
PURPLE FLAG
för tryggare och bättre kvällsupplevelser

När samverkan mellan 
olika aktörer fungerar får 
det brottsförebyggande 
arbetet en starkare förankring, 
större genomslag och ökad 
förändringseffekt för 
ett tryggare kvällsliv.



Tack vare bättre 
samverkan är vi nu 
mer kostnadseffektiva 
när det gäller städning 
och underhåll i det 
offentliga rummet.

Nu har vi ökad 
förståelse för 
varandras olika 
verksamheter och 
kommunikationen 
har blivit bättre. 

Västerås

VAD ÄR PURPLE FLAG? 

Purple Flag-modellen har fokus på den upplevda otrygg-
heten i staden, orten eller platsen. Det övergripande syftet 
är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och 
hållbart Purple Flag-område, där invånare, besökare och 
näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet. 

Purple Flag är en arbetsprocess som gör den utvalda platsen trygg, 
levande och attraktiv genom samverkan mellan platsens olika aktörer.

Purple Flag innefattar det totala utbudet av upplevelser, aktiviteter och 
tjänster efter kontorstid i ett avgränsat område. Det involverar 
personer från olika avdelningar inom kommunen, krögare, fastighets- 
ägare, handlare, besöksnäringen, polisen, väktare, ideella organisationer, 
BRÅ och inte minst platsens eldsjälar.  Tillsammans skapar man bättre 
förutsättningar att hantera platsens utmaningar. 

En trygg, levande och attraktiv plats med ett variationsrikt kvälls- och 
nattliv gynnar alla i Purple Flag-området och stärker både platsens 
och stadens varumärke. För att nå önskat resultat handlar det om 
att aktörer inom det valda Purple Flag-området samverkar kring en 
gemensam målbild på ett strukturerat och strategiskt sätt. 



VÄGEN TILL ETT TRYGGARE 
OCH BÄTTRE KVÄLLSLIV

Purple Flag-modellen löper under 12 månader och är uppbyggd i fyra 
steg, med fyra tidszoner samt fem fokusområden. 

Arbetet handlar om att knyta ihop shopping, kulturutbud samt 
andra aktiviteter från tidig kväll till sen natt, för att nå en bredare 
målgrupp. Purple Flag-området blir då mer levande under fler antal 
timmar och skapar därmed synergier för trygghet, tillväxt och ökad 
lönsamhet. 

För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar 
vi på fem fokusområden. Dessa är framtagna för att aktörer inom 
Purple Flag-området ska kunna erbjuda besökare och boende en 
trygg, säker och kvalitativ totalupplevelse under kvälls- och nattetid. 

Purple Flag-modellen anpassas till de förutsättningar och den utveck-
lingspotential som finns inom varje enskilt utvalt Purple Flag-område.

FEM FOKUSOMRÅDEN

För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi 
arbetar vi med fem fokusområden. Dessa är framtagna för att 
fånga in den samlade upplevelsen som boende och besökare 
förväntar sig av sitt besök i Purple Flag-området kvälls- och 
nattetid, oavsett målgrupp eller storlek på området. De fem 
fokusområdena är:

1.  TRYGGHET – välkomnande, rent och snyggt

2.  TILLGÄNGLIGHET – säker ankomst, förflyttning och avresa

3.  UTBUD  – ett stort och rikt utbud av upplevelser för alla

4.  PLATSEN – ett tryggt och attraktivt Purple Flag-område

5.  PLATSSAMVERKAN – gemensam målbild och 
     tydlig ansvars- och rollfördelning 

4 STEG
1.   Introduktion och uppstart 

2.  Kick-off, platsvandring 

    med tillhörande workshop 

3.  Nulägesanalys & handlingsplan

4.  Utvärdering & certifiering

4 TIDSZONER
1.   17.00-20.00  Tidig kväll

2.   20.00-23.00  Kväll

3.   23.00-02.00  Sen kväll 

4.   02.00-05.00  Natt 

Västerås



PURPLE FLAG 
– ETT VINNANDE KONCEPT 

Vi får tillgång till en strukturerad 
metod som vidgar perspektiven för 
ett effektivare arbetssätt med tydliga 
mål och ansvarsområden. 

Genom samverkan har stora 
investeringar gjorts i en mängd 
städer där trygghet har varit i fokus. 

Krögarnas engagemang har ökat.

Politiker börjar förstå nyttan och 
satsar mer resurser till staden.

Poliser är ute för att bygga 
relationer och förebygga incidenter.

Vi har kunnat göra 
gemensamma investeringar 
i bl a bättre belysning och 
skyltningssystem, vilket
ökar trygghetskänslan.

Vi ser möjligheter istället
för hinder och problem.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera 
hur ni i samverkan kan skapa ett tryggare och bättre kvällsliv

för både besökare och näringsidkare.

Kontakta Inger Alfredsson • inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se


