
#NATTENÄRDIN
Kampanjguide



#Nattenärdin  
– en kampanj om trygghet

Bakgrund till kampanjen 
Var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen i sitt eget bostadsområde. Var tionde 
kvinna går inte ut på kvällen för att hon känner sig otrygg. Två av fem kvinnor i åldrarna 
20-24 år oroar sig för att bli överfallen eller misshandlad.

Ingen ska behöva väja för okända händer på dansgolvet, ta omvägar från bussen eller 
gå med nycklarna i handen på vägen hem.

Vi måste återta makten över tryggheten i Sverige. Därför vill vi ha hårdare tag mot de 
som försöker ta tryggheten och natten ifrån oss. Natten är din. Och ingen ska ta den 
ifrån dig.

Kampanjens syfte
• Få kvinnor att få upp ögonen för att Moderaterna är det ledande partiet i 

trygghetsfrågan.

• Skapa engagemang och debatt i trygghetsfrågan.

Kampanjens målgrupp
• Unga kvinnor men även föräldrar.

Kampanjform
• Samtalskampanj med flygbladsutdelning på festivaler, konserter, marknader eller 

andra evenemang i kommunen är exempel där denna kampanj passar bra. 

• Undersök vilka evenemang som finns i din kommun under sommaren! Om det är ett 
slutet evenemang fråga arrangören om det är okej att vi kampanjar.

Kampanjperiod
• Kampanjen startar i början av juni och pågår till slutet av augusti.

Kampanjmaterial
Kampanjen består av fyra olika delar. Flygblad, film för sociala medier, giveaways och 
en hashtag.  Du kan använda alla delar i kampanjen eller välja ut de delar som passar 
bäst. 

1. Flygblad för utdelning vid evenemang 
• Flygblad som förbund/föreningar skriver ut eller trycker själva.

• Vi hjälper gärna till om ni vill sätta mer lokala budskap på materialet.  
Mejla johanna.schreiber@moderaterna.se med text förslag eller  
om ni vill bolla idéer för mer lokalt material. 
 
 
 
 
 



2. Giveaways – överfallslarm
• Möjlighet att beställa giveaways i form av överfallslarm – cirkapris för överfallslarm 

är 30 kr/st. Ju fl er som beställs, desto mer kan vi få ner priset. Leveranstid 4 veckor. 
Senast datum för beställning av är 12 juni. 

• Mejla johanna.schreiber@moderaterna.se om ditt förbund vill köpa trygghetslarm.

• Självklart går det bra att kampanja utan överfallslarm!  

3. Film för spridning i sociala medier
• Fem moderata företrädare berättar om när och varför de känner sig otrygga, och 

hur de gör för att känna sig tryggare på väg hem.

• Filmen kommer att släppas omkring 8 juni, lagom till skolavslutningar och när 
sommaren börjar.

• Delta genom att vara med och sprida fi lmen i sociala medier.

• Mejla johanna.schreiber@moderaterna.se om 
ditt förbund eller förening vill få en digital fi l med 
kampanjfi lmen för spridning i sociala medier.

4. Engagemang i sociala medier 
Ta en selfi e/foto till exempel på vägen hem, eller från 
kampanjen och dela i sociala medier med hashtagen 
#Nattenärdin 

#Nattenärdin fyller tre syften:
1. Att skapa opinion och diskussion kring trygghetsfrågan   
för kvinnor.

2. Att dela tips på hur fl er kan känna sig tryggare när de är 
på väg hem.

3. Få kvinnor att dela sin berättelse för att synliggöra ett 
verkligt samhällsproblem.



Budskap
Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men det finns också saker som inte 
fungerar. Otryggheten ökar. Var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen i sitt eget 
bostadsområde. Utsattheten för vissa brott ökar. Det finns områden där kriminella gäng 
tagit över. Det är oacceptabelt. Vi måste återta makt och kontroll över tryggheten i 
Sverige. Sverige ska vara ett tryggt land – för alla.

Ska vi vinna väljarnas förtroende räcker det inte att enbart visa att vi känner människors 
oro och ser de problem som finns i Sverige. Vi måste också tydligt kunna visa att vi har 
konkreta förslag till lösningar och är beredda att agera.  

Moderaternas förslag om vad Sverige behöver för att öka tryggheten 
för kvinnor
• Att Sverige ska ha fler poliser med högre lön

• Öka polisens möjlighet till kameraövervakning

• Hårdare straff för sexualbrott med ny brottsrubricering: Grovt sexuellt ofredande


