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FORMÅL 
Take Care-projektet blev startet af Roskilde Festival i 2015 for at indsamle viden om deltagernes 
adfærd på festivalen. Det overordnede formål er at sikre den gode og trygge festivalstemning, som 
Roskilde Festival er kendt for, og at forebygge adfærd, som kan virke grænseoverskridende, 
krænkende eller utryghedsskabende for festivalens deltagere. 

Take Care har fokus på relationer og de situationer, hvor deltagere risikerer at overskride andres 
såvel som deres egne grænser. Overskridelser af egne og andres grænser, krænkelser og 
utryghedsskabende adfærd er ikke en særlig udfordring for Roskilde Festival, men et problem som 
vedrører hele samfundet. 

Hensigten med Take Care er derfor også at dele viden og erfaring med omverden samt at bruge 
viden til at understøtte en positiv kultur og adfærd blandt unge generelt.  

Selve projektet består af en spørgeskemaundersøgelse og et kvalitativt observationsstudie, der 
begge foretages under festivalen. Derudover har Take Care samarbejdet med andre aktører, som 
på forskellige måder arbejder med publikumsadfærd på festivalen, heriblandt Midt- og 
Vestsjællands Politi, Det Opsøgende Team, Everyday Sexism Project Denmark og Roskilde 
Festivals analyse-team for at samle en bred vifte af erfaringer og indsigter.  

 

FOKUSOMRÅDER 
I overensstemmelse med Take Cares overordnede formål er projektet ikke begrænset til 
forudbestemte sager, men ser bredt på adfærd. På baggrund af projektets samarbejde med andre 
aktører og i forlængelse af projektets egne indsigter, er der dog en række fokusområder, som har 
fået særlig opmærksomhed i undersøgelserne. 

Unge deltagere 
De yngste deltagere er særligt udsatte, når det kommer til grænseoverskridende adfærd over for 
andre såvel som sig selv. Det skyldes blandt andet, at de ofte ikke har været på festivalen før, 
og/eller at de ofte forsøger at udfordre mange personlige grænser på samme tid – f.eks. første 
brandert, første samleje, første oplevelse med alkohol/stoffer osv. Det kan resultere i, at de unge 
gæster i mindre grad er i stand til at passe på sig selv og hinanden. 

Krænkende adfærd/normskred 
Verbale og fysiske krænkelser rettet mod især kvindelige festivalgæster. Disse krænkelser er ikke 
nødvendigvis af strafbar karakter, men kan skabe ubehag og utryghed hos de berørte og andre. Et 
særligt fokusområde i denne sammenhæng er de såkaldte ’tishegn’, hvor særligt kvindelige 
deltagere oplever at blive udsat for f.eks. sjofle eller aggressive tilråb eller bliver rørt ved. 

Respekt for frivillige 
Respektløs adfærd i form af dårlig tone og adfærd over for frivillige opleves som tiltagende, hvilket 
selvsagt er problematisk, fordi frivilligheden er rygraden i Roskilde Festival.  
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ANBEFALINGER OG INDSATSER 
På baggrund af Take Care-projektets resultater og anbefalinger har Roskilde Festival iværksat 
følgende indsatser: 

#1 Anbefaling: Hvis gæsterne skal have tillid til de frivillige, er det nødvendigt, at de 
frivillige selv har forståelse og respekt for deres rolle som festivalens repræsentanter.  

Indsats: Gæster & Sikkerhed udviklet et obligatorisk onlinekursus, der sikrer, at frivillige modtager 
vigtig information om blandt andet kommunikation med gæsterne.  

#2 Anbefaling: Det er nødvendigt at bidrage positivt til en debat om grænser og respekt på 
festivalen. Det gælder både i forhold til verbale krænkelser, uønskede berøringer af seksuel 
karakter, men også en øget forståelse af, at Roskilde Festival skal være et frirum for alle – 
med plads til egne og andres grænser.  

Indsats: Kampagne med fokus på at bidrage til refleksion og dialog om grænser, den gode fest og 
fællesskabet. 

Indsats: Projekt Adfærd, som har særligt fokus på at forebygge sexisme og krænkende adfærd på 
og uden for festivalen.  

#3 Anbefaling: Kvinder er særligt udsatte, når de tisser udendørs. Det bidrager til en 
værdimæssig dellegitimering, når der i højere grad tages hensyn til mænds behov for at 
lade vandet i form af fx pissoirer. Derfor bør Roskilde Festival sikre lige muligheder for 
mænd og kvinder.  

Indsats: Nye træk og slip-toiletter er indsat over hele camping. Der arbejdes på at udvikle særlige 
kvindepissoirer, der skal sikre blandt andre kvinder bedre og tryggere toiletforhold. Afskærmninger 
og kvindepissoirer opleves af gæsterne som mere trygt og behageligt, men der er stadig brug for et 
oplysningsarbejde, da mange ikke kender til muligheden. 

#4 Anbefaling: Roskilde Festival skal fremgå som et godt eksempel, og de værdier, som 
kommunikeres, skal opfølges af handling. Festivalen skal agere konsekvent i sine 
budskaber. 

Indsats: Større opmærksomhed på og nultolerance-politik i forhold til sexistiske og/eller krænkende 
budskaber fra festivalens eller eksterne partneres salgsboder og lignende.  
Gennemgang og opdatering af procedurer for indsats ved grænseoverskridende episoder. 
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RESULTATER 
Spørgeskema; målbare resultater  

I 2016 og 2017 har Take Care benyttet det samme spørgeskema med det formål at afdække 
omfanget af gæsternes oplevelser med grænseoverskridende eller utryghedsskabende adfærd. 

Undersøgelsen viser, at der er plads til forbedring, når det gælder deltagernes evne til at 
respektere hinandens grænser, fysisk som verbalt. Men resultaterne tyder også på, at den 
grænseoverskridende adfærd ikke er mere udbredt på Roskilde Festival end i fx nattelivet, hvor 57 
% af kvinder mellem 18 og 35 har været udsat for ufrivillig berøring i nattelivet, mens det gælder 18 
% af mændene i samme aldersgruppe (TNS Gallup for Berlingske1). 
 

• Næsten hver femte har oplevet uønskede tilråb eller andre verbale grænseoverskridelser på 
festivalen. I alt svarer 18 % ja til, at de har oplevet at blive råbt af på en måde, de synes var 
ubehagelig. Det er en svag stigning fra 2016, hvor 16 % svarede ja til det samme. Det skyldes, 
at antallet af mænd, der har oplevet ubehagelige tilråb er steget fra 10 pct. til 17 %, mens 
kvinderne ligger stabilt på med hhv. 20 % og 19 %.  
 

• En del af gæsterne har oplevet at blive holdt fast eller fysisk tilbageholdt på en måde, som de 
synes var ubehagelig. Det gælder 9 % i 2016 og 10 % i 2017. Der er ingen særlig forskel på 
mænd og kvinder i denne kategori.  
 

• Uønskede berøringer er mere udbredt blandt kvinder end mænd. I 2016 svarer hver fjerde af 
de adspurgte kvinder, at de har oplevet at blive rørt ved på en ubehagelig måde, mens det i 
2017 er faldet til hver femte. Til sammenligning har 10 % af de adspurgte mænd oplevet det 
samme.  
 

• I forhold til grænseoverskridende oplevelser i tishegnet er kvinder også overrepræsenteret. I 
2017 svarer 14 % af kvinderne, at de har oplevet at blive råbt af, stirret på, skubbet eller på 
anden vis krænket, mens de tissede i tishegnet. Det er en stigning fra 2016, hvor 9 % svarede 
ja. Henholdsvis 8 % og 7 % af mændene ja til at have oplevet det samme.  
 

• Deltagerne oplever generelt, at de festivalfrivillige er tilgængelige og nemme at få fat på. I 
2016 svarede 73 % af de adspurgte, som havde haft brug for hjælp fra ’vestene’, at de var 
nemme at finde, mens det i 2017 var steget til 83 % Undersøgelsen spørger ikke ind til, hvilken 
hjælp det drejede sig om.  

  

  

                                                            
1 TNS Gallup for Berlingske (2016): Seksuelle krænkelser i nattelivet 
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Observationsstudie: indsigter 

Observationsstudiet består dels af observationer og dels af afsøgende samtaler med 
festivaldeltagerne. Studiet har undersøgt deltagernes generelle oplevelse af tryghed og afsøgt 
relevante fokusområder for senere indsatser. For at få en fornemmelse af stemningen på hele 
festivalen er undersøgelsen udført i dags- og aftentimerne (indtil kl. 23.00), på campingområderne 
samt festivalpladsen.  

• Gæsterne er overordnet glade og trygge 
Mange fortæller, at de er mere trygge på Roskilde Festival end i eksempelvis nattelivet, og at 
folk er gode til at passe på hinanden og vise hensyn.  

• Grænseoverskridende adfærd går på tværs af køn og alder 
Alligevel er der eksempler på, at deltagerne har svært ved at respektere deres egne og andres 
grænser. Det er særligt tydeligt blandt de yngste gæster, men gælder også de mere erfarne og 
begge køn.  

• Grænser flytter sig på festivalen 
Mange oplever, at deres egne grænser rykker sig på festivalen, og at det er svært at sige fra i 
grænseoverskridende situationer, fordi de er bange for at blive opfattet som lyseslukkere. 
Samtidig er der en oplevelse af, at man bør finde sig i mere, fordi ”det er jo Roskilde!”.  
 

• Unge kvinder tager forholdsregler  
Mange unge kvinder regulerer deres egen adfærd på festivalen. De går f.eks. ikke alene, når 
det er mørkt, sørger for ikke at sove alene i deres telt, og de har ikke lyst til at gå alene, når de 
skal tisse – sidstnævnte gælder dog særligt i hegnet. Beretningerne går igen og det virker 
udbredt, at unge kvindelige gæster ikke altid føler sig trygge.  
 
Samtidig fortæller mange af kvinderne, at de aldrig selv har oplevet ubehagelige situationer på 
festivalen, og de opfatter ikke selv deres adfærdsregulering som et problem, men nærmere 
som naturlige og ubevidste forholdsregler. Dette kunne tyde på, at der eksisterer en latent 
utryghed, som til dels er blevet accepteret som en del af festivaloplevelsen for denne gruppe. 
 

• Uønsket berøring sker primært for kvinder 
I tråd med spørgeskemaundersøgelsen viser observationsstudiet også, at en del deltagere 
oplever uønsket berøring. Erfaringen er her, at det primært er kvinder, som bliver befamlet, 
mens mændene ikke oplever det i samme omfang og i højere grad finder det morsomt. 
Oplevelserne varierer fra klap i numsen, kys, fysiske tilbageholdelser til “gnubben“ til koncerter. 
 

• Ubehagelige oplevelser i ’tishegnet’ 
Ubehagelige oplevelser fra tishegnet går igen hos en del af gæsterne. I tråd med 
spørgeskemaundersøgelsen er det særligt kvinder, der fortæller om tilråb. En del har oplevet 
at blive stirret på, mens andre er blevet skubbet til og væltet. De fleste historier om 
ubehagelige oplevelser i tishegnet foregår på festivalpladsen.  
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• Orange veste opleves som hjælpsomme 
Generelt oplever gæsterne de orange veste som hjælpsomme.  
 

• Der tages hensyn under koncerter 
Som udgangspunkt er der en høj grad af sikkerhed og hensyn til koncerterne. Gæsterne er 
opmærksomme på hinanden, også til High Energy-koncerter, hvor der er mosh pits og 
lignende, og scenevagterne har godt styr på sikkerheden.  

 
• Opbrud efter store koncerter kan være kaotiske 

Opbruddene efter de store koncerter er dog mere kaotiske. Når gæsterne bevæger sig fra 
f.eks. Arena til Orange på samme tid, opleves det kaotisk. Man ser sig ikke for, går ind i 
hinanden, bliver væk fra vennerne osv.   

 
• Grænseoverskridende adfærd er mere udbredt på camping 

Den grænseoverskridende adfærd virker til at være mest udbredt på campingområdet. Det 
skyldes måske, at folk bor tæt, og at der bliver drukket mere her, hvor gæsterne i højere grad 
er spredt ud og bliver aktiveret på festivalpladsen. 

 
• Uoverensstemmelse i budskaber 

Det bliver påpeget, at der indimellem er manglende sammenhæng mellem værdier og 
handling. Det kan være alt fra madvarer med navne som fx ”sure kællinger” til en oplevelse af 
diskrepans mellem mulighederne for at tisse udendørs (pissoirer) for mænd og kvinder.   
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