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Trygghetspolicy för 
Varvaroskampanjen 
Inledning  

Vårt mål som arrangörer är att samtliga deltagare skall uppleva 

Varvaroskampanjens lajv som en trygg och säker plats. Vi har därför en 

absolut nolltolerans mot samtliga former av sexism, rasism och annan 

diskriminering. Detta gäller självklart genom hela processen, både före, 

under och efter lajvet. 

Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering av t.ex. kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och religiös tillhörighet, 

utseende, funktionsnedsättning, ålder samt sexuell läggning. 

Dessa aspekter är därför inte heller något som vi låter begränsa valet av 

tillgängliga roller och liknande. Vi vill istället främja mångfalden inom vår 

hobby och underlätta för nya deltagare att lajva med oss på lika villkor 

oavsett bakgrund. Detta kräver givetvis att vi visar stor hänsyn och respekt 

mot varandra, både vad gäller åsikter men även personliga gränser. Spela 

lyhört och känn in dina medlajvare. Är du osäker på hur något uppfattas, gå 

hellre OFF och fråga diskret en gång för mycket än en för lite och ta ansvar 

för dina handlingar. 

 

Trygghetsvärdarnas uppdrag 

På varje lajv inom Varvaroskampanjen har vi s.k. trygghetsvärdar. Dessa är 

funktionärer som av arrangörsgruppen har fått uppdraget att under lajvet 

aktivt arbeta för att skapa en trygg miljö för deltagarna samt stötta dessa om 

de skulle råka ut för några otrevliga upplevelser. Frågorna som kan tas upp 

med dessa kan röra sig alltifrån att hjälpa en deltagare vars sovsäck har blivit 

blöt till att stötta lajvare som har blivit utsatta för övergrepp. Deltagarna ska 

kunna känna förtroende för värdarna och dessa (samt arrangörerna) kan 

kontaktas närsomhelst under lajvet. 
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Vi vill särskilt poängtera att bara för att vi har utsett specifika trygghetsvärdar 

fråntar det inte oss arrangörer vårt ansvar och det går givetvis även bra att 

vid behov kontakta någon ur arrangörsgruppen för sådana frågor om behov 

skulle uppstå. 

Trygghetsvärdarna utses efter följande kriterier: 

 De skall först och främst vara stabila och förtroendeingivande personer 

med god empatisk förmåga. Det får inte föreligga minsta misstanke om att 

de själva tidigare har begått någon form av övergrepp eller liknande. 

 Trygghetsvärdarna bör vara minst 20 år gamla, gärna äldre än så. Vid 

tillsättandet skall det eftersträvas att det inom gruppen av trygghetsvärdar 

finns fler än en könsidentitet representerade. 

 Vi har som mål att på sikt ska samtliga trygghetsvärdar som lägst ha 

genomgått scoutrörelsens Trygga Möten-kurs (http://tryggamoten.se) eller 

motsvarande och gärna ha utförligare utbildning än så på området. 

Vilka som är trygghetsvärdar kommer att annonseras ut både på hemsidan 

innan lajvet samt vid mötet precis före lajvstart. Vi kommer även att se till att 

det alltid lätt går att kontakta trygghetsvärd/arrangör under pågående 

evenemang. 

 

Trygghetsvärdarnas tillgängliga resurser under lajvet 

 På kampanjens olika lajv har vi alltid ett antal säkra sovplatser tillgängliga 

för deltagare vars vanliga sovplats av någon anledning inte skulle 

fungera. På Varvaros 2017: Andetag är dessa belägna i arrangörshuset 

mitt i byn. 

 Om behov finns kan vi även ordna med en ny roll åt deltagaren ifråga. 

 Skulle akut behov av transport till tågstationen el.dyl. komma upp under 

själva lajvet kan detta också lösas. 
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Trygghetsvärdarnas och arrangörernas  

handlingsplan vid tillbud 

 

Före lajvet: 

Om du som deltagare får kännedom om eller upplever någonting som gör att 

du känner dig otrygg vill vi arrangörer att du hör av dig till oss eller 

trygghetsvärdarna snarast möjligt då våra möjligheter att hjälpa dig är bättre 

ju tidigare vi får reda på problemet. 

Tyvärr finns det ett antal personer inom lajvsverige som är kända för att ha 

betett sig grovt kränkande mot en eller flera medlajvare. Även om vi inte för 

några register över sådana personer kan det hända att vi får kännedom om 

att en av våra anmälda deltagare ska ha begått sådana handlingar eller på 

annat sätt ha visat tecken på att innebära en risk för våra övriga deltagare. 

Detta medför då att innebära att personen ifråga nekas tillträde till 

arrangemanget.  (Har denne betalat in sin anmälningsavgift återbetalas den i 

sin helhet.) Det kan måhända vara så att detta kan upplevas som orättvist av 

just den person som blir nekad deltagande på lajvet, men vi anser bestämt 

att det är betydligt värre om någon råkar illa ut än om en enskild person inte 

får vara med och lajva med oss. Vi kommer inte att avslöja för den nekade 

deltagaren vem som har upplevt denne som obehaglig om inte vår källa 

uttryckligen säger att det går bra. 

 

Under lajvet: 

1.     Om någon incident skulle inträffa under lajvet är det viktigt att vår insats 

sker snabbt och smidigt. Trygghetsvärd/arrangör ser i första hand till att 

lyssna noga på den utsatte och därefter se till så att denne får tillgång till det 

stöd den behöver. Om en minderårig skulle råka ut för något kontaktas alltid 

dennes vårdnadshavare. 

2.      Vi kopplar om möjligt in en till arrangör/trygghetsvärd så att den utsatte 

kan känna sig trygg och slipper lämnas ensam i onödan samtidigt som den 

andre personen kan arbeta med de andra aspekterna av ärendet som att 

t.ex. ta upp det som hänt med en ev. förövare. Det är inte något krav från 

arrangemangets sida att den utsatte skall behöva konfrontera en förövare om 

denne inte vill och vi avslöjar inte heller den utsattes identitet om den vill vara 

anonym. 

3.      En person som kränker andra deltagare eller på annat sätt bryter mot 

arrangemangets regler/deltagarkontrakt kommer att avvisas från området 
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med omedelbar verkan. Denne får då inte heller sin anmälningsavgift tillbaka. 

Om tveksamhet skulle råda kring huruvida detta kan anses nödvändigt 

prioriteras alltid de övriga deltagarnas säkerhet före en enskild persons 

avbrutna lajvupplevelse och avvisningen genomförs. Beslut om avvisning 

och/eller andra konsekvenser fattas normalt sett i samråd med 

huvudarrangören, men i brådskande fall kan även trygghetsvärd eller annan 

arrangör besluta om avvisningen som sedan snarast möjligt informerar 

huvudarrangör. OBS! Se till att vara minst två personer med vid avvisning. 

Om personen ifrågade vägrar, kontakta polis. Avhys inte själv personen från 

området! 

4.      Händelsen dokumenteras skriftligt inför en senare uppföljning så att vi får 

en så god bild som möjligt av vad som har hänt. Se till att få med datum, tid, 

plats och om beskrivningar av händelseförloppet från flera perspektiv, t.ex. 

genom intervjuer med eventuella vittnen. (I samband med t.ex. en konflikt 

mellan två deltagare är det även viktigt att inte direkt ta ställning utan att 

inledningsvis agera opartiskt och ge båda parter det stöd de behöver.) Mall 

för dokumenteringen tillsammans med kontaktuppgifter för samtliga deltagare 

finns i den säkerhetspärm som under hela lajvet förvaras snabb åtkomligt för 

trygghetsvärdar och arrangörer. 

5.      Detta sker både som ett stöd för arrangörsgruppens fortsatta hantering 

av ärendet, men även för att kunna utgöra underlag inför en ev. 

polisanmälan. Om brott har begåtts ska vår utgångspunkt vara att det bör 

anmälas, men det är alltid den utsatte som avgör om den vill gå vidare och 

anmäla en förbrytare. Vi skall även från arrangemangets sida vara noga med 

dokumentationen ifall den utsatte ev. skulle ändra sig och vid ett senare 

tillfälle vilja göra en polisanmälan. 

6.      Om/när den utsatte lämnar området följer den ansvarige 

trygghetsvärden/arrangören upp detta efteråt för att förvissa oss om att allt 

har gått bra. Om transporthjälp behövs för att ta sig hem/till kollektivtrafik ska 

vi också göra vad vi kan för att hjälpa till med detta. 

 

Efter lajvet: 

Efteråt rapporterar trygghetsvärdarna ev. incidenter (självklart anonymiserat 

om så önskas) samt dess hantering och påföljder till huvudarrangör om inte 

denne har blivit involverad redan under lajvet. Dessa avlägger sedan 

tillsammans en rapport till föreningen LRS styrelse för uppföljning, 

utvärdering och ev. åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. 
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Lyssna 

på den utsatte 

Stötta 

den utsatte 

Ta hjälp: 

Koppla in en till 

arr./trygghetsvärd om möjligt 

 Dokumentera 

 

(varsamt) den utsattes upplevelse. 

Datum/tid/plats, inblandade och 

beskrivning av förloppet. 

Blankett finns i säkerhetspärmen. 

OBS! Den utsatte skall ej behöva 

konfrontera en förövare om den 

inte vill det själv. 

 

Dokumentera 

 

Datum/tid/plats/inblandade/beskrivning 

av förloppet. Helst flera olika perspektiv. 

Anteckna namn på de inblandade. 

Vid konflikter kan även motparten vara i 

behov av stöd. Ta hjälp vid behov. 

Blankett finns i säkerhetspärmen. 

 

Informera målsman  

(om minderårig). Kontaktuppgifter 

finns i säkerhetspärmen. 

 

(Avvisa) 

 

om nödvändigt. Se till att vara minst 

två närvarande. Trygghetsvärd har 

eget mandat att avvisa en deltagare 

från lajvet, men bör om möjligt 

rådgöra med huvudarrangör först. 

Om avvisning inte åtlyds, avhys inte 

själv utan kontakta istället polis. 

 

Följ upp 

Kontakta den utsatte och kolla så att 

den tog sig hem ordentligt och stäm 

av med denne hur det går. 

 

Bistå 

Uppmuntra vid behov till 

polisanmälan, men tvinga inte. 

Vill den utsatte hem, hjälp denne. 

 

Rapportera och utvärdera 

Rapportera till huvudarrangör/LRS 

styrelse för ytterligare uppföljning, 

utvärdering och ev. åtgärder och/eller 

förändring av rutiner 

 


