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Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot 

en annan person, som genom denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 

denna person att göra något mot sin vilja eller 

avstå från något som den vill”

(Per Isdal 2002, s. 36)



”Våldspyramiden”

Mord

Våldtäkt och grov 
misshandel

Fysiska och sexualiserade 
övergrepp

Knuffar, slag och sparkar

Verbala angrepp och hot

Sexistiska, rasistiska, homofobiska skämt, bilder och 
kommentarer.  Oönskade kommentarer, blickar och 

inviter.

Normer, värderingar och attityder

Grova/allvarliga 

våldshandlingar

Mindre/små 

våldshandlingar 



Förändringsfaktorer

Våld
Ökad medvetenhet

och kunskap

Genus
Utmana begränsande och 
stereotypa genusnormer

Åskådare
Motivera barn, unga och vuxna 

till att vara aktiva åskådare



Vad är fritidens & fritidsledarens roll i 

det våldsförebyggande arbetet

Fritidsledaren:

 Har en unik roll och att vara relationsskapande, positiva trygga vuxna och 

rollmodeller för unga. 

 Ser och fångar upp ungas behov och kunna möta dem där de befinner 

sig.

 Göra verksamhet som gynnar ungas utveckling, främjar skyddsfaktorer 

och motverkar riskfaktorer i ungas liv. 

 Är professionell och sensitiv för området den arbetar i och de behov som 

finns där, samt är medveten om vad som påverkar fritidsledarens arbete i 

sådant som uppdrag till lagar och förordningar (ex. Barnkonventionen)

Fritidens ringas in av social-, kultur-, & fritidspolitiska mål som erbjuder ungdomar 

en meningsfull och utvecklande fritid i både spontan och organiserad form. 



Upplägg

BAKGRUND/BEHOV

• ÖKA OCH STÄRKA TRYGGHETEN.

• UNGA UTTRYCKTE ATT DE INTE 
UPPLEVDE VÅRA VERKSAMHETER 
TILLRÄCKLIGT TRYGGA.

AGERADE PÅ BEHOVET/ÅTGÄRD

• KOMPETENSUTVECKLING FÖR BÅDE 
PERSONAL OCH UNGA.

• SYSTEMATIKEN- REGELBUNDET 
UPPDATERA OCH FYLLA PÅ KUNSKAP

•

TRÄNA PÅ METODERNA OCH 
STRATEGIERNA

IMPLEMENTERING OCH ANVÄNDNING

• POSITIVA FÖRÄNDRINGAR OCH 
UTMANING



Bakgrund



Lund

Bakgrund/Behov 

- Unga uttryckte att de inte upplevde våra verksamheter tillräckligt trygga

Uppföljning av öppen ungdomsverksamhet i Lund 2019
Frågor i uppföljningen berörde bland annat trygghet, verksamhetsutbud, bemötande, inflytande och 
delaktighet

• Enkätsvar från 676 ungdomar

• Intervjusvar från 13 chefer och verksamhetsledare

• Intervjusvar från 8 samverkanspartners

• Enkätsvar från 36 medarbetare



Lund

Bakgrund/Behov

Resultatet gällande ungas behov och fritidsvanor utifrån uppföljningen i Lund visade bland annat 

att

Unga efterfrågade:

• Trygga relationsskapande sammanhang.

• Kunniga och närvarande vuxna som har god förmåga att bemöta, stötta, samtala 

och är tydliga i sin kommunikation med unga.

• Behov av en trygg miljö med tydlig värdegrund och tydliga regler.



Lund

Bakgrund/Behov

Slutsats av resultatet utifrån uppföljning av den öppna ungdomsverksamheten

-Det bör utvecklas ett gemensamt förhållningssätt till värdegrunden och hur den 

ska upprätthållas i vardagen.

-Finns ett behov av samsyn och kompetenspåfyllnad 

i personalgrupperna gällande att möta svåra situationer för att skapa ökad 

trygghet i verksamheterna.



Borås 

Bakgrund/Behov :

Kartläggning

 Lupp

 Mötesplats enkäten

 Trygghetsmätningen 

 En stor del av det våld som unga möter i 
sin vardag utförs av jämnåriga och har en 
stark koppling till destruktiva 
maskulinitetsnormer.

 En stor del av det våld som sker möts inte 
heller av något ingripande (avbryts inte), 
varken av jämnåriga eller av vuxna.

 Våldet upplevs och uppfattas som 
normalt eller rimligt av både barn och 
vuxna.



Borås 

Bakgrund/Behov :

Slutsats

 Gemensam definition

 Förändrat arbetssätt

 Systematiskt arbete

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, 
som genom denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från något den vill”

Per Isdal 2001



Möta behoven/

åtgärder



Lund

Möta behoven/åtgärder

Kompetensutbildning- ökad kunskap

Processutbildning i våldsprevention

 Arbeta med att utveckla verksamhet och 
metoder med fokus på kunskaper om våld, genus 
och våldsprevention.

 Upplägget bestod av en kombination 
av kunskapspass, workshops, 
självreflektionsövningar och hemuppgifter med 
möjlighet till handledning.

 Utbildningen syftade till att stärka 
personalens kapacitet och verksamhetens förmåga 
att bidra till våldsförebyggande arbete.

Utveckling av befintlig värdegrund

Revidering av värdegrunden

 Tvärgruppen tillika 

utvecklingsgruppen Lika 
möjligheter reviderade och tog fram en ny 

version av fritidens värdegrund.



Lund

Möta behoven/åtgärder
Fritidsverksamheten som skyddsfaktor

- En kommun fri från våld

Fortbildningsinsatsen i Lund fokuserade på att

- Identifiera våld och förstå innebörden av våld

- Agera när våld upptäcks

- Förebygga uppkomsten av negativa och skadliga kulturer 

i verksamheterna

Förutsättningar för satsningen

- Engagerad ledning som tar beslut om att prioritera 

satsningen

- Mandat att planera och avsätta tid för utbildning, träning 

av nya metoder och tid för samtal i arbetsgrupperna.

- Långsiktig planering och implementeringsstrategi.



Våldsprevention och värdegrund Lund

Syftet för kommunen och fritiden är att 

skapa förutsättningar för ett strukturerat, 

kontinuerligt och långsiktigt arbete med 

våldsprevention i öppen verksamhet med det 

övergripande målet är att:

alla pojkar och flickor ska ges jämlika 

förutsättningar för en god framtid fri från våld.



Lund möta behoven/åtgärder

- Religion

- Ålder

- Etnisk tillhörighet

- Funktion

- Kön

- Könsidentitet och könsuttryck

- Sexuell läggning



Lund 

Film: "i andras skor - ungas tankar”

https://www.youtube.com/watch?v=Z2f8SzZIFpc

https://www.youtube.com/watch?v=Z2f8SzZIFpc
https://www.youtube.com/watch?v=Z2f8SzZIFpc


Beteenden

Borås

Möta behoven/åtgärder

Öka kunskap

Attityder



Borås

En tillvaro fri från våld  

https://www.youtube.com/watch?v=YjNAm4QOKEs 

https://www.youtube.com/watch?v=YjNAm4QOKEs
https://www.youtube.com/watch?v=YjNAm4QOKEs


Borås

Möta behoven/åtgärder - Insatser



Borås

Möta behoven/åtgärder - uppföljning



Lund

Effekt av insatserna 

Positiva förändringar

• Samtalet är nu mycket mer i centrum

• Jobbar i större utsträckning medskapande, ber unga om att 
hjälpa till att upprätthålla det goda klimatet i verksamheten 
på kvällen.

• Samtalsorienterad relationsbyggande ger större möjlighet 
till förändring i attityd jämfört med 
aktivitetsorienterad relationsbyggande.

"Stor skillnad i verksamheten om vi jämför med 
för tre år sedan. Det är mycket bättre miljö nu och bättre språk."

"Personalen har en stor samsyn och det underlättar mycket. 
De förstår varför de gör det och hur de ska göra det."

Utmaningar 

• att få unga att lyssna, att kunna ta upp ämnet 
på ett lättillgängligt sätt. Att få igång 
samtalet i det aktuella ämnet.

• att hålla i och fortsätta arbetet i 
personalgruppen även om det svajar.

• svårt att implementera verktygen. Behöver en 
struktur för att få in det i verksamheten

• Utifrån den uppsökande verksamheten är det 
svårt att samtala om värdegrundsfrågor när 
det är många korta och enskilda samtal.



Borås

Effekt av insatserna

Effekter

 Jämn könsfördelning

 Unga upplever mindre grovt 
våld i verksamheten

 Fler aktiva åskådare

 Ökad kunskap bland unga 
och bland personal 

utmaningar

 Se kopplingen mellan VP 

och grunduppdraget

 Hålla i systematiken

 Använda metoderna 



MÄN

En fritid fri från våld
Bakgrund

Utgångspunkter

 Finns redan ett strukturerat våldsförebyggande 

program för skola. Flera olika initiativ att 

anpassa MVP från skolkontext till fritiden.

 Utgå från fritidens förutsättningar och 

möjligheter

 Något som kan spridas och användas av flera

 Ska gå att utvärdera och beforskas

 Kända risk- & skyddsfaktorer för våld

 Agenda 2030, jämställdhetspolitiska målen & 

Barnkonventionen, samt ungdomspolitiska 

målen.

Innehåll

Utbildnings- & metodpaket för att arbeta 

strukturerat och långsiktigt med att förebygga 

våld. 

 Stöd till chefer att införa metoden

 Utbildning för fritidsledare

 Verktyg för fritidsledare att både arbeta 

strukturerat och integrerat

 Specifikt material för parklekar

 Ledarskapsutbildning för unga



MÄN

Chefsstöd

I chefsstödet ingår följande:

 Stödguide som ger stöd och kunskap om implementering och att arbeta 

våldsförebyggande inom den öppna fritiden

 Verktyg för att kartlägga och analysera organisationens grundläggande 

förutsättningar och ta fram åtgärdsplan

 Verktyg för att kartlägga och analysera redan befintligt arbete för att 

kunna integrera det våldsförebyggande arbetet. 

 Stöd för planering, målkopplingar och uppföljning av arbetet

 Konkreta förslag och exempel på hur ni kan lägga upp arbetet.



MÄN

Verktygslåda för fritidsledare

Verktygslådan för fritidsledare



Om materialet

EN FRITID FRI FRÅN VÅLD

• Kommer finnas tillgängligt jan/feb 
2023

• Web-baserat & nedladdningsbart 
material

• Utbildning, verktyg, konkreta 
exempel, övningar/workshops, PPT, 
mallar, kunskapstexter och mycket 
mer

• 2-3 års tid för ett stegvis införande, 
med stöd och handledning under 
tiden.

• Kontakta MÄN om ni vill veta mer: 
(dennis.nystrom@mfj.se) 

mailto:dennis.nystrom@mfj.se


Frågor


