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Styrdokument

• Politiska plattformen

• Samverkansöverenskommelse 

Strategiska områden 
Samverkan sker inom fyra strategiska 
områden: 
• Trygghetsskapande insatser
• Våldsförebyggande insatser
• Brottsförebyggande insatser
• Brottsbekämpande insatser 



VÅLDSPREVENTIVT CENTER BOTKYRKA

Kommunen, Polisen, Botkyrkabyggen 

Räddningstjänsten, Kriminalvården 

(näringslivet, civilsamhället, 

Åklagarmyndigheten)

Barn & Unga Våld i nära relation Kriminalitet

Gemensam lägesbild (EST) - Trygghetsfält - Operativa gruppen

Det våldsförebyggande arbetet - MVP, TÅGET

Samordnare för att motverka en kriminell livsstil (Avhopp)

Samordnare för att motverka HRV och VBE

Uppföljning och följeforskning

Strategiska beslut; 

styrdokument och 

målsättning

Ledning och 

samordning av det 

operativa

Gemensamt utförande 

- för bättre effektivitet



Samverkan – ”A och O” för det  

våldsförebyggande arbetet



4 PRINCIPER:

• ÅSKÅDARPERSPEKTIV 

• ANKNYTNING

• UTMANA STEREOTYPA 
KÖNSNORMER 

• LEDARSKAP 



Våldspyramiden

våldtäkt

Hatbrott   mord

Lång tid av 

våldsutsatthet kan leda 

till självmord

Grovt

Lindrigt



Vad kan vi förvänta oss av det våldsförebyggande 

arbetet

• Universell insatts

• Långsiktigt 

förändringsarbete

• Se på situationer med 

nya ögon



Sammanfattning

Små insatser för många är effektivare 
än stora insatser för ett fåtal!



TÅGET



Varför våldsprevention och Tåget

• Tåget är ett långsiktigt förändringsarbete - för en våldsfri generation

• Förebygga våld mellan barn och unga

• Skydda våra barn mot våld från vuxna (föräldrar och professionella)

• Ett sätt att arbeta med Barnkonventionen, skyldigheter i skollagen och 
likabehandlingsplanen (delarna som rör förebyggande arbete)

• Ett sätt att arbeta med målen i läroplanen

• Ett sätt för oss professionella att utmana våra förhållnings- och tankesätt 
och en möjlighet att bli bättre kollegor till varandra.



TÅGET i praktiken

• Koordinator och kontaktperson(er) samordnar 
det operativa arbetet på skolan

• Trygg bas

• 8 st Personalpass (pedagoger/fritids) och 
elevpass per skolår

• APT tillfällen med tema jämställdhet

• Fortbildning och erfarenhetsutbyte

• ABC-föräldraträffar

• TÅGET för föräldrar (under

utveckling)



TÅGET-pass

Baspass:
 Normer och dess konsekvenser (september)
 Aktiva åskådare och förändring (december)
 Våld i hemmet (april)

Tilläggspass:
• Könsnormen

• Vithetsnormen

• Vad innebär vänskap

• Grupptryck

• Mobbning

• Olika familjekonstellationer

• Psykisk ohälsa i familjen

• Samtal om och med polisen

• Språkbruk och svordomar

• Positiva uppmaningar och förstärkning

• Lögn, sanning eller mittemellan

• Missbruk i familjen

• Kroppsgränser och samtycke

• Kroppspositivism

• Att säga ifrån



MVP Botkyrka



MVP Botkyrka

• Förebildsfaktorn – 9:or mentorer åt 6:or

• Utbildning för mentorer och 

nyckelpersoner från skola, socialtjänst, 

polis och räddningstjänst

• Handledning och pass varannan vecka

• Fler moment där mentorer träffar 

varandra



MVP Botkyrka – handboken
Vad innehåller handboken?

Elva MVP pass

Information om MVP

Begreppslista

Stödlista

Scenarion som 
bilagor för att kopiera 
upp

+ lite annat



Hur hänger allt 

ihop?

MVP och 
åskådarpers

pektivet

MVP och 
åskådarpers

pektivet

NormerNormer

Vad är Våld?Vad är Våld?

Kill- och 
tjejbox

Kill- och 
tjejbox

Killars och 
mäns våld
Killars och 
mäns våld

Våld mot 
HBTQ 

personer

Våld mot 
HBTQ 

personer

Sexualiserat 
våld

Sexualiserat 
våld

Våld i ungas 
relationer

Våld i ungas 
relationer

RasismRasism

Heders 
relaterad våld 
och förtryck

Heders 
relaterad våld 
och förtryck

Avslutning 
och 

workshop 
om trygghet 

Avslutning 
och 

workshop 
om trygghet 



Utvärderingar av MVP

• Stockholms universitet (2021)

• Länsstyrelsen (2020)

• FoU Södertörn (2019)



Övriga utbildningar

• ”Oro för barn som riskerar att fara illa” – grundskola

• ”Vad är våld”-utbildningspaket för förskolan

• Utbildningspaket för öppen fritidsverksamhet (under 
utveckling)

• Utvecklas: civilsamhället och bostads- och säkerhetsbolag





• 2019 tog 91 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka ut en examen, jämfört med 77 procent år 
2015. I Stockholm var de siffrorna 90 procent 2015 och 87 procent 2019.

• Misstanke om våldsbrott hos ungdomar i åldern 12-20 år har minskat mellan 2015-2019 med cirka 
fyra procent.

• Antalet elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven i Botkyrka har också ökat under perioden 
2014 till 2019, och i Botkyrka syns den största ökningen i länet, visar rapporten. 

• Det har skett en fördubbling av antalet föräldrar som gått kommunens föräldrautbildning ABC. 

Summering resultat



Kontaktuppgifter

Kristina Bergmark, våldsförebyggande samordnare mot yngre barn

kristina.bergmark1@botkyrka.se

Vladan Petrovic, våldsförebyggande samordnare mot äldre barn

vladan.petrovic@botkyrka.se

mailto:kristina.bergmark1@botkyrka.se
mailto:vladan.petrovic@botkyrka.se


Tack för idag !


