
Botkyrkas våldsförbyggande arbete 

Ett långsiktigt samverkansarbete mot våld

TÅGET OCH MVP 



Kunskapsuppdraget

Det sociala uppdragetVärdegrundsuppdraget

Skolans uppdrag

Medborgarskap 

& fria livsval
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Gemensamt arbete med det kompensatoriska uppdraget 

Socioekologisk modell

Kommun

Skola

Föräldrar/

Familj

Individ

*Styrdokument och 
riktlinjer*Civilsamhälle 

*Utbildning för professionella 

* Tåget *MVP *Förskola

*ABC 3-12 år *Komet 3-12 år 

*Föräldramöten *Föräldraguide

*Tåget *MVP 
*Positiv förstärkning *Anknytning



MVP
De 4 principerna:

• Åskådarperspektivet

• Utmana stereotypa könsnormer

• Ledarskap

• Anknytning



Vem vill vi ge plattformen?

2,20%



Mentorerna 

– framtidens normkreativa ledare

Genom sitt ledarskap 

utmanar de och öppnar gränser 





En pilotutvärdering av:

Det universella våldspreventiva 

skolprogrammet

TÅGET



Vad har det lett till – effekter 

• Inte bara en skolfråga utan en samhällsfråga -

gemensamt intresse.

• Delat ansvar som operativa –nyckelpersoner.

• Personal är mer motiverade att utmana sig själv i sina 

stereotypa könsnormer

• Skapa relationer och förbättra den egna arbetsmiljö

• Alternativa förebilder

• Bidragit till ökat positiv utveckling av studieresultat för 

pojkar

• Det grova våldet har minskat

• Barn börjar prata om våld - Ökat antal 

orosanmälningar/tidiga insatser

• Medvetenhet om sina rättigheter

• Aktiva åskådare – både till vardags och vid oro

• Fler vänder sig till vuxna på skolan

• Barn uttrycker studiero

• Föräldrar uppskattar arbetet 



TÅGET som relevant, användarvänligt, begripligt och möjligt 

att använda. Enkät skolpersonal: 100 % kunde tänka sig 

fortsätta använda TÅGET

• Trend i ökning av insatser på TÅGET skolorna 

• Minskad upplevelse av om mobbing och våld är ett problem på 

skolan bland TÅGET skolorna över tid jämfört med 

kontrollskolorna

• En ökning av trygghet hos barnen rapporteras av skolpersonal 

hos TÅGET skolorna jämfört med kontrollskolorna. Detta beror 

delvis på att tryggheten hos barnen minskar bland barnen på 

kontrollskolorna

• Ökad användning av beröm bland personal på TÅGET skolor

• På gruppnivå tyckte barnen att TÅGET var användbart/nyttigt 

’ganska ofta’ och en majoritet kan tänka sig arbeta vidare med 

TÅGET. 

• Skolpersonalens nöjdhet med användningen av TÅGET 
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Vad behöver man för att lyckas? 

- Säg inte mer pengar 

• Att vi samverkar och samarbetar 

• Våga vara förebyggande

• Våga prioritera

• Våga hålla i

• Implementera från början i linjeverksamhet – incitament att få jobba 

långsiktigt – tålamod och uthållighet 

• Långsiktighet för att få ordentlig uppföljning

• Skruva våra resurser

• Samordnat stöd på regional nivå och nationell nivå – obalans - sluta tänka 

stuprör



Nästa steg i samverkan 

• Våldspreventivt Center  

• Våld i nära relationer –utredare till 

den lokala nivå från polisen inom 

BIN (obalans) 

• Framtidssamtal 

• Unga och Kriminalitet 

• Utvärdering och uppföljning

• Fler myndigheter 

• Erfarenhetsutbyten-regionalt, 

nationellt och internationellt  



Kontaktuppgifter 

Pernilla Vera Jr, Säkerhetschef

Mail: pernilla.vera-jr@botkyrka.se

Mobil: 0708514640

Följ oss på instagram: forebyggarna, 

mvp_botkyrka

Facebook: områdessekreterarna 

Botkyrka

mailto:pernilla.vera-jr@botkyrka.se


/…/ ingen enskild aktör kan lösa 

detta. Detta kräver samverkan –

samverkan på riktigt. Det andra är att 

någon måste ta ledartröjan – och 

denna någon måste med självklarhet 

vara kommunen som i princip är den 

aktör som äger de flesta av dessa 

frågor. 


