar du att[...]?” är utelämnade 
till slutet av intervjuerna.101 I intervjuerna har även informanterna i slutet av intervjun 
tillfrågats om de har något övrigt att tillägga.102 Detta för att den svarande ska ha 

93 Teorell och Svensson 2007:22ff
94 Esaiasson et. al. 2007:283
95 Esaiasson et. al. 2007:284
96 Esaiasson et. al. 2007:285
97 Esaiasson et. al. 2007:291
98 Kvale 1997:117
99  Kvale 1997:124
100  Esaiasson et. al. 2007:298
101  Esaiasson et. al. 2007:299; Kvale 1997:125
102  Esaiasson et. al. 2007:301
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möjlighet att lyfta sådant som den själv anser vara av vikt, men som av någon anledning 
inte framkommit vid frågeställningen. 

Intervjuunderlaget har utarbetats för att täcka in de karaktäristika som definierar 
begreppen trygghet och masskommunikation byggt på tidigare forskning som 
presenterats i de teoretiska ramverken ovan.  
Intervjuerna har skett via telefon och har spelats in för att i efterhand transkriberas. 
Telefonintervjuerna har gett fördelen att halvstrukturerade intervjuer har kunnat 
genomföras och till skillnad från exempelvis en enkät eller mejlförfrågan har följdfrågor 
direkt kunnat formuleras och besvaras. Då informationen som informanterna gett inte är 
av en känslig natur har avsaknaden av fysiska möten inte upplevts vara ett problem. 
Varje intervju har varit omkring en timme långa och återkoppling har skett till bägge 
informanterna. 

En analys har sedan gjorts kring hur väl de insatser som görs inom området 
trygghetskommunikation på festivalen Peace & Love överensstämmer med de teoretiska 
ramverk som ligger som grund till denna uppsats. 

Kvalitativ textanalys
Som komplement till intervjuerna har även en textanalys av en viss del material kopplat 
till projektet  genomförts. Denna textanalys har ämnat förtydliga och klargöra hur 
projektet presenterats och redogör för det väsentliga innehållet i materialet.103 Analysen 
av materialet handlar inte enbart om en sammanfattning av innehållet104 utan även om 
att undersöka hur begreppen trygghet och säkerhet används i sammanhanget.

Avgränsningar och urval
I denna uppsats har jag valt att koppla kommunikation kring trygghet till ett specifikt 
evenemang, nämligen Peace & Love festivalen i Borlänge. Anledningen till att jag valt 
att studera just detta evenemang är dels att Peace & Love i dagsläget redan har en 
trygghetssamordnare som arbetar med frågan och därför kan anses vara intressant att 
undersöka inom ramarna för denna uppsats, dels på grund av att Peace & Love i 
dagsläget är Sveriges i särklass största årligen återkommande publika evenemang. 

I de intervjuer som ligger till grund för fallstudien av Peace & Love har jag begränsat 
samtalen till säkerhetschefen för festivalen, Petter Säterhed samt festivalens 
trygghetssamordnare, Elin Junzell då dessa kan anses inneha centrala roller då det 
kommer till festivalens trygghetskommunicerande insatser. Jag kommer att sätta dessa 
två personers erfarenheter av trygghetskommunikation som sändare till tidigare 
forskning kring mottagare av den typ av kommunikation som används. Förutom dessa 
intervjuer har även material som producerats inom ramarna för projektet legat till grund 
för denna undersökning. Materialet innefattar bland annat Peace & Loves hemsida, 
blogginlägg, arbetsbeskrivning och acesslistor. 

Projektet startades upp 2012 och kommer under 2013 att genomföras för andra gången. 
Denna studie ser dels till första genomförandeåret, dels till de insatser som under tiden 

103 Esaiasson et al. 2007:238
104 Esaiasson et al. 2007:243
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för denna uppsats planeras och utarbetas för festivalen 2013. 

Etiska överväganden
I denna fallstudie används endast två informanter i nyckelpositioner för det arbetet som 
beskrivs. Detta är ett mycket litet antal, men då uppsatsen har en beskrivande snarare än 
en generaliserande eller granskande ansats är detta ett mindre problem. Att 
informanterna innehar nyckelpositioner är att betrakta som av större vikt än att de är fler 
till antalet.105

Svaren kan i vissa fall bli något olika i samtalsintervjuer beroende på vem som ställer 
frågorna. En äldre professor av manligt kön kan i många fall få en annan typ av svar än 
en yngre kvinnlig student, även om de båda ställer samma fråga.106 Informanterna i 
denna uppsats är personer som sedan tidigare är bekanta med författaren. Detta har 
troligen en viss påverkan på hur intervjupersonerna uppfattar intervjuerna och kan ha 
effekt på svaren. Då det handlar om en beskrivande uppsats där informanterna beskriver 
sin egen roll samt arbetet som de utför kan denna effekt väntas ha en mindre inverkan 
på resultatet. Det kan dock ha en effekt som innebär att informanterna känner sig 
bekväma att berätta mer ingående om sitt arbete då författaren sedan tidigare är bekant 
med säkerhetsarbetet i stora drag och har egen erfarenhet av att arbeta med 
publiksäkerhet på större evenemang. Detta bör ses som en positiv intervjuareffekt. I 
fråga om att bibehålla en så objektiv ställning som möjligt är det viktigt att i 
undersökningen bibehålla en medvetenhet om att relationen mellan forskare och 
informant kan ha en inverkan på resultatet.107 Genom denna medvetenhet kan en orimlig 
påverkan motarbetas. 

I intervjuerna har informanterna gett sitt informerade samtycke att delta i studien och de 
har även informerats om syftet med denna uppsats.108 Innan publicering har 
informanterna även haft möjlighet att läsa materialet som används i denna uppsats för 
att verifiera de uppgifter som presenteras.109 De båda informanterna nämns vid namn 
och med sin yrkesroll i relation till trygghetsprojektet. Detta är uppgifter som i detta fall 
inte bedömts som känsliga då det som undersöks inte är av känslig karaktär. 
Informanterna är även införstådda med att deras uttalanden kan sammankopplas med 
deras person.110 

Denna studie fokuserar på hur kommunikationsinsatserna i trygghetsarbetet på Peace & 
Love festivalen genomförs. Inga intervjuer har gjorts med mottagarna av informationen. 
Detta kan anses vara problematiskt och har hanterats genom att mottagarperspektivet 
har tagits i beaktande fråga om tidigare forskning. För att ha möjlighet att lägga ett stort 
fokus på genomförandet har denna begränsning ansetts vara nödvändig. 

105   Esaiasson et. al. 2007:291
106   Se även exempel i Esaiasson et. al. 2007:301
107   Kvale 1997:112ff
108   Kvale 1997:105; 107
109   Kvale 1997:105
110   Kvale 1997:109; 142
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Analys
I detta kapitel kommer Trygghetsprojektet på Peace & Love festivalen presenteras 
utifrån intervjuer med säkerhetschefen Petter Säterhed och trygghetssamordnaren Elin 
Junzell. Som komplement har av projektet producerat material tagits med i analysen, 
bland annat presentationsmaterial i form av en powerpoint-presentation, en handbok för 
festivalens funktionärer samt en del material som publicerats på festivalens hemsida. 
Kapitlet inleds med att den information som framkommit av materialet presenteras och 
därefter sker en analys av materialet i relation till den teoretiska grund som presenterats 
tidigare i uppsatsen i stycket slutdiskussion. Uppsatsen avslutas därefter med 
presentation av de slutsatser som kan dras samt vilka vidare studier jag som författare 
ser som relevanta. 

Trygghetsprojektet på Peace & Love som fall
För att ge en tydlig bild av projektet ges först en bakgrund till projektets uppkomst och 
därefter en genomgång av de praktiska insatser som skett inom ramarna för projektet 
kopplat till utåtriktad kommunikation med utgångspunkt i projektets huvudmål. 

Bakgrund och organisation

Trygghetsprojektet tar sitt avstamp i en tidigare upplevd problematik kring ökande 
ungdomsfylla och en drastisk ökning i antalet anmälda våldtäkter på festivalen 2011 
jämfört med tidigare år.111 Det är för organisationen svårt att härleda denna ökning till 
något specifikt, och Säterhed menar även att det mycket väl kan handla om en anomali, 
men likväl är problematiken något som upplevs behöva ett större fokus. Aktörer med 
anknytning till festivalen i form av polismyndigheten och SOS Alarm upplevde att 
många av problemen som uppkom i samband med festivalen hade en tydlig koppling till 
Peace&Loves relativt unga publik och hade ett starkt samband med alkohol. 
Upplevelsen var att problemen med ungdomsfylla intensifierades då ungdomarna 
hamnade i en så kallad ”festivalbubbla” där de sociala strukturerna förändras jämfört 
med hemmalivet och många spärrar släppte.112

Organisatoriskt har projektets yttersta ansvar legat på säkerhetschefen Petter Säterhed. 
För att fokus skulle bli så stort som ledningen och organisationen önskade tillsattes Elin 
Junzell som samordnare för projektet i början av 2012. Under festivalen 2012 var detta 
en stabsroll inom säkerhetsorganisationen. Detta innebar att Junzell arbetade efter ett 
tydligt mandat från säkerhetschefen att arbeta inom med tydliga instruktioner. Efter det 
första årets verksamhet upplevdes denna roll i behov av förstärkning, vilket föranledde 
att man inför festivalen 2013 har lyft samordnarrollen uppåt i organisationens hierarki 
och numer är trygghetssamordnaren en av fyra ställföreträdande säkerhetschefer. Detta 
förväntas bidra till en ökad integrering i säkerhetsorganisationen.113 Klartecken för att 
arbeta vidare med projektet inför 2013 års festival kom i slutet av 2012.114  

Samordnarrollen kan beskrivas som tvärorganisatorisk. Även om den formellt sett ligger 
111   Säterhed 2013
112   Junzell 2013
113   Säterhed 2013
114   Junzell 2013
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under säkerhetsorganisationen upprätthåller samordnaren kontakt med samtliga delar 
inom festivalorganisationen och ser till att ett trygghetsfokus finns närvarande i alla 
delar. Övriga delar av festivalen har varit delaktiga i diskussioner kring hur tryggheten 
upplevs och hur denna bör arbetas vidare med. Samarbeten med övriga arbetsområden 
inom festivalen har även varit nödvändiga då projektet i sig självt fungerar samordnande 
och egentligen inte har någon egen budget, material eller personalresurser utöver 
Junzell.115

Projektets samordnare, Elin Junzell, beskriver trygghet som den enskilda individens 
upplevelse och känsla. Hon kopplar trygghetskänslan starkt till en känsla av 
sammanhang,116 något som kan kopplas till Sandstigs forskning där ordning och 
igenkännande tycks vara tydligt kopplat till trygghetskänslan. Säkerhetschefen för 
festivalen, Petter Säterhed, beskriver säkerhetsorganisationens arbete i tre led: säkerhet, 
som beskriver den fysiska säkerheten, trygghet, som beskriver den mentala och 
subjektiva bilden av ett evenemang: att känna sig säker, och upplevelse, som en 
säkerhetsorganisation på ett evenemang är tänkt att möjliggöra. Säkerhet och trygghet 
anses vara besläktade, men inte innebära samma sak: ”[...] avsaknad av fara är ju inte 
nödvändigtvis tryggt. [...] avsaknad av fara, det är det första steget, det är säkerhet. Du 
är i säkerhet nu, det brinner inte längre. Trygghet är ju den här känslan när du inte 
reflekterar över din egen säkerhet.”117 Tanken är att arbetet med att göra en festival säker 
och trygg inte ska inkräkta på upplevelsen. Arbetet ska snarare leda till att besökarna 
kan fokusera på anledningen till att de medverkar, det vill säga att ha en god 
upplevelse.118

Att arbeta för ett tryggt evenemang upplevs vara en balansgång. Önskan är att 
besökaren ska känna sig trygg och inte behöva tänka på sin egen säkerhet och trygghet 
alls, samtidigt blir arbetet med att hålla besökarna trygga och säkra betydligt enklare om 
de själva reflekterar över sin situation.119 

Tidigare har tryggheten varit en del av säkerhetsorganisationens arbete som varit 
integrerat i de olika områden man arbetar med kontinuerligt. För att skapa ett större 
fokus på frågorna och även arbeta mer tvärorganisationellt drog man igång 
trygghetsprojektet inför festivalen 2012.120 Trygghetsprojektet är tänkt som ett tre-årigt 
projekt som ska mynna ut i en permanent verksamhet integrerad i den övriga 
festivalorganisationen.121 Projektets första år, 2012 var tänkt som en uppstart där första 
året var året då kartläggning skulle ske. Trygghetsprojektet var tänkt att förutom att 
kartlägga även täppa till eventuella luckor och fungera som en samordnande kraft för 
alla de delar som innefattades av projektet. Projektets andra år är tanken att fokus ska 
ligga på att utveckla verksamheten och att lägga till insatser samt att förstärka de 
områden som upplevts i behov av detta under föregående år. Tredje året av projektet 
förväntas ett färdigställt trygghetskoncept integrerat i verksamheten vara den produkt 

115  Junzell 2013
116  Junzell 2013
117  Säterhed 2013
118  Säterhed 2013
119  Säterhed 2013
120  Junzell 2013; Säterhed 2013
121  Säterhed 2013
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som kommer av projektet.122 

Som nämndes i denna uppsats inledande kapitel så arbetade 2012 omkring 50 
själavårdare, 120 ordningsvakter, 200 sjukvårdspersonal och runt 2 000 
säkerhetsfunktionärer för att publiken skulle  kunna känna sig så trygg och säker som 
möjligt. Förutom dessa instanser som lyder direkt under festivalen samarbetar 
organisationen även med Polismyndigheten Falun/Borlänge, Räddningstjänsten Dala 
Mitt, Landstinget i Dalarna, Socialtjänsten, Borlänge Kommun och SOS Alarm.123 
Utöver de myndigheter som har nära kontakt med festivalen finns även samarbeten med 
en rad ideella aktörer exempelvis  kvinnojourer, Ungdomens Nykterhetsförbund, RFSL, 
X-Cons, Stöldskyddsföreningen, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och 
nattvandrare.124 Att värdera upp samarbetsparternas insatser och ge dem mer utrymme 
har varit en viktig fråga.125 

På Peace&Loves egen hemsida ges en kortfattad beskrivning över trygghetsarbetet på 
festivalen: 

Att gå på festival är för många ungdomar sommarens höjdpunkt och ofta 
lämnas festivalen med minnen för livet. För att en positiv festivalupplevelse 
ska få stå i centrum gör Peace & Love i år en unik satsning i form av ett 
trygghetsprojekt.

Målen med trygghetsprojektet är att minska skadligt drickande, minska 
våldsbrottslighet, öka tryggheten och därmed i förlängningen ge våra 
besökare en positivare festivalupplevelse. För att lyckas med detta gör vi 
följande satsningar:

Vi samordnar och utökar personalstyrkan för att öka den direkta närvaron på 
området.

Vi bygger en mer trygghetsanpassad infrastruktur med exempelvis ökad 
belysning, bredare brandgator och egen vårdcentral.

Vi verkar för en sundare attityd till alkohol genom informationskampanjer 
och aktiviteter126

Målen för insatsen är tydliga och upplevs ha en stark koppling till varandra. Projektets 
ansvariga upplever själva att de kan vara ännu mer väldefinierade, men har i dagsläget 
inte valt att sätta någon fast numerisk minskning av våldsbrott och ungdomsfylla som 
mål. 

Målgrupperna för projektet är olika för de olika insatserna, men ”[...]ungdomar är en 
prioriterad målgrupp, men på alla tre målen så är egentligen hela mänskligheten, fast 
geografiskt begränsad till Borlänge då, involverad.”.127 Att öka tryggheten anses 
inbegripa samtliga individer, såväl festivalbesökare, festivalens funktionärer och 
personal som boende i området kring festivalen. 
122  Peace & Love Presentation 2012
123  Peace & Love 2013a
124  Peace & Love Presentation 2012
125   Junzell 2013
126   Peace&Love 2013
127   Säterhed 2013
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Vissa insatser är riktade mot att minska gärningsfönster för möjliga förövare, andra 
insatser riktade mot ungdomar och ytterligare en del insatser är inriktade mot 
festivalbesökare i stort. Anledningen till att fokuset lagts på ungdomar är att denna 
grupp anses vara mer utsatt för mer risker än andra.128 Områden som projektet fokuserar 
på är framförallt festivalens camping och områden mellan campingen och 
festivalområdet. Dessa områden har identifierats utifrån en granskning av material från 
brottsanmälningar samt utvärderingar från de aktörer som varit involverade inom 
trygghets och säkerhetsarbetet på festivalen under tidigare år.129

Praktiskt arbete och insatser 

Det praktiska arbetet innebär till stor del i planeringsskedet att hålla en kommunikation 
mellan projektets olika delar och att bidra till att en gemensam riktning hålls i fråga om 
trygghetsarbetet. Idén bakom projektet handlar om att plocka in alla delar som kan 
tänkas stärka en känsla av trygghet under samma paraply så att dessa insatser i sin tur 
kan stärka varandra.130 Nedan presenteras det praktiska arbete som bedrivs utifrån 
projektets tre fokusområden och målen för projektet: minska våldsbrottsligheten, 
minska skadligt drickande och slutligen öka tryggheten. De mål som upplevs enklast att 
arbeta med är våldsbrotten samt tryggheten. Här finns tydliga insatser att göra som rent 
praktiskt minskar gärningsfönstret för en förövare. Ungdomsfyllan, däremot, upplevs 
svårare då det handlar om ett mer långsiktigt arbete med värderingsskapande och 
värderingspåverkande arbete.131 

Väldigt få insatser kommer från samordnaren direkt. De flesta insatser inom ramarna för 
trygghetsprojektet kommer ifrån projektets samarbetspartners.132 Projektet har i princip 
inga egna resurser förutom samordnartjänsten, och detta har lett till att en stor del av det 
praktiska arbetet har gått ut på att övertyga andra områden inom festivalen att 
trygghetsarbetet bör prioriteras. Skyltar för projektet har exempelvis tryckts upp via 
festivalens informationsavdelning. En insats som kommit från projektet direkt är 
produktionen av en trygghetsguide för festivalens personal och funktionärer som rör sig 
runt bland besökare, framförallt på campingen. Festivalens hemsida har även arbetats 
om i samarbete med informationsavdelningen och trygghetsprojektet har varit med och 
påverkat ordval och information på hemsidan.133 Förutom den del som handlar specifikt 
om projektet och dess arbete har projektet även ”[...] sprinklat ett trygghetsglitter över 
hela hemsidan[...]”.134 Exempel på hur de andra avdelningarna på festivalen aktiverades 
i trygghetsarbetet är bland annat att kvartersindelningar gjordes på campingen och man 
infört något som kallas för kvartersvärdar. Kvartersvärdarna är tänkta som en 
informationsinsats, en person som lär känna sitt kvarter och kan svara på besökarnas 
frågor och på så sätt öka trivseln i kvarteret. Informationsavdelningen hade en större del 
av sin verksamhet på campingen än tidigare i samband med projektet. Detta märktes 
genom flaggor och fasta informationspunkter. Här integrerades även den befintliga 
infrastrukturen som redan finns på campingen, så som brandposter, i form av att dessa 
128   Säterhed 2013
129   Junzell 2013
130   Säterhed 2013
131   Säterhed 2013
132   Junzell 2013; Säterhed 2013
133   Junzell 2013
134   Säterhed 2013
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fick fylla funktionen som fasta informationspunkter.135

Inom ramarna för projektet bildades 2012 ett trygghetsråd där samtliga aktörer inom 
ramarna för trygghetsprojektet fanns representerade. Rådet möttes dagligen under 
festivalen och gick igenom aktuella händelser med kopplingar till trygghetsarbetet. På 
detta sätt kunde samtliga organisationer ta del av aktuell information, och på så sätt 
kunde informationen spridas snabbt och effektivt till besökarna. Vissa av aktörerna 
upplevde att det under festivalen 2012 i högre utsträckning kunnat hålla sig till sin egen 
tänkta verksamhet, ett exempel på detta var att sjukvården upplevde sig ha färre 
förfrågningar angående socialt omhändertagande än tidigare.136 Detta tolkar jag som en 
effekt av att aktörerna fått en större kunskap om de övriga aktörerna inom fältet på plats, 
vilket ledde till att fler individer kunde skickas vidare till rätt instans i ett tidigt skede. 

Under 2012 års festival genomfördes en utvärdering bland besökarna. Denna visar på 
hur festivalen upplevs ur ett trygghetsperspektiv. Tanken är att utvärderingen ska 
fungera som en form av grund för kommande års arbete. Utöver detta har utvärderingar 
genomförts av samarbetspartners inom projektet för att få en bild av hur dessa upplevt 
insatserna.137 

Minska våldsbrottsligheten 
Målet kring att minska våldsbrottsligheten är det av målen som har tydligast koppling 
till det konkreta, fysiska och mer objektiva säkerhetsarbetet snarare än till arbetet med 
trygghetsskapande. Många våldsbrott i området antas dock även påverka känslan av 
trygghet hos besökarna. 

En del i att bekämpa våldsbrottsligheten och minska antalet våldsbrott är som sagt att 
minska gärningsfönstret för förövaren, att motverka att det uppstår situationer där 
förövaren känner att denne kan ”arbeta ostört”.138 Här har Junzell en större kunskap 
inför festivalen 2013 än inför genomförandet 2012. Under festivalen gick Junzell många 
mil på campingen och har i dagsläget en klarare bild över ställen som kan bli mörka, 
leriga, obehagliga139 och där mer belysning eller mer personal kan bidra till ett minskat 
gärningsfönster. Självklart har detta även en stark koppling till målet att öka tryggheten. 
För att se till att gärningsfönstret minskas har man sett över hur patrullering sker på de 
yttre områdena mellan festival och camping samt sett över hur belysning sätts upp.140 
Tanken är att det ska lämnas så lite utrymme som möjligt där en förövare känner sig 
osedd.

Trivsel är ett ledord för Junzell och här är grundtanken att en ökad trivsel och en god 
stämning minimerar sådant som kan innebära problem säkerhets- och 
trygghetsmässigt.141 Säterhed nämner att det inte finns några konkreta siffror på detta i 
festivalsammanhang, men att de som arbetat med frågorna alla har samma bild av att 
”[...] ju stökigare det är och ju otrevligare det är desto stökigare och otrevligare blir det. 
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Alltså, bara en sak som nedskräpning ökar gruffet liksom i kön”.142 En del i att försöka 
arbeta fram en tryggare stämning redan på väg in till festivalens område och camping är 
att trygghetsprojektet varit delaktig i att se till att det även här fanns aktiviteter i form av 
en aktivitetsgrupp vid kön där även Borlänge energi varit delaktig i att bidra med 
utdelning av vattenflaskor. Junzell nämner att kvartersvärdarna här var tänkt som en 
insats som skulle leda till att de som bodde grannar på campingen skulle komma att lära 
känna varandra och därmed vara mindre benägna att ställa till bråk i sitt eget kvarter.143 
Förutom dessa insatser nämns även festivalens avdelning för renhållning av området, 
Clean Town, som en viktig del i att hålla en trivsam och trygg stämning.144 

En svårighet då det gäller våldsbrottsligheten är den andel våldsbrott som sker i 
samband med festivalen, men där förövaren inte har med festivalen att göra. Den del av 
brotten som sker på paragraf tre områden, alltså de områden som inte är tydliga 
festivalområden, men är vägar och platser i anknytning till festivalen, eller de brott som 
begås i andra delar av stan. ”Det är som en av ordningsvakterna sa, han jobbar på en 
utav krogarna i stan, han kan ju slänga ut fler på en kväll där än vad festivalen har gjort 
på en hel vecka.”.145 De individer som även under resterande del av året bidrar till 
oroligheter i Borlänge finns ofta kvar i stan även under festivalen. En del av insatserna 
på ytterområden kan möjligen påverka tryggheten positivt även i dessa lägen, men 
förebyggande arbete på camping och på festivalområdet har i dessa fall troligen liten 
inverkan. 

Minska skadligt drickande 
Ungdomsfyllan anses inte vara ett problem som är specifikt för festivalen utan något 
som är ett problem i hela samhället.”Ungdomsdrickande är inte ett festivalrelaterat 
problem egentligen, eller det är inte ett Peace & Love specifikt problem utan det är ett 
samhällsproblem som får arena på Peace & Love.”146  Det upplevs även som att 
ungdomsfyllan är något som förändras i festivalkontexten då ”[...]problemet kommer in 
och så blir det mer intensifierat när det hamnar i festivalbubblan så att säga, och väldigt 
mycket spärrar släpper ju även när folk kommer in i festivalbubblan”.147 

Men ser möjligheter att komma bort ifrån problemet till viss del inom Peace & Loves 
områden, såsom exempelvis campingen, genom att genomföra hårdare kontroller och 
helt enkelt förbjuda alla personer under 18 år att medta alkohol, men detta upplevs inte 
som en lösning på problemet. En hårdare kontroll befaras snarare förflytta problemen 
till andra områden, och där har festivalen ingen möjlighet att vara till hjälp och stöd då 
den i dessa fall inte har möjlighet att bidra med personal som kan göra det tryggt och 
säkert. Man ser även en risk att vissa yngre individer helt och hållet skulle välja att tälta 
på platser som inte är anpassade för detta, något som även skulle innebära en större risk 
för ungdomarna likväl som en större belastning på samhället.148 

I praktiken har festivalens personal och funktionärer ingen möjlighet att frånta någon 
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minderårig den alkohol som ungdomen har med sig. Det är bara den minderårigas 
målsmän eller polisen som har rätt att frånta den unga dennes alkohol. Inför festivalen 
2012 tydliggjordes polisens respektive festivalens ansvar i frågorna samt klargjordes 
vilka förväntningar polisen hade på de insatser som sköttes av festivalen genom en 
dialog mellan parterna. Att öppna upp campingen för vuxenvandrare är ett steg för att 
underlätta för målsmän med barn på festivalen att ta sitt föräldraansvar. Insatsen går ut 
på att vuxna som kan tänka sig att röra sig inne på campingen, och egentligen helt 
enkelt synas bland besökarna, har möjlighet att röra sig inne på campingen. Detta 
innebär även en förenklad och rakare väg för de föräldrar som är oroliga för sina barn 
och vill titta till dem inne på campingen. Ett viktigt arbete för trygghetssamordnaren är 
att entusiasmera målsmän och vuxna att faktiskt ta sitt ansvar och engagera sig. Många 
upplever att ”det händer inte lilla Stina”, och en stor del av arbetet med projektet är att 
bidra till att minska den känslan och aktualisera situationen för alla.149 

För att nå fram till ungdomarna vill projektet undvika att vara en ”vuxenröst” i fråga om 
påverkansarbetet. Arbetet med att minska det skadliga drickandet ses som ett långsiktigt 
arbete. Det handlar om att se över festivalens utåtriktade verksamhet i stort. 
Peace & Love kan i fallet när det kommer till ungdomar fungera som en mycket god 
pseudokommunikator. Festivalen antas upplevas som en ungdomlig röst, en instans som 
lever mer nära ungdomarnas egna värderingar, behov och sätt att vara än exempelvis 
myndigheter eller företag.150 Genom att använda en kommunikator som ligger närmare 
ungdomarna själva kan en större påverkan förmodas möjliggöras. Festivalen är 
sammankopplad med en gräsrotsrörelse för och av ungdomar, något som lever kvar i 
väggarna än idag. 

Praktiska insatser som genomfördes under 2012 var att det både på festivalområdet och 
på camping fanns så kallade vattenbarer. Vattenbarerna fungerade som en 
kommunikationsinsats i form av vatten och icke-alkoholhaltiga drycker fick synas och 
genom själva byggnationen av en stor bar kommunicerades även att detta gavs ett stort 
utrymme på området, det var viktigt att visa att vatten och saft inte bara fanns ”vid sidan 
av”, utan precis som alkoholhaltig dryck som fanns i egna öltält gavs ett eget utrymme. 
På campingen fanns även en helt alkoholfri bar där besökarna kunde beställa drinkar i 
en så kallad trygghetsdunge. På campingen fanns även ett alkoholfritt häng som syftade 
till att vara en frizon, det var ett eget avskilt område och här tilläts inte heller någon 
medhavd alkohol.151 Varannan vatten är ett påverkansprojekt som sker i samarbete med 
de alkoholserveringar som finns på området. Här kommuniceras budskapet genom att 
personalen har texten ”varannan vatten” tryckt på sina tröjor samt att banderoller med 
texten finns runt omkring på området.152 

En del av att minska det skadliga drickandet påbörjades redan innan festivalens 
genomförande. Ungdomar kunde anmäla sig till Andas ut. Genom att göra alkoholtest 
regelbundet under festivalen och visa att ingen alkohol druckits kunde sedan ett diplom 
uppföras. Festivalen erbjöd även ett kontrakt mellan föräldrar och barn som de kunde 
använda sig av, vilket även syftade till att öka tryggheten för föräldrar som lät sina 
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ungdomar åka på festivalen. Kontraktet inkluderar inget ansvar från festivalens sida 
utan bör ses som en tjänst som festivalen tillhandahåller för att göra det möjligt för 
föräldrarna att ta sitt föräldraansvar. Anmälningarna ökade jämfört med året innan och 
omkring 140 personer anmälde sig 2012. Det var dock inte alla dessa som faktiskt var 
med under hela genomförandet. Junzell tar upp tankar om en VIP-läktare närmare 
scenen inför sista spelningen eller liknande för att bidra till en känsla av att besökarna 
som deltar har mer att vinna på att vara med i projektet. Det upplevs som att vinsten för 
festivalen är oerhört stor om besökarna väljer att vara nyktra i högre utsträckning.153 

En form av indirekt kommunikation kring alkohol är att festivalen sedan 2012 försöker 
driva att få in fler helnyktra funktionärer. Tidigare har alla funktionärer haft som regel 
att de inte får vara påverkade och berusade under tiden sina arbetspass, men reglerna har 
inte förhindrat att en funktionär kan gå direkt från sitt pass till öltältet och sedan komma 
tillbaka till nästa pass efter några timmars sömn.154 Arbetet mot en större andel helnyktra 
funktionärer handlar troligen till största del om att festivalen vill ha säkrare 
funktionärer, men det har även en kommunikativ effekt gentemot de funktionärerna som 
ansöker om en plats på festival: de funktionärer som väljer att arbeta som Peace & Love 
Army, som den helnyktra funktionärstypen kallas, premieras på olika sätt. De får bland 
annat tillgång till en egen Army-camping, blir bjudna på mat under hela festivalen och 
får även en del överraskningar och gåvor.155 

Första prioritet för festivalen är att få bort ungdomsdrickandet, men Junzell menar även 
att det är viktigt med ”damage control”, att försöka undvika att individer mår sämre på 
grund av drickande och att de inte tar hand om sig själva. Hon nämner vikten av att få 
personer som druckit alkohol att vätska upp sig och tar vandrande kaffeförsäljare som 
en väg att gå för att se till att de som druckit alkohol kvällen innan ska få i sig vätska, 
komma igång och inse att de behöver äta. Hon nämner även att det är bra att ha 
information och kunskaper om exempelvis frukostbufféer och liknande i området så att 
funktionärer kan ge ut information om detta till besökare.156 

Något som Junzell upplever som problematiskt i fråga om attitydpåverkansprojekten är 
att kommunikationen utåt i samband med att en insats påbörjas per automatik även 
innebär att problemet får mer ljus på sig.157 

Öka tryggheten
I fråga om en ökad trygghet upplevs det som att många insatser här är rent fysiska och 
praktiska. I fråga om att kommunicera trygghet handlar det både om icke-verbal 
kommunikation såväl som verbal kommunikation. Exempel på icke-verbal 
kommunikation är belysning av mörka områden eller extra personal på platser under 
tider då det är mycket folk i omlopp. Organisationen identifierar i förväg sådana platser 
som under evenemanget förväntas bli mörka och tidpunkter då extra insatser kan 
behövas.158 Under festivalen 2012 hade dessutom trygghetsprojektets samordnare 
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möjlighet att lära känna området bättre även under tiden då besökarna var på plats.159 
Belysning av ett område eller en väg kommunicerar dels en mer behaglig känsla hos 
besökaren, dels visar det en riktning, en ordnad väg. Båda dessa 
kommunikationsmeddelanden kan förmodas leda till en ökad känsla av trygghet. 

Säkerhetsorganisationen har ett stort fokus på förtroendebyggande insatser, och detta är 
något som kommuniceras tydligt till alla samarbetspartners. Just trygghetsperspektivet 
på säkerhetsarbetet är något som belyses särskilt i kommunikation med ordningsvakter 
och andra externa samarbetspartners som arbetar på festivalen. Grundtanken är att en 
nöjd och glad publik i grundläget gör publiken mer lätthanterlig i eventuella framtida 
situationer med ett eskalerat säkerhetsläge.160 Detta kan i praktiken handla om att 
dikespersonalen som arbetar med säkerheten framför festivalens scener mellan sina 
spelningar står kvar framför scenen, bjuder på vatten och samtalar med publiken. Det 
kan även handla om att den personal som rör sig på området har fått tillräcklig 
information för att ha möjlighet att svara på besökarnas frågor och undringar. Här 
poängteras värdet av en god service och ett trevligt bemötande i grundläget. 

Personalstyrkans ökning är en viktig del av projektet. Då planeringsarbetet sattes igång 
inför festivalen 2012 upplevde samordnaren för trygghetsprojektet att det i stor 
utsträckning saknades närvaro av vettiga vuxna i relation till det stora antalet unga 
besökare på campingen.161 Därmed påbörjades ett arbete att engagera vuxenvandrare 
och seniorer, individer som inte nödvändigtvis var besökare på festivalen eller hade köpt 
biljetter till campingen men som ändå hade möjlighet och vilja att promenera runt på 
området och synas och finnas till hands. Konceptet saknas i det civila samhället i 
Borlänge under övriga delar av året.162 Det är inte bara festivalens besökare och boende 
i Borlänge som kan ta del av den ökade tryggheten. En av fördelarna med 
vuxenvandringen är att detta koncept även kan komma att öka tryggheten hos de 
föräldrar vars barn befinner sig på festivalen. Tanken är att de vägar som upplevs som 
krokiga och som kan leda till att föräldern känner sig motarbetad eller inte lyssnad till 
då den är orolig och dyker upp utanför campingen kan rätas ut och göras tydligare. 
Vuxenvandrarna hade även möjlighet att ha ett möte med en av projektets representanter 
två gånger dagligen som en insats för att förenkla kommunikationen gentemot övriga 
festivalorganisationen.163 Själavården, en instans som fungerar som en omhändertagande 
avlastning för sjukvårdspersonalen på festivalen, får alltmer utrymme och syns mer i 
festivalens sammanhang bidrar till att fler stabila vuxna finns i området. Behovet av den 
här typen av insatser upplevs som stort.164 

Det alkoholfria hänget som uppfördes på campingen syftade förutom till att bidra till att 
minska det skadliga drickandet även till att skapa trygghet genom att utestänga 
alkoholen. Junzell menar att ”[...] precis som man inte har vapen eller vassa saker med 
sig in, så har man inte med sig alkohol. För alkohol är ju en av de största trygghets eller 
otrygghetsfaktorerna [...]”.165 Tanken är att fler sådana platser som trygghetsdungen och 
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det alkoholfria hänget ska komma till inför kommande år och att dessa ska fungera som 
små och överskådliga platser. Syftet är att besökaren även inom festivalen ska få 
möjlighet att ta sig ur festivalbubblan och känna sig omhändertagen och sedd. Många av 
besökarna är väldigt unga och upplevs till viss del ha ett behov av vuxna som kan 
fungera som stöttepelare även under festivalen. Många som hade kontakt med de 
aktörer som finns representerade i trygghetsrådet upplevde också området som stort och 
överväldigande, något som trygghetsdungen och hänget är tänkta att motverka. I 
trygghetsdungen fanns representanter från bland andra Kvinnojouren, 
Ungdomsmottagningen och Color of Love, den typen av trygga, nyktra och stabila 
personer som kan fungera stöd.166 

Städning och att hålla det rent och snyggt på festivalens område och på campingen 
upplevs som viktigt för att skapa ett tryggt och lugnt klimat. Här antas att besökarna 
även upplever sig själva som mer civiliserade och därmed agerar på så vis om 
omgivningen ger det intrycket.167 

Något som saknats inom ramarna för säkerhets- och trygghetsarbetet är enligt Junzell 
någon instans som fånga upp ungdomars upplevelser av något hon kallar ”festivalsex”. 
Festivalen upplevs vara ett sammanhang där ”[...]helt plötsligt så släpper väldigt mycket 
och det är jättemånga som gör gränsöverskridande sexuella aktiviteter på en festival 
som de inte ens skulle göra onyktra hemma så att säga, alltså där är det nåt som händer i 
festivalbubblan [...]”.168 Många av ungdomarna upplever ångerkänslor och en del 
upplever även att de hamnat i situationer som de inte alls ville befinna sig i.169 Dåligt 
mående kan vara en orsak till att en individ upplever otrygghet. Genom att ta in 
kampanjen Color of Love kunde en del förebyggande arbete i dessa frågor genomföras. 
Kommunikationsinsatsen gick ut på att funktionärer för kampanjen under 
festivaldagarna delade ut drygt 20 000 kondomer och pratade om sexualitet med 
besökarna.170 Kvinnojouren, själavården, ungdomsmottagningen, Brottsofferjouren och 
Color of Love arbetar alla med att fånga upp ungdomar i efterhand om något händer. 

Color of Love inkluderades även i arbetet genom synpunkter kring infrastrukturen på 
campingen. Kampanjens funktionärer tog bland annat upp frågor kring hur duscharna 
byggdes, och hur bås kunde byggas för att öka känslan av trygghet utifrån ett 
intersektionellt perspektiv där fler parametrar togs med än enbart vilket kön en person 
fötts med. Att göra en strikt uppdelning mellan duschar för kvinnor och duschar för män 
kan göra en del individer otrygga, vilket lyftes som en fråga att se över och är en 
kunskap som följer med i planeringen för festivalen 2013.171 

Något som Junzell upplevde som mycket positivt var att Ungdomsmottagning fanns på 
plats med personal som arbetar i sin profession.172 Detta skiljer sig gentemot den 
sjukvårdspersonal som finns på plats under festivalen – inom first aid arbetar alla ideellt 
och som ”första hjälpare”, oavsett om din legitimation i arbetslivet säger läkare eller 
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sjuksköterska.  

Ett sätt att skapa en större trygghetskänsla hos personal och funktionärer är att ge dem 
verktyg och kunskap kring sina arbetsområden. Junzell menar att information och 
utbildning direkt till funktionärerna är ett sätt att bidra till en tryggare helhetsstämning 
på festivalen. Det handlar även om att hålla funktionärerna på topp, är funktionärerna 
missnöjda förs detta lätt över på besökarna. Med anledning av detta producerades inför 
festivalen 2012 ett informationshäfte med tips om hur funktionärer kunde hantera olika 
situationer på festivalen.173

Under 2011 och 2012 har polisen haft en buss stående på området. Denna har fungerat i 
stort sett som en monter, det har inte handlat om att polisen ska finnas på plats och ta 
upp anmälningar utan huvudsyftet har varit att synas och kunna prata med besökarna.174 
Detta kan ses som en del i ett förtroendebyggande arbete som på sikt kan leda till en 
större trygghetskänsla. 

Samtliga insatser inom området för att öka tryggheten bidrar till en känsla av att kunna 
”fånga upp i alla led”. Denna känsla blir även starkare av en större samarbete med 
socialtjänsten än tidigare, vilket även bidragit till en bättre hantering av ungdomar från 
andra ställen än Borlänge.175 Att denna känsla infann sig kan i sig antas bidra till en 
känsla av att ha kontroll och möjlighet att påverka och göra skillnad för de ideella 
krafter och den personal som arbetade på campingen och därmed bidra till en känsla av 
ökad trygghet. Trygghetsrådet fungerade enligt Junzell också som en trygghet för de 
aktörer som närvarade då rådet fungerade som en plattform att utbyta tankar, idéer och 
upplevelser med andra aktörer på festivalen.176

Upplevda behov och problem
Såväl Säterhed som Junzell tar upp tidsaspekten som ett problem. Värderingsarbetet är 
en av de delarna som upplevs inte få tillräckligt mycket tid och utrymme.177 Något som 
också är tydligt är att planeringen av insatserna kommer igång relativt sent. 
Samordnaren själv upplever att det är svårt att ha en produkt klar och färdig bara tre-
fyra månader efter att ett projekt dragits igång och det saknas tydliga riktlinjer och 
policys att arbeta utifrån. Diskussioner kring sådana riktlinjer saknas och det är svårt att 
finna utrymme till det inom ramarna för hur projektet i dagsläget ser ut. Detta är särskilt 
tydligt då det kommer till festivalens arbete med alkoholfrågor. Att sakna en samsyn i 
dessa frågor försvårar arbetet med frågorna både internt och externt.178 

En svårighet då det handlar om trygghetsarbete i form av möten med unga besökare 
som behöver någon att prata med och där det handlar om direktkommunikation är att 
just samtalen är en svår balansgång. Då en individ upplever att den behöver prata om 
något som hänt finns det en viss risk att detta samtal drar igång andra processer. Dessa 
processer upplevs kunna leda till en tillfälligt större otrygghetskänsla. De insatser som 
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innebär kontakt med unga ifråga om känslomässigt starka frågor är därför viktiga att 
balansera.179 

Inför festivalens genomförande 2012 fanns ett mål att öka personalstyrkan med 25%. 
Funktionärsrekrytering haltade dock och i slutändan hade festivalen i sin helhet en 
mindre personalstyrka än det var tänkt. Att inte ha tillräckligt mycket personal på plats 
gjorde att arbetet prioriterades om. De fasta positionerna på campingen prioriterades 
framför patruller180 och detta slog hårt mot trygghetsprojektet, då en del av arbetet 
handlar om att synas.  

Inför trygghetsprojektets genomförande 2012 upplevde Junzell en viss kunskapslucka i 
fråga om hur förhållandena faktiskt såg ut på campingen och områden mellan camping 
och festivalområdet. Genom att gå runt på campingen och föra samtal med besökare och 
samarbetspartners var bilden dock betydligt klarare i slutet av festivalen.181

179   Junzell 2013
180   Junzell 2013
181   Junzell 2013

30



Diskussion och slutsats
Diskussionen är indelad utifrån dels hur insatserna kan sägas vara inriktade mot 
trygghet, dels utifrån kommunikationsinsatserna relaterat till de teorier som tidigare 
presenterats. Uppsatsen avslutas genom en presentation av slutsatser och förslag på 
vidare forskning. 

Slutdiskussion
Inom projektet har man valt att fokusera på föreställningar av otrygghet, men till viss 
del även tagit in andra dimensioner. Att det främst handlar om att komma åt orsakerna 
till otrygghet är tydligt utifrån de åtgärder som genomförts. För att ge en översikt över 
de insatser som genomfördes inom ramarna för trygghetsprojektet 2012 presenteras 
nedan en tabell över genomförda insatser. Dessa är indelade utifrån vilken av de faktorer 
som Sandstig menar påverkar den upplevda tryggheten som insatsen inriktas på. Såsom 
målen har beskrivits är samtliga mål tydligt kopplade till en ökad grad upplevd trygghet. 
Två av målen inom projektet, minskat skadligt drickande och minskat antal våldsbrott, 
tycks formulerade utifrån ett säkerhetsperspektiv snarare än ett trygghetsperspektiv. 
Tittar vi närmare på de insatser som beskrivs och på vad arbetet faktiskt innebär kan 
dock en tydlig koppling dras till upplevelse av trygghet. 

Trygghet? Känsla av kontroll 
och översyn

Känsla av 
välmående

Fysisk och social 
ordning 

Otrygga rum Minskad 
sårbarhetskänsla

Förtroende för polis 
och myndigheter  

Insatser Trygghetsrådet
Infomaterial, funks
Kvartersindelning, 
kvartersvärdar
Trygghetsdunge
Möjliggöra 
föräldraansvar
Hemsidan
Skyltning, 
information 

Trygghetsrådet
Infomaterial, funks
Socialtjänst
Kvinnojour
Ungdomsmottagning
Color of love
Själavård
Trygghetsdunge 
Vätska o mat: info
varannan vatten 
Brottsofferjouren

Trygghetsrådet
Kvartersindelning, 
kvartersvärdar
Vuxenvandrare
Seniorer
Trygghetsdunge
Möjliggöra 
föräldraansvar
Clean town

Trygghetsrådet
Kvartersindelning, 
kvartersvärdar
Vuxen vandrare
Seniorer
Trygghetsdunge
Alkoholfritt häng
Patrullerande 
personal
Belysning
Vattenbarer
Andas ut
X-cons
Brottsofferjouren
Kvinnojouren

Trygghetsrådet
Infomaterial, funks
Trygghetsdunge
Alkoholfritt häng

Trygghetsrådet
Trygghetsperspektiv, 
hos samtliga 
Ordningsvakter
polisbuss

Utifrån ovan nämnda parametrar är de insatser inom trygghetsprojektet som är svårast 
att få ett grepp om utifrån trygghetsperspektiv de insatser som handlar om 
alkoholfrågor. Samtidigt är dessa insatser de som har ett tydligare kommunikativ 
budskap jämfört med övriga insatser. De har i denna trygghetsmatris dock satts in som 
insatser riktade mot att minska otrygga rum samt för ett bättre mående. Om vi tittar på 
det som enligt Sandstig inverkar på individers trygghetsupplevelse av en plats kan de 
insatser som beskrivits inom ramarna för trygghetsprojektet på Peace & Love festivalen 
sammantaget behandla såväl känslan av kontroll och översyn, känsla av välmående, 
fysisk och social ordning, otrygga rum, sårbarhetskänsla och förtroende för polis och 
myndigheter.

I fråga om kommunikationsinsatser inom ramarna för trygghetsprojektet kan sägas att 
de allra flesta insatser inte handlar om masskommunikation i traditionell mening utan i 
många fall handlar om att använda sig av funktionärer som pseudokommunikatorer som 
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har en direktkontakt och interpersonell kommunikation med mottagarna. Denna 
personliga kontaktyta kan utifrån tidigare presenterade teorier antas vara mer effektiv. 
Genom trygghetsrådet har en viss återkoppling skett från mottagarna via de 
kommunikatorer som finns inom ramarna för projektet. En ytterligare återkoppling har 
skett genom en undersökning kring festivalbesökarnas upplevelse av trygghet på 
festivalen. De meddelanden som sänds ut från trygghetsprojektet genom 
kommunikatorerna till besökarna är dock ett enhetligt meddelande som inte är direkt 
anpassat till en enskild individ. Masskommunikationen som projektet står för är till stor 
del en indirekt kommunikation där projektet för ut information till andra aktörer som i 
sin tur agerar kommunikator gentemot mottagarna. 

Då Sandstig fokuserar på hur media påverkar upplevelsen av otrygghet i stadsrummet 
ska vi i denna diskussion istället fokusera på hur säkerhetschefen och 
trygghetssamordnaren på Peace&Love kan kommunicera ut ett trygghetsbudskap på 
festivalen utifrån tidigare presenterat teoretiskt ramverk.

Typ av meddelande 
För att kommunicera en känsla av trygghet behöver vi arbeta med fler 
kommunikationsbudskap än endast de som talar om ett säkert evenemang. Det handlar 
om att utföra kommunikationsinsatser som bidrar till en ökad interaktion för att skapa 
en större känsla av samhörighet, att minska sårbarhetskänslan och genom 
kommunikationen bidra till en känsla av kontroll hos besökarna och minska andelen 
oförutsägbara händelser och sådant som kan upplevas som oberäkneligt. För att minska 
känslan av otrygghet är det också viktigt att se till måendet i stort då en individ som mår 
dåligt antas ha närmare till otrygghetskänslor än en person som mår bra. Dessa delar är 
något som får relativt stort utrymme inom ramarna för projektet. Det handlar om att 
göra området mer överskådligt och att kommunicera sammanhang. Detta sker både med 
hjälp av infrastruktur och kommunikation, festivalen kommunicerar överskådlighet och 
gemenskap genom att skapa mindre avgränsade städade och välordnade områden, men 
även med hjälp av direktkommunikation. Att tydlig information når ut till målgruppen 
är en viktig del i att kommunicera en kontroll till mottagarna. Ju mer kunskap en individ 
innehar, desto tryggare är troligen denna individ och får en känsla av att den vet vilka 
risker som finns och hur dessa ska hanteras. Detta gäller såväl besökare som 
funktionärer och föräldrar, såväl innan en situation uppstår som under tiden och efteråt. 
Här innehar trygghetsrådet en stor roll, dels i att säkerställa att informationen som går ut 
är riktig, att den sprids brett och att individer kan hänvisas till rätt instans om fler frågor 
uppstår. 

Precis som informanterna i denna studie påpekat handlar projektet om en balansgång: 
att kommunicera trygghet och att sätta in symboler för trygghet kan gå till överdrift. Att 
se poliser flanera runt ett område kan göra att en besökare känner sig trygg. Samtidigt 
kan åsynen av fler poliser än besökaren är van vid och att många poliser samlas på 
samma ställe sända ut motsatta signaler. Signalen kan då uppfattas som: här behövs det 
en massa poliser, det måste vara något som inte är säkert – vilket kan leda till en 
otrygghetskänsla. Att mer säkerhet kommuniceras behöver inte nödvändigtvis betyda att 
det samtidigt kommuniceras mer trygghet. Samma sak gäller för de värderingsbyggande 
kommunikationsinsatserna. Ett projekt som Andas ut visar på att en ungdom kan vara 
nykter. Samtidigt visar projektet att det är vanligt med ungdomar som dricker, 
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tillräckligt vanligt för att ett sådant projekt ska vara relevant, vilket kan leda till en 
normerande effekt av drickandet.

I intervjun med Junzell tas projektets del Andas ut upp som ett exempel på en insats 
som inte fallit så väl ut. Något att ta i beaktande är att kommunikationsinsatsen kan vara 
värdefull och lyckad även om utfallet på faktiskt deltagare är relativt lågt. Just i fall då 
det handlar om påverkansarbete i form av kommunikationsinsatser är utfallet svårt att 
mäta. Andas ut kan vara ett bra kommunikationsverktyg även om inte så många faktiskt 
dyker upp o blåser. 

Junzell pratar om att ha möjlighet att fånga upp problem i alla led och lägger stor emfas 
på att ge ett trivsamt intryck. Detta är en viktig del och kan kopplas till Sandstigs 
forskning: personer som mår dåligt tenderar också inneha en större känsla av otrygghet. 
Att bidra till välmående hos besökarna kanske vid första anblick inte tycks vara tydligt 
kopplat till trygghetsarbetet, men har en stark påverkan på hur omgivningen upplevs. 
Kommunikationsinsatsen handlar här i första hand om att visa närvaro och att lösning 
på problem finns att få samt tydlig hänvisning om behov uppstår.

Junzell tar upp något som kan vara intressant att titta vidare på: hur kan ett budskap 
innebära en större vinst för mottagaren? Några delar som kan vara intressanta att titta på 
i fråga om den yngre publiken är om budskapen kan kopplas till information om billiga 
matställen eller att medverkan vid någon av insatserna kan leda till vinster i form av 
läktarplatser eller dylikt som festivalen har tillgång till.

Medie
I fråga om val av media och val av sätt att föra ut information upplevs en stor del av 
valet kring kommunikationskanaler handla om en anpassning till projektets resurser. Då 
projektet i sig saknar egna resurser är det svårt att nå ut brett innan festivalen. 

Fasta positioner, såsom skyltar på brandtorn eller informationsbodar, är något som kan 
bidra till en trygghet. Mottagaren ges tillgång till, och vet vart den kan söka mer, 
information och detta kan öka trygghetskänslan genom en större känsla av att ha koll på 
sammanhanget. Ju större möjlighet varje enskild individ själv har att träffas av 
meddelandet, desto mindre är risken att informationen förvanskas längs vägen. Tröjor 
med budskap är en fiffig kommunikationssignal som innebär att meddelanden kan nå ut 
även där skyltar inte är aktuella.

Trygghetsdungen och det alkoholfria hänget kan i sig ses som kommunikationskanaler 
för projektet. Det sammanhang eller den kontext i vilket ett budskap kommuniceras kan 
göra en skillnad i hur meddelandet tas emot. Viktigt här är att dessa platser, även om de 
är tänkta som en kontrast till den lite ”vildare” campingen ändå framställs som en tydlig 
del av festivalen så att det trygghetsarbete som här sker har en tydlig koppling till hela 
festivalorganisationen.  

En intressant fråga angående medieval är huruvida de kanaler som används bidrar eller 
inte till att komma bort ifrån att vara en ”vuxenröst”. Genom att använda 
kommunikationskanaler kopplade till den unga publiken kan troligen en större påverkan 
ske. 
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Kommunikator 
Som tidigare presenterats kan festivalen i sig ses som en god peudokommunikator då 
den anses vara en mindre ”vuxen” röst och står närmare den tänkta målgruppen. Detta 
ger en potentiell påverkansmöjlighet. 

Oavsett varifrån i landet du kommer så finns det en ungdomsmottagning i närheten. 
Som kommunikator blir den här typen av instanser såsom ungdomsmottagning, 
socialtjänst, kvinnojour eller liknande, extra värdefulla och kan antas ge ett stort 
förtroende och igenkännande. 

Samtliga funktionärer inom säkerhetsorganisationen på festivalen ikläds reflexvästar. 
Att använda sig av denna typ av närvarokommunikation innebär att samtliga 
säkerhetsfunktionärers tröjor fungerar som en typ av kommunikationskanaler. 
Tryggheten kommuniceras genom varje funktionär. Vuxenvandrare, liksom andra 
individer med en särskild roll under festivalen och som tydligt utmärker sig, kan ses 
som meningsbärande i sammanhanget. Vuxna personer betyder något i sig i detta 
sammanhang, vilket gör dem till värdefulla kommunikatorer. 

Något som inte utnyttjas i så stor utsträckning är opinionsledare. I sammanhang som 
denna festival kan det finnas en poäng i att se till de förebilder som redan finns inom 
denna sfär. Finns det möjligheter att inkludera artister som besöker festivalen i arbetet? 

Slutsats
Trygghet kan kommuniceras till stora folkmassor genom riktade 
kommunikationsinsatser på en festival på flera olika sätt. För att lyckas med detta har 
även ett stort antal funktionärer och samarbetspartners bidragit i arbetet. För att ha 
möjlighet att nå ut med riktade kommunikationsinsatser har en så direkt kommunikation 
som möjligt använts gentemot mottagarna för att mer effektivt nå ut med meddelanden. 

Säkerhetschefen och trygghetssamordnarens roll i denna kommunikation är att fånga 
upp och återknyta till samtliga aktörer inblandade i arbetet med 
trygghetskommunikationen. En viktig del i arbetet är att se till att det finns en koppling 
tillbaka till festivalens organisation i stort så att tryggheten inte blir något som sker vid 
sidan av utan integreras i verksamheten. Något som inom trygghetsprojektet på Peace & 
Love fått stort utrymme är informationsspridning för att bidra till en känsla av kontroll 
och att ha kännedom om det sammanhang i vilket besökaren befinner sig. Att 
kommunicera en trygghetskänsla sätts i starkt samband till att kommunicera trivsel. 
Trygghetsupplevelsen är starkt sammankopplad till hur lätt en publik är att hantera och 
har en stor inverkan på upplevelsen av evenemanget i stort varför trygghetsarbetet anses 
behöva en bra grund att stå på och ett stort utrymme. Att projektet har en så kort 
framförhållning har lett till att övergripande diskussioner kring policys och riktlinjer har 
fått sättas åt sidan för att ha möjlighet att lösa rent praktiska uppgifter som är 
nödvändiga för genomförandet just nu. Ett större fokus på övergripande och ledande 
arbete i dessa frågor skulle vara önskvärt för att tydligare sätta riktning för projektet. 

Kommunikationsinsatserna inom projektet kan sägas relateras till en stor del inom 
masskommunikationsforskning, men även till andra typer av kommunikation. Även om 

34



en stor del av kommunikationen sker i interpersonella möten är budskapet och 
informationen av masskommunikativ karaktär. Det som är viktigt är att se till 
mottagarreaktionerna och hur kommunikationen kan göras intressant för mottagaren. 
Angående medieval har sociala medier inte använts i en så stor utsträckning. Viss 
information har förts vidare från projektet till festivalens informationsavdelning, men 
sociala medier är något som kan användas i mycket större utsträckning. Under det första 
året skedde den absolut största delen av kommunikationen under tiden festivalen 
genomfördes. Detta är fullt rimligt, men projektet kan vinna mycket på att se över 
möjligheterna till att ytterligare nå ut inför festivalens start. Möjliga informationskanaler 
skulle kunna vara biljetten, mer information kring olika kampanjer innan festivalen på 
festivalens sociala medier, och även mer riktad information till möjliga vuxenvandrare. 

För att göra projektet mer intressant kan möjligen målen finslipas. Det finns många 
effektiviserande inslag av att en större samverkan sker mellan de aktörer som har 
samlats under trygghetsprojektets tak. För att göra projektet än mer intressant för 
externa samarbetspartners kan dessa fördelar vara viktiga att ta i beaktande.

Hur en nykter gemenskap kan göras mer intressant är även en fråga om hur denna 
gemenskap kan göras intressant för en större grupp alternativt opinionsledare. Om 
vinsten med en ändring av beteendet är större än uppoffringen kan kommunikationen 
antas ha en större genomslagskraft. Trygghetsprojektet kan göra en vinst i att se över 
vad de kan bidra med för att öka attraktiviteten för de som väljer att aktivt delta i 
kampanjer som den som liknar Andas ut. 

Vidare forskning
Mottagarreaktioner är svåra eller omöjliga att utläsa från denna studie. Vad besökarna 
uppmärksammar kan inte tydliggöras genom denna studie, och inte heller några 
förändringsreaktioner. En vidare studie kring mottagarnas upplevelse och mottagande av 
kommunikationsinsatserna är något som är ett intressant område för vidare forskning. 
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Bilaga 1
Intervjuunderlag: 

INLEDANDE FRÅGOR
Jag har många frågor om projektet, men undrar om du först själv kan beskriva projektet så kan jag följa 
upp senare med frågor om jag undrar mer? Börja gärna med din egen roll och vad den innebär inom 
ramarna för projektet. 

KOMMUNIKATIONSINSATSENS UTFORMNING

Syfte med trygghetsprojektet? Ett, flera? Tydliggjorda för samtliga inblandade?

Finns mätbara mål för projektet?(vilken typ av mottagarreaktioner, vilka ska påverkas, hur många?)
Enligt hemsidan: minska skadligt drickande, minska våldsbrottslighet, öka tryggheten. Finns flera? 
Öka tryggheten för vem? 

Har ”hotbilder” identifierats utifrån målen? Särskilda områden som utmärkande otrygga eller liknande? 

Vilka resurser har projektet att tillgå? 

Upplever du att projektet har anpassats till de resurser som finns? Hur? 

Vilka är de enskilda insatser som genomförs? (Vi samordnar och utökar personalstyrkan för att öka den 
direkta närvaron på området.Vi bygger en mer trygghetsanpassad infrastruktur med exempelvis ökad 
belysning, bredare brandgator och egen vårdcentral.) Vad innebär ”trygghetsanpassad infrastruktur”? 
Finns särskilda förtroendebyggande insatser (individer med förtroende för polis och rättsväsende = mer 
trygga)

Upplever du att projektet får konkurrens eller att förstärkande samtidiga kampanjer finns under 
evenemanget? 

Hur skulle du beskriva projektets målgrupp? Alla på festivalen? En smalare målgrupp? 

Mottagare: samma som målpopulationen? Vilka riktar trygghetsprojektet in sig på? 

På vilket sätt nås mottagarna (vilket media används)?

Sker någon återkoppling? På vilket sätt? 

KOMMUNIKATIONSOBJEKT:
Vad definierar trygghet för dig? 

Vilka symboler används i trygghetsskapandet? Ord bild ljud? 

Hur kommuniceras trygghet?
(Kommuniceras avsaknaden av fara eller trygghet direkt?)

Vad kan kommuniceras innan event? Under event? Efter event? 

AVSLUT 
Har du något mer att tillägga som inte täckts in? 
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