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Sammanfattning
Projektet En kommun fri från våld – Borås är ett projekt som syftar till att förebygga våld i en kommun
och är baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats. Projektet har valt att anlägga ett salutogent
förhållningssätt med fokus på friskfaktorer samt ett rättighetsbaserat arbetssätt för att utforma hållbara
insatser. Detta betyder att de metoder som skapats i projektet är utformade för att kunna genomföra
ett långsiktigt, socialt hållbart arbete mot våld.
Projektets första halva var inriktad på att etablera MVP-programmet1 i skolan. Samarbete med en
lämplig skola etablerades, och egentligen var tanken att hela projekttiden skulle centreras runt MVP.
Ungefär när projektet kommit halvvägs inträffade dock ett antal händelser som gjorde att det inte
var möjligt att fortsätta med det spåret. Nämnden fattade då beslut om att projektet skulle utgå från
Öppen Ungdomsverksamhet och samverka med andra parter istället.
Denna framtvingade förändring var, om än slitsam när det hände, förmodligen ett lyckokast. I det
reflektions- och om-inriktningsarbete som följde på att skolsamarbetet avslutats så växte ett antal
insikter fram om hur man genom att jobba bredare och på andra sätt, skulle kunna skapa större
möjligheter att nå målet om en kommun fri från våld.
En hypotes i reflektionsfasen var att våldsförebyggande insatser inom universell prevention har mycket
att vinna på att utveckla fler metoder som baseras på ett främjande/salutogent förhållningssätt, då
detta fortfarande är ett underutvecklat område.
Ett viktigt faktum vid våldsförebyggande insatser är att förutsättningar och behov ser olika ut hos
olika aktörer. Metodutvecklingsarbetet har därför fäst stor vikt vid att skapa en sammanhållen strategi
som kan fungera trots skilda typer av åtgärder i de olika organisationerna. En central del i detta är att
definiera alla insatser utifrån samma övergripande principer. Dessa är:
1. Det finns ett tydligt samband mellan lindrigt och grovt våld
2. Det finns ett tydligt samband mellan destruktiva könsnormer och våld
3. Det är av vikt att utveckla och sprida ingriparstrategier med fokus på Aktiv åskådaransats
Projektet har haft sin bas i Öppen ungdomsverksamhet och därmed kunnat prova och utvärdera
metoder direkt i verksamheten, vilket har varit ett mycket framgångsrikt arbetssätt. Detta har även
ökat förmågan att ta fram motsvarande metoder för andra arenor, och därmed också förbättrat möjligheten att nå så många som möjligt i kommunen.
Projektet har lett till att våldsprevention börjar vara ett välbekant begrepp för unga i Borås från åldrarna
12 år och uppåt, framförallt bland de unga som besöker Öppen ungdomsverksamhet, simhallarna
eller har kontakt med fältverksamheten, stödcentrum för unga brottsoffer och Tjejjouren.
Deltagare – barn såväl som vuxna - i program, kurser och andra insatser, uttrycker att de blivit medvetna om våldets mekanismer och att de har fått fler verktyg för att kunna ingripa mot våld.
Det bör dock påpekas att för att de våldsförebyggande arbetssätten inte ska gå förlorade i Borås krävs
dels att beslut fattas om implementering av de metoder projektet tagit fram, dels att fortsätta utveckla
insatser för de åldersgrupper som projektet inte omfattade (0–12 år), samt att beslut fattas om regelbunden uppföljning och kvalitetssäkring av det våldspreventiva arbetet som görs i kommunen.
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Det manualstyrda skolprogrammet Mentorer i våldsprevention, av J. Katz, i svensk bearbetning av organisationerna
MÄN och Unizon. Se även www.mfj/vad vi gör/MVP.
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När ett projekt är avslutat uppstår ju ofta frågan – vad händer nu då? På sista sidan har jag gjort en
kortfattad punktlista om vad som behöver göras för att ta tillvara erfarenheterna från projektet och
vad som är nästa steg. I respektive avsnitt i rapporten finns dessutom beskrivningar av vad nästa steg
skulle kunna vara och frågor som berör beslut om framtiden. För den som är särskilt intresserad av
just dessa avsnitt så är de lagda på ljusblå bakgrund för att de ska vara lätta att hitta, sidan 23, 25, 28,
29, 31, 33, 36, 37, 38 och 39.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till mina projektmedarbetare, chefer och enheten för verk
samhetsutveckling, styrgrupp och projektledningsgrupp, chefer och medarbetare inom Mötesplatser
och Öppen ungdomsverksamheten, chefer och medarbetare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
samarbetsparter på övriga förvaltningar och civilsamhällesorganisationer och då särskilt
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Hyresgästföreningen, Tjejjouren
Magnolia och Svenska Kyrkan, organisationen MÄN, samt mina företrädare i projektet. Och sist men
inte minst, Länsstyrelsen Västra Götaland, enheten folkhälsa och rättighetsfrågor.
Tack alla – detta har i allra högsta grad varit ett lagarbete!

KARIN LJUNG AUST
Projektledare
1 juli, 2020
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Våldet i den övre delen av pyramiden räknas oftare som våld men har lägst förekomst. Våldet i den
nedre delen av pyramiden förekommer mest, men räknas inte ofta som våld. Men det grövre våldet
är beroende av att det lindrigare våldet är normaliserat. För varje steg som normaliseras, ju lättare
är det att förflytta sig uppåt till nästa steg. Forskning visar att insatser mot det lindrigare våldet
har stor effekt på att minska det grövre.
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1. Varför våldsprevention?
Våld medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för
vuxna och barn. I Sverige räknar man med att enbart våld i nära relationer kostar samhället upp till 45
miljarder varje år, och enligt WHO är våld det största samhällsproblemet i modern tid: ”Interpersonal
violence affects hundreds of millions of people every year. But it can be prevented” 2 .
En berättelse som ofta refereras till inom våldsförebyggande arbete3 är när Sverige drastiskt lyckades
minska dödolyckorna bland barn. Fram till början av 1950-talet dog många barn i olyckor (drunkning,
förgiftning, kvävning, fallolyckor, trafik, et c). År 1954 bestämde sig ett antal aktörer i Sverige för att
se om det gick att ändra på detta. 34 år senare hade dödolyckorna sjunkit med över 90%.
Hur hade man gjort för att lyckas så väl? Det är lätt att tro att det berodde på att Sverige var ett rikt
land, men faktum är att andra länder med motsvarande resurser inte var i närheten av liknande resultat.
När man undersökte vilka framgångsfaktorerna var så kom man fram till följande:
❍

Arbetet genomfördes på ett systematiskt sätt. Omfattande kartläggningar och utvärderingar
gjordes regelbundet under hela tidsperioden

❍

Fokus låg på att förebygga snarare än att åtgärda

❍

Effekten blev större genom att man inte enbart mobiliserade aktörer i offentlig sektor
(myndigheter, etc), utan i hög grad även aktörer i civilsamhället. Den totala samhällseffekten
blev då betydligt större.

För några år sedan började personer i Sverige fråga sig – skulle man kunna upprepa denna framgångssaga, men gällande våld?
Med erfarenheterna av att vända olycksstatistiken bland barn under 1900-talet i gott minne, tog en
grupp svenska forskare, tjänstemän och civilsamhällesorganisationer del av resultaten från ett antal
projekt i USA och Skottland.4 och 5 Dessa projekt baserades på forskningsresultat6 om vad som har
effekt när det gäller att minska våld, oavsett tid och kulturell kontext. Projekten i USA och Skottland
arbetade systematiskt utifrån dessa principer både inom organisationer och i några fall i hela kommuner, och resultaten var mycket framgångsrika.
Givet lärdomarna från dessa projekt ville man gärna pröva förändringsprinciperna i en svensk kontext.
2015 sjösatte organisationen MÄN (med stöd av Arvsfonden) det nationella projektet ”En kommun
fri från våld”, med fokus på att etablera programmet MVP i högstadieskolor runtom i landet. Borås
ansökte om att bli pilotkommun, vilket beviljades.

2. En kommun fri från våld Borås
2.1 Bakgrund, målgrupp och syfte
Genom beslut i Borås kommunfullmäktige fick våldsförebyggarprojektet ”En kommun fri från våld”
del av stadens sociala investeringsmedel för en projektperiod på fem år, med start 2015.
Syftet med projektet var att ”Ta fram en modell för systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun
(Borås), med utgångspunkt från den så kallade ’hela-kommunen-ansatsen’ ”. Mer specifikt var avsikten att utveckla ett arbetssätt för systematisk våldsprevention där man i första hand stödjer personal
och besökare på mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter för att skapa ökad tillgänglighet och
trygghet.
Målgruppen var barn och unga 10–20 år, samt vuxna i verksamheter som möter unga i denna åldersgrupp.
2
3

WHO The World Report On Violence and Health (2002), WHO Global Status Report on Violence Prevention (2014)
”Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete” (2019) Jämställdhetmyndigheten
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Projektets vision uttrycks så här: ”Varje människa som växer upp i Borås ska mötas av samma attityder
till våld från alla hen möter”.
Projektet inleddes januari 2015 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020.
2.2 Mål
Projektets första hälft (2,5 år) utgick från organisationen MÄNs nationella projektupplägg med att
implementera våldspreventionsprogrammet MVP (Mentorer i våldsprevention) i skolan, närmare
bestämt Särlaskolan i stadsdelen Norrby i Borås.
Projektets andra halva lämnade skolinriktningen och utgick istället från Öppen ungdomsverksamhet
i samverkan med en rad andra verksamheter, som alla har det gemensamt att man når unga i den av
projektet prioriterade målgruppen.
2.2.1 Mätbara mål

(för ytterligare information, se bilaga 1 Analys av projektets egna mätningar 2019,
bilaga 2 Mätningar utifrån KAB samt bilaga 4 Payoffs Slutrapport)

• Att kunskapen om våldets mekanismer ökar inom Öppen Ungdomsverksamhet, genom att
fler är medvetna om sambandet mellan lindrigt och grovt våld

• Uppnå jämnare könsfördelning i Öppen ungdomsverksamhet
• Att medvetenheten om sambandet mellan destruktiva maskulinitetsnormer och våld ökar
bland personal och besökare i Öppen ungdomsverksamhet.

• Att fler unga tar avstånd från våld och destruktiva maskulinitetsnormer
• Öka andelen som är beredda att ingripa för
att förhindra våld

• Ökad färdighet om strategier för att ingripa vid våld
• Ökad känsla av trygghet (bland unga)
2.2.2 Effektmål

• Ökad insikt bland personal inom verksamheter som möter unga om hur viktigt det är att
jobba våldsförebyggande.

• Att enhetschefer bedriver ett systematiskt arbete med våldspreventiva insatser
• Att projektet ska ha initierat strukturerad samverkan mellan olika aktörer i det vålds
preventiva arbetet.

• Att det finns utbildnings- och samordningsresurser för att upprätthålla kompetens
försörjningen.

• Att civilsamhället har fått kunskap om våldspreventivt arbete.
• Att civilsamhället jobbar med våldspreventiva insatser.
• En kommunstrategi för våldsprevention som utmynnar i ett styrdokument.
2.3 Att följa upp resultat och mäta förändring
Projektresultat kan mätas på flera olika sätt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att fokusera på aktivitetsfrekvenser, t ex antalet genomförda insatser, vilka målgrupper som gått viss utbildning eller hur
många deltagare man haft i olika aktiviteter. Detta bidrar förvisso med värdefull fakta om hur många
människor som berörts av projektet, men är i sig ingen garanti för att de uppsatta målen om vilka
förändringar som behöver ske i samhället för att minska våldet ska nås. Exempelvis leder inte utbildningsinsatser per automatik till att de som deltagit i utbildningen sedan ingriper vid våldsincidenter.
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För att belysa våldets mekanismer behövde projektet därför även kunna beskriva vilken effekt de
preventiva insatserna skulle kunna ha. Projektet konkretiserade därmed att det man avsåg att åstadkomma var ökning av kunskapen om våld, förändring av attityder till våld, samt förändring av beteende kring våld (i betydelsen ’grad-/omfattning av ingripanden’), med förkortningen ”KAB” utifrån
begynnelsebokstäverna i dessa ord.

Härifrån kommer rapporten att redovisa projektets fem faser plus ett avslutande
avsnitt med slutsatser och reflektioner, utifrån dessa rubriker:
❍

ATT INITIERA SAMVERKAN Avsnittet beskriver hur projektet identifierade samverkansparter

och initierade samverkan med dessa.
❍

PÅ VILKET SÄTT ÄR VÅLDET ETT PROBLEM FÖR UNGA I BORÅS? Avsnittet beskriver vad

projektet tog reda på om våldet i Borås. Här beskrivs vilka källor projektet använde och vilka
egna mätningar projektet gjorde för att skapa sig en bild av våldet i Borås och ungas tankar,
attityder och beteende kring det.
❍

VAD SKULLE KUNNA ÅSTADKOMMA EN FÖRÄNDRING? Avsnittet beskriver vilka förändrings

faktorer projektet identifierade och vilken metodik projektet valde för att utforma insatser.
Avsnittet presenterar de tre förändringsprinciperna, den socio-ekologiska modellen och
Hela-kommunen-ansatsen, risk- och skyddsfaktorer, främjande förhållningssätt samt rättighetsbaserat arbetssätt och hur detta ligger som grund för projektets tre spår för utveckling
av insatser för ett hållbart våldpreventivt arbete i en kommun; I) Kunskapsförsörjning, II)
Samverkan mellan aktörer, III) Systematiskt arbetssätt.
❍

INSATSER I det här avsnittet beskrivs material och metoder som projektet tagit fram och var

och hur de använts.
❍

IMPLEMENTERA, FÖLJ UPP OCH SPRID Här beskrivs hur projektet skapade verktyg och för-

utsättningar för att fortsätta att arbeta med våldspreventiva insatser på ett systematiskt och
hållbart sätt. Avsnittet beskriver dels uppföljning- och planeringsverktyget Matrisen, samt
systemet för kunskapsförsörjning.
❍

REFLEKTIONER Avslutningsvis diskuteras vad projektet lett till, hållbarheten i projektets

insatser samt vad som krävs för att ta vara på projektets erfarenheter i kommunen.

3. Att initiera samverkan
I regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor uttrycks en
ambition att alla barn och unga ska nås av våldsförebyggande insatser7
En given utgångspunkt för preventiva insatser relativt målgruppen barn och unga är såklart skolan,
och det var också där projektet först verkade. När projektet efter halva tiden lämnade skolan som
arena8 så var det viktigt se till att insatserna omfattade andra arenor som också har stor påverkan på
en uppväxande människa.

7
8

”Makt, mål och myndighet: feministisk politik för en jämställd framtid ” Kap 5. Stockholm: Socialdepartementet (2016)
Se fotnot 14, sida 9
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I samband med bytet av arena kunde p
 rojektet lägga
större fokus på WHO:s önskemål9 om att utveckla
insatser på flera nivåer samtidigt (en så kallad multi-level approach) utifrån den socioekologiska modellen10 .
Den socioekologiska modellen visar hur det inte bara
finns en enskild faktor som förklarar varför vissa individer utövar våld, eller varför våld är mer vanligt förekommande i vissa sammanhang än andra. ”En styrka
med den socioekologiska modellen är att den å ena
sidan hjälper till med att hålla isär en myriad av olika
riskfaktorer för våld, å andra sidan ger den en bild av
hur dessa riskfaktorer samspelar […] Genom att kombinera insatser från flera nivåer i den socioekologiska
modellen blir insatser effektivare”.11

Figur 1. Den socioekologiska modellen.

Det ekologiska arbetssättet riktar in sig på multipla riskfaktorer för ett specifikt problembeteende,
men det används också för att förstärka skyddande faktorer som främjar en positiv utveckling.12
Projektet valde att utforska hur en multi-level approach, eller en ’hela-kommunen-ansats’ som det
benämns på svenska, för systematiskt våldsförebyggande arbete skulle kunna utformas i Borås. För
att få guidning i vilken samverkan det skulle kunna innebära mer konkret så valde projektet att även
använda modellen ”Hälsans bestämningsfaktorer”13 från Karolinska institutet, och kombinera den
med den socioekologiska modellen, för att planera hur och var insatserna skulle kunna få bäst effekt.
”Hälsans bestämningsfaktorer” redovisar vilka faktorer, aktörer och områden som har störst påverkan
på en människas hälsa. De visar bland annat att föräldrar, boendemiljö, sociala nätverk, skol- och
arbetsmiljö samt meningsfull fritid är faktorer som har stark påverkan på hur en människa utvecklas.
Utifrån kombinationen av dessa modeller valde projektet att rikta in sig på samverkan med parter som
skulle kunna göra insatser inom dessa fält utifrån hypotesen att faktorer som främjar hälsa även är
gynnsamma arenor för våldspreventiva insatser. Bland civilsamhällesorganisationer som når många
unga i kommunen identifierades Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Tjejjouren och Sisu idrottsutbildarna. Samarbeten med dessa organisationer inleddes.
Gemensamt för dessa civilsamhällesaktörer är att de är rikstäckande och därmed finns organiserade
på både lokal, regional och nationell nivå. Projektet valde att i så stor utsträckning som möjligt förankra våldspreventionsarbetet på alla nivåer inom respektive organisation. Detta underlättade dels
för respektive organisation att bedriva sitt våldspreventionsarbete i Borås eftersom chefer på regional
och nationell nivå stöttade arbetet. Men det har även visat sig underlätta för andra kommuner som
vill utveckla sitt våldspreventiva samarbete med civilsamhället eftersom respektive organisation lätt
kan överföra och sprida metoder som utvecklats i Borås, till andra platser där de också verkar.
Efter hand utökades samarbetet med civilsamhället till att även omfatta studieförbunden Sensus och
Bilda, Borås folkhögskola, Scouterna och Borås feministiska förening (mer om dessa samarbeten i
kapitlet om insatser).

9

”WHO efterlyser preventionsarbete som utvecklar flera interventioner samtidigt.” ur ”Inget att vänta på
– handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 80, Jämställdhetsmyndigheten (2019)
10
WHO (2002) “World report on violence and health”, Geneva: World Health Organization,
WHO (2004) Preventing violence and health, Geneva: World Health Organization
11
”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 80, Jämställdhetmyndigheten (2019)
12
Garbarino, 2000; Henggeler, (1998), ”Främjande pedagogik – Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet”, T. Forkby, H. Johansson, S. Liljeholm
Hansson, FoU i väst, GR, rapport 4:2008, 2008
13
Modell av Svanström & Haglund, Karolinska institutet (1995)
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Hälsans bestämningsfaktorer och projektets insatsområden
Hyresgästföreningen,
Tjejjouren AB Bostäder,
Badhusen, Sisu
Föräldrastöd, Tjej- och killgrupper, Magnolia. TrygghetsElevhälsan
idrottsutbildarna.
Föreningslivet, MVP, hyresgästvärdar ALF.
GRF.
föreningen, Mötesplatserna.
Elevhälsan GRF,
Familjecentralerna.
Öppen ungdomsverksamhet
FoF, ungdoms-gårdar Sv K:an,
Badhus FoF, Föreningsenheten
FoF, Sisu idrottsutbildarna,
Scouterna.
FöräldraskapsstödsFältenheten IFO, folkhälsoprogrammen,
enheten FoF.
Familjecentralerna,
utbildning Våld mot
Våldspreventiv mötesteknik,
barn och Barnvålds
pyramiden.
Rasismvåldsutbildningen
ALF, Sexismvåldsutbild
ningen Tjejjouren Magnolia.

Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer och projektets insatsområden, (projektets insatsområden
inringade i rött och preciserade vid pilarna). Fritt efter Dahlgrens och Whiteheads original (1991).

Projektets andra halva 14 och 15 utgick således från Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF)/Öppen
Ungdomsverksamhet och Mötesplatser, men inkluderade fortfarande Individ- och Familjeomsorgs
förvaltningen (IFO) i samverkan och representation i styr- och projektledningsgrupp. Efter en tid
utökades samarbetet till att omfatta Arbetslivsförvaltningen (ALF) och viss samverkan inleddes även
med Social omsorgsförvaltningen (SOF), samt Familjecentralerna, Elevhälsan och de kommunala
bostadsbolagen.
För att optimera möjligheten för unga att mötas av samma attityder till våld från alla de möter, har
projektets ambition varit att mobilisera civilsamhället i ungefär lika stor utsträckning som k ommunens
egna verksamheter.
KOMMUNALA AKTÖRER I SAMVERKAN MED PROJEKTET: Fritids- och folkhälsoförvaltningen,

Individ-och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen,
Förskoleförvaltningen, Sociala Omsorgsförvaltningen samt kommunala bostadsbolag.
CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER I SAMVERKAN MED PROJEKTET: Hyresgästföreningen, Tjejjouren/

Unizon, Svenska kyrkan, Idrottsrörelsen, Borås folkhögskola, Studieförbunden Sensus och Bilda,
Scouterna, Borås feministiska förening.
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Projektets första halva innebär 2015 till sommaren 2017. Då beslut togs om att skolan skulle lämna projektet, lämnade GRF styrgruppen. Istället
togs beslut att projektet helt skulle utgå från Öppen ungdomsverksamhet. Öppen ungdomsverksamhet (Fritids- och Folkhälsoförvaltningen) når
förvisso inte alla unga, men är ändå den verksamhet som når flest unga vid sidan om skolan.
15
Projektets andra halva innebär perioden från sommaren 2017 till och med årsskiftet 2019/-20
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4. På vilket sätt är våldet ett problem?
Vad vet vi om våld som unga utsätts för?
För att få en bild av våldet i Borås och utforma insatser utifrån det, utgick projektet från dels
MUCF:s rapporter om ungas attityder om våld, dels statistik från ungdomsenkäten Lupp och från
Mötesplatsenkäten från organisationen KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan16. Statistiken
kompletterades med projektets egna mätningar17.
Sammanställningen gav följande bild:
❍

Unga, och vuxna som möter unga i sin yrkesroll, räknar inte lindrigt våld som våld i någon
större utsträckning, och ser inte heller någon koppling mellan lindrigt och grovt våld18

❍

9 av 10 i åldern 16–24 år upplever förväntningar på hur de ska vara utifrån kön19

❍

Unga känner sig begränsade av destruktiva könsnormer20

❍

Killar upplever större press än tjejer när det gäller att uppfylla traditionella könsnormer21

❍

Killar som är negativa till jämställdhet, och dessutom har stereotypa föreställningar om
könsroller, löper 3,2 gånger så stor risk att begå våldsamma eller kränkande handlingar22

❍

Varken unga eller vuxna som möter unga upplever att de har verktyg för att kunna ingripa
och avbryta våld.23

Inledningsvis gjordes grundlägesmätningar24 kompletterat med informella samtal med anställda inom
Öppen Ungdomsverksamhet. Under projektets gång gjordes även flera uppföljningsmätningar. Mer
om resultaten av dessa mätningar finns i bilagor 2, 3 och 525
Mätningarna bekräftade bilden från övriga refererade undersökningar; 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. Detta verkar bero på att mycket av våldet upplevs och uppfattas som normalt eller
rimligt av både barn och vuxna.
Denna typ av normalisering av lindrigt våld är viktig att motarbeta, eftersom det är den som lägger
grunden till grövre våld, enligt bland annat forskaren Liz Kelly26. Om förebyggande av lindrigt våld
leder till en minskning av grovt våld så bör fler aktörer involveras i förebyggande insatser mot lindrigt
våld, eftersom detta leder till en minskning av det grövre våldet.
De verksamheter i en kommun som normalt sett arbetar mot våld, som t.ex. polis och socialtjänst,
fokuserar dock ofta på grövre våld, och berör därmed i mindre grad det problem som normalisering
av lindrigt våld utgör.
I och med att projektet syftade till att mobilisera aktörer som primärt inte arbetar med våld (och
våldsprevention) i sitt uppdrag, så krävdes en beskrivning av våld som fler aktörer skulle kunna engageras i att göra insatser mot. Detta fordrade dels att projektet kunde tydliggöra våldets mekanismer
och dels visa på vilket sätt förebyggande insatser skulle kunna tillämpas av fler än polis, socialtjänst
och rättsväsende.
16

”Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter” MUCF (2013), Ungdomsenkäten Lupp (MUCF: www.mucf.se),
Mötesplatsenkäten (KEKS: www.keks.se)
17
Bilaga 1 (Analys av projektets egna mätningar 2019), bilaga 2 (Mätningar utifrån KAB), samt bilaga 4, (Payoffs rapport)
18
Bilaga 1 (Analys av projektets egna mätningar 2019) samt bilaga 2 (Mätningar utifrån KAB)
19
”Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter” MUCF (2013)
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Ibid.
23
Bilaga 1 (Analys av projektets egna mätningar 2019) samt bilaga 2 (Mätningar utifrån KAB)
24
Ibid.
25
Bilaga 4, rapport från följeforskarföretaget Payofff
26
”Surviving Sexual Violence” L. Kelly (1988)
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För att fånga denna bild av våldets mekanismer och beskriva hur våldspreventionsinsatser är möjliga
att göra för fler aktörer i samhället än polis och socialtjänst, så valde projektet att använda Per Isdals
definition av våld:
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill ”27.
Citatet breddar betydelsen av begreppet våld men vidgar också uppfattningen om möjligheten att
göra något åt det. Genom att använda denna definition av våld kunde projektet skapa intresse för
brett förebyggande arbete och undersöka vilka de lokala förutsättningarna var att göra insatser som
kunde nå målgruppen på ett ändamålsenligt sätt.

5. Vad skulle kunna åstadkomma förändring?
5.1 Motverka destruktiva könsnormer
Det nationella projektet ”En kommun fri från våld”, vilket Borås-projektet var en del av, utgick från
genusförändrande ansats, då forskning visar på ett tydligt samband mellan destruktiva könsnormer
och våld28. Våldspreventionsprogram med genusförändrande ansats har dessutom visat sig ha bättre
effekt än våldspreventionsprogram som saknar detta 29.
Boråsprojektets egen kartläggning bekräftade bilden av att en stor del av våldet som unga upplever
kan kopplas till destruktiva könsnormer. Därmed blev det också naturligt att utforma insatserna på
ett sätt som utgår från forskningens slutsatser kring sambandet mellan våld och destruktiva uppfattningar om kön.
5.2 Risk- och skyddsfaktorer
Den socioekologiska modellen30 visar hur det inte bara finns en enskild faktor som förklarar varför
vissa individer utövar våld. Det ekologiska arbetssättet riktar snarare in sig på multipla riskfaktorer
för ett specifikt problembeteende, men det används också för att förstärka skyddande faktorer som
främjar en positiv utveckling.31
Projektets kartläggning hade så här långt:

• Ringat in vilka aktörer som kan nå målgruppen, samt…
• …konstaterat på vilket sätt våldet är ett problem för unga i Borås.
Baserat på detta, samt på forskningsrapporter om påverkansfaktorer på våld32, la projektgruppen
fram hypotesen att projektets insatser skulle kunna påverka följande riskfaktorer och främja följande
skyddsfaktorer:
RISKFAKTORER:

MOTVERKA RISKFAKTORER:

Föreställningar som legitimerar våld.
Acceptans av traditionella könsroller.

Påverka föreställningar som legitimerar våld.
Bredda synen på könsroller.

SKYDDSFAKTORER:

STÄRKA SKYDDSFAKTORER:

Skolprogram med fokus på genusnormer
och attityder.
Främja jämställdhet.

Erbjuda program för unga i skolåldern med
fokus på genusnormer och attityder.
Främja jämställdhet.

27

”Meningen med volden”, P. Isdal (2002)
”The Development an Validation of the Meanings of Adolescent Masculinity Scale” i Psychology of Men & Masculinity, vol 10, nr 1, Oransky
& Fischer (2009). ”Homosocialitetens kraft. Hur unga män ’gör’ maskulinitet i grupp och individuellt” Berg, Sociologisk forskning sid 27-48
(2007).”Grupper, maskulinitet och våld ”, Petterson, Ungdomsstyrelsen (2014)
29
”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 98 ibid, Jämställdhetmyndigheten (2019). ”Engaging men and boys in changing genderbased inequity in health. Evidence from programme interventions”, WHO (2007)
30
”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 80-81, Jämställdhetmyndigheten (2019)
31
Garbarino, 2000; Henggeler, (1998), Främjande pedagogik – Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet, T. Forkby, H. Johansson, S.
Liljeholm Hansson, FoU i väst, GR, rapport 4:2008, 2008
32
”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 80-104, Jämställdhetmyndigheten (2019). ”Violence prevention – The Evidence”,
WHO WHO (2009). ”Review of Research on Factors at Play in Perpetration Osnabrûck”: Hagemann-White, C., Kavemann, B., Kindler,
H., Meysen, T. Puchert, R (2010)). “Efficacy of Bystander Programs to Prevent Dating Abuse Among Youth and Young Adults”, Storer & Casey &
Herrenkohl (2016)
28
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5.3 Hela-kommunen-ansatsen
Att omsätta en ”hela-kommunen-ansats” kräver dock mobilisering av många olika aktörer; alla med
sina egna förutsättningar och intressen. Arbetet fick därför ske på ett utforskande sätt för att hitta
verktyg som kunde passa alla (eller i alla fall många) olika parter. Förutsättningar för detta skapades
genom regelbundna samtal och avstämningar med respektive part. För att kunna utforma insatser
som är relevanta och användbara krävdes att projektet lärde känna respektive verksamhet, dess ”språk”
och förutsättningar.
5.4 Förändringsprinciperna
För att skapa enhetlighet, trots att verktyg anpassades för olika samverkansparter, valde projektet att
utgå från några förändringsprinciper som rekommenderas av bland annat organisationerna Unizon
och MÄN33. Dessa principer korresponderar väl med forskning om våld (se föregående avsnitt ”På
vilket sätt är våldet ett problem?”) och med de risk- och skyddsfaktorer som projektet hade ringat in
(se ovan). Principerna utgör bland annat fundamentet i skolprogrammet MVP som organisationen
MÄN utgick ifrån i sitt nationella projekt ”En kommun fri från våld”.
Principerna är följande:

• Att öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld34
• Att påverka attityderna till våld genom öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt
och grovt våld.35

• Att flytta fokus från utsatt och våldsutövare, till åskådarna - alltså de som finns i närheten av
våldet. Det handlar om vilken möjlighet dessa har att kunna avbryta våldet, om att som åskådare reagera redan vid lindrigt våld och lära sig många olika sätt att ingripa för att avbryta
våld36.
Projektet valde att använda förändringsprinciperna som sammanhangsskapare för samtliga insatser
i projektet. Principerna har därför fungerat som ett enhetligt symbolspråk, med syftet att alla som
stöter på projektets insatser ska kunna identifiera dem som våldsprevention, varhelst de träffar på dem.
5.5 Ringa in huvudspår och förhållningssätt
Projektet la sedan upp tre huvudspår för insatserna. Varje spår skulle:
X.

Motverka de inringade riskfaktorerna och/eller främja av skyddsfaktorerna.

Y.

Främja utveckling på individnivå, gruppnivå och på strukturnivå,

Z.

Gynna de strukturer för hållbarhet som projektet tog fram parallellt
med de pedagogiska verktygen.

SPÅR I. Kunskapsförsörjning handlar om att så många i kommunen som möjligt behöver känna till

förändringsprinciperna och ha tillgång till ett utbildningsformat för dessa, men även om att utveckla
format för att förankra och fortsätta att sprida kunskapen inom sina respektive organisationer. Ett antal
personer behöver därför kunna lära ut våldsprevention till andra. Utan detta saknas förutsättningar
för att lärandet ska kunna fortgå över tid. Och det krävs förmodligen anpassade material för olika
verksamheter för att göra temat relevant. Projektet behöver därför utforma material och utbildningsupplägg för att lära ut och omsätta de våldspreventiva principerna på flera olika sätt och i olika format.

33

MÄN, Idéplattform: www.mfj.se, Unizon, ”Så sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor”, www.unizon.se.
Barker, Ricardo, Nascimento, Olukoya & Santos ”Questioning Gender Norms With Men to Improve Health Outcomes: Evidence of Impact. Gobal
Public Health 5 (5)” (2010), Jämställdhetmyndigheten ”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 95-99, (2019)
35
Jämställdhetmyndigheten ”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 56-57, (2019), L. Kelly ”Surviving Sexual Violence” (1988)
36
Storer, Casey, Herrenkohl, “Efficacy of Bystander Programs to Prevent Dating Abuse Among Youth and Young Adults” (2016), Katz “Bystander Training
as Leadership Training: Notes On The Origins, Philosophy and Pedagogy of the Mentors in Violence Prevention Mode” in Violence Against Women, s.
1-22 (2018)
34
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SPÅR II. Samverkan mellan aktörer i staden För att alla som växer upp i Borås ska mötas av samma

attityder till våld från alla de möter krävs att många aktörer i staden engagerar sig i arbetet. Det
räcker inte med några få och det räcker inte med enbart kommunala aktörer. Organisationer från
olika sektorer behöver bli medvetna om varandra och även börja samverka för att våldsprevention
ska anammas som ett systematiskt arbetssätt i hela kommunen. Projektet behöver därmed ta fram
verktyg och former för att underlätta samverkan mellan olika organisationer, inte minst samverkan
mellan civilsamhället och kommunala aktörer.
SPÅR III. Systematiskt arbetssätt Organisationer i kommuner behöver redskap för att arbeta syste-

matiskt med våldsprevention, det vill säga kunna titta på och utvärdera vad de har gjort och få den
överblick som behövs för att kunna ta sig vidare. Projektet behöver därför ta fram verktyg för att planera
och följa upp våldspreventionsarbetet inom organisationer och verksamheter, som dessa organisationer
själva kan använda för att driva arbetet vidare efter projektets slut.
Förhållningssätt för att säkerställa social hållbarhet
För att säkerställa att projektet bidrar till social hållbarhet i staden valdes två förhållningssätt ut – dessa
fungerade även som ”kitt” mellan x, y, z-punkterna och de tre spåren (se ovan). Med social hållbarhet
avses ett samhälle som är inkluderande och som skapar jämlika förutsättningar för invånarna och
där delaktighet i samhället och tillit mellan människor är hög. Social hållbarhet gör att ett samhälle
bättre tål påfrestningar, är både stabilt, förändrings- och utvecklingsbenäget.
Förutom att förstärka hållfastheten i ett samhälle så kan social hållbarhet även utgöra ett kitt mellan
teori och praktiskt genomförande av förebyggande insatser. Men det kräver att social hållbarhet utgör
både perspektiv och arbetssätt i själva insatserna. För att säkerställa social hållbarhet valde projektet att
anlägga dels rättighetsbaserat förhållningssätt och dels främjande (salutogent) förhållningssätt,
mer om dessa nedan:
5.6 Universell prevention med salutogent (främjande) förhållningssätt
Målet med preventionsinsatser är att färre individer
ska utveckla destruktivt normbrytande beteende som
missbruk och kriminalitet, drabbas av svåra sociala
problem eller psykisk ohälsa.
Inom folkhälsoarbetet brukar man dela in prevention
i selektiva-, indikerade- och universella insatser.

• Indikerad prevention innebär ett aktivt uppsökande av individer med tydliga tecken på
problematik.

• Selektiv prevention riktar sig till individer
som bedöms ingå i riskgrupper.

Figur 3 Universell, selektiv och
indikerad prevention.

• Universell prevention innebär insatser som når ’alla’. Universell prevention brukar fram
hållas som ett effektivt sätt att förebygga till exempel kriminalitet och missbruk,bland annat
eftersom det kan vara svårt att förutse vilka individer som kommer att utveckla destruktivt
normbrytande beteende37.

• Universell prevention brukar också beskrivas som kostnadseffektiv i jämförelse med
indikerade och selektiva insatser, vilka ofta är mycket resurskrävande.

37

”Preventionsparadoxen”, Geoffrey Rose (1981). Om att det största antalet individer som utvecklar destruktivt
normbrytande beteende kommer ur normalgruppen och inte ur riskgruppen
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I metodskriften ”Inget att vänta på”38 uttrycks behovet av att skifta perspektiv inom våldspreventionsutvecklingen, från selektiva och indikerade insatser till större fokus på att utveckla fler metoder
inom universell våldsprevention. Projektets erfarenheter visar att det även skulle vara värdefullt att
inom universell prevention utveckla metodik med ett starkare främjandeperspektiv istället för förebyggarperspektiv och utveckla det till ett systematiskt arbetssätt.
Nedan följer en diskussion om främjande- kontra förebyggande arbetssätt som varit vägledande för
projektet.
5.7 Främjande vs förebyggande förhållningssätt – skillnader
Att flytta fokus från selektiv/indikerad insats till universell prevention är ett effektivt och ”billigt”
sätt att förebygga våld och andra normbrytande destruktiva beteenden. Det finns dock ytterligare en
begreppsdimension där man behöver välja inriktning för att precisera vad man vill göra. Man kan
säga att begreppet universell prevention i huvudsak handlar om vem insatsen omfattar. Däremot säger
det inget om hur man går tillväga.
När det gäller tillvägagångssättet brukar man skilja mellan på förebyggande (problembaserad) och
främjande (salutogen) ansats. Skillnaden mellan dem kan sammanfattas så här:

• Det förebyggande perspektivet utgår från ett definierat problem och fokuserar på att göra
insatser för att detta problem inte ska uppträda i samma utsträckning som innan; avsikten är
att motverka ett eller flera riskbeteenden.

• Det främjande (salutogena) perspektivet fokuserar istället på hur man genom att stärka
människors förmågor och kapacitet kan motverka negativt beteende.
Det är viktigt att notera att samma konkreta insats kan genomföras antingen i ett främjande eller förebyggande perspektiv beroende på hur man lägger upp det. Ett exempel är insatser i bostadsområden:

• Förebyggande ansats: vi sätter upp lampor på platsen där det händer mycket, för att minska
möjligheten för människor att begå våldsamma handlingar utan att bli upptäckta.

• Främjande ansats: vi sätter upp lampor och fräschar upp på en plats för att skapa mer inbjudande miljöer så att fler människor vill vara där och göra positiva saker. Detta bidrar i sin tur
till att brotten minskar då det finns många åskådare i området, vilket försvårar våldsamma
och olagliga handlingar39.
I exemplet ovan framgår det att både det förebyggande och det främjande förhållningssättet har en
våldspreventiv effekt. Skillnaden är att eftersom den främjande ansatsen inte bygger på att motverka
ett problem utan på att stärka skyddsfaktorer så når den lättare ut till en bredare målgrupp (människor
identifierar sig lättare med positiva egenskaper än riskgruppstillhörighet).
Man kan också se att den våldspreventiva effekt man uppnår med den främjande ansatsen har bättre
chans att bli bestående över tid, och även har större chans att sprida positiva ringar på vattnet. För att
fortsätta på exemplet ovan; om fler människor i området börjar umgås så skapas en starkare känsla
av tillhörighet och sammanhang i området, vilket i sin tur ökar den sociala trivseln. Att en hel grupp
nås av stärkande insatser blir alltså stärkande för både individen och samhället.
Sen är det förstås så att samhället behöver både främjande och förebyggande ansatser. Det är dock
viktigt att notera att arbete baserat på en förebyggande ansats kräver tillgång till yrkesgrupper som
förfogar över förebyggarverktyg, t ex socionomer. Att försöka jobba utifrån en förebyggande ansats
utan tillgång till förebyggandeverktyg är verkningslöst och kan i värsta fall göra mer skada än nytta.
Samtidigt bör det understrykas att salutogent-/främjande arbetssätt i allra högsta grad också kräver
särskild kompetens och särskilda verktyg. Här är det värdefullt att ta reda på var kompetens om salutogena arbetsmetoder redan finns och utnyttja det i det våldsförebyggande arbetet
38

Jämställdhetmyndigheten ”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 15 ibid (2019)
Moa Andersson, enheten för verksamhetsutveckling, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, seminarium på Utvecklingsdagarna för Öppen
ungdomsverksamhet Borås Stad (feb 2016)
39
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5.8 Hur främjande arbetssätt kan förebygga destruktiva beteenden
Mycket pekar på att det finns orsakssamband mellan riskfaktorer i betydelsen ’brister i de grundläggande mänskliga behoven’ och destruktivt normbrytande beteende. I modellen ”behovscirkeln40”
ser vi hur motsatsen till människans grundläggande behov korrelerar med det vi kallar destruktivt
normbrytande beteende, t ex motsatsen till trygghet är kaos, motsatsen till gemenskap är utanförskap, motsatsen till respekt är kränkningar, osv. Bristerna är exempel på faktorer som kan leda till
destruktivt normbrytande beteende.41

Figur 4 Behovscirkeln - Människans grundläggande behov och de främsta hoten mot behoven. Fritt
från ”Främjande pedagogik – Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet”, T. Forkby, H. Johansson,
S. Liljeholm Hansson, FoU i väst, GR, rapport 4:2008, 2008).

Att fokusera på styrkor och förmågor låter ju positivt men kan samtidigt uppfattas som lite lättviktigt
när det handlar om att förebygga destruktivt beteende. Främjande arbetssätt handlar dock inte om ett
’allmänt positivt tänk’, utan om genomtänkta strategier som tillvaratar styrkor på olika nivåer. Idén om
ett främjande förhållningssätt handlar alltså inte om att barn och unga ska skyddas från motgångar
när de växer upp, utan snarare om att stärka deras kapacitet att hantera dem.42.
Eccels och Templeton43 beskriver kriterier för effektivt främjandearbete i åtta punkter, där bland
annat möjligheter att göra nytta och vara meningsfull för andra, att få utöva ledarskap, inkluderande
sociala nätverk och strukturer framhålls som särskilt betydelsefulla.
Benard44visar hur strategiskt arbete med främjandeinsatser stärker faktorer som skapar goda livsbetingelser för barn och unga.

40

”Främjande pedagogik – Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet”, T. Forkby, H. Johansson, S. Liljeholm Hansson,
FoU i väst, GR, rapport 4:2008, (2008)
41
Jämställdhetmyndigheten ”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete”, s. 82 ibid (2019)
42
Hälsans mysterium”, Antonovsky (1991)
43
Extracuurricular and Other afterSchool activities för Youth. Review of Research in Education” Eccels och Templeton (2002)
44
Resiliency: what we have learned” s 108, Benard (2004)
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Figur 5 Modell främjande insatsers effekt på goda livsbetingelser (Benard, 2004)

Modellen visar vilka skyddsfaktorer (kolumnen längst till vänster) som bidrar till en positiv utveckling,
men visar i kolumnerna till höger även på vilket sätt främjandeinsatser stärker dessa skyddsfaktorer,
vilket – om dessa används på ett systematiskt sätt - ökar sannolikheten för ökat välbefinnande och
reducerat riskbeteende (kolumnen längst till höger).
Skyddsfaktorerna balanserar och motverkar destruktiva förhållanden som annars skulle leda till
negativ utveckling45, och det finns idag övertygande stöd för att insatser för barn och unga behöver
bestå både av främjande- och förebyggandeinsatser.46
Sammantaget stärker detta hypotesen att universell våldsprevention har goda förutsättningar i form
av främjande ansats, och att arenor med främjande som uppdrag har goda förutsättningar att arbeta
med universell våldsprevention eftersom de har utvecklade verktyg för det.
5.9 Öppen Ungdomsverksamhet
– en verksamhet med fokus på främjande arbetssätt
I Borås Stad uttrycker man att Öppen ungdomsverksamhets uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt, en människosyn som fokuserar på människors rättigheter. Öppen ungdomsverksamhet ska stimulera till aktivt engagemang och ansvarstagande. Verksamheten bedrivs och
planeras utifrån kunskap om ungas behov, önskningar och livsvillkor. Öppen ungdomsverksamhet
ska bedrivas på trygga och jämställda platser som stimulerar och stödjer aktiviteter som bygger på
ungas aktiva engagemang och ansvarstagande.47
Öppen ungdomsverksamhet räknas som aktör inom universell prevention, men inom verksamhetsområdet har man upplevt att förebyggaransatsen är lite för trubbig för att påverka destruktivt beteende i
den breda målgruppen. Man har därför valt att istället fokusera på att stärka främjande (salutogent)
arbetssätt, och har utvecklat en stor verktygslåda med redskap för planering, genomförande och
uppföljning utifrån salutogen/främjande ansats.

45

”Resiliency : what we have learned ” Benard, (2004); ”Adolescent Resilience: a Framework for Understanding healthy development in the Face
of Risk. Ann. rev. Public Health” Stevenson & Zimmerman, (2005); ”En grund för att växa : forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn”
Sundell & Forster, Socialtjänstförvaltningen Stockholms stad (2005).
46
The Importance of Bonding to School for healthy development: Findings from the Social development Group. Journal of School Health, 74(7)”
Catalano et al, 2004, ”Främjande pedagogik – Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet”, T. Forkby, H. Johansson, S. Liljeholm Hansson, FoU i
väst, GR, rapport 4:2008, 2008).
47
Styrdokument Öppen ungdomsverksamhet program, Styrning och ledning, Borås Stad 2020
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Inom Öppen ungdomsverksamhet betonar man att ungdomar skall vara fullt ut delaktiga i verksamhetens alla steg. Att ungdomar som är delaktiga också mår bättre, får lättare att hantera motgångar och
lyckas i studier och arbetsliv än de som inte fått samma möjlighet. Och att ungdomar som upplever
gemenskap, positiv förväntan och möjlighet att påverka, utvecklas positivt och blir mindre benägna
att ägna sig åt (själv-) destruktiva beteenden48
Dessa mål har gott stöd i forskningen, till exempel hos Benard (2004) som lyfter hur upplevelse av att
påverka och ha tillgång till makt och tillhörighet stärker den unges problemlösningsförmåga och tro
på framtiden vilket leder till reducerat riskbeteende. På liknande sätt framhåller Eccels & Templeton
(2002) vikten av inkluderande sociala nätverk, möjlighet att träna ledarskap och att värdet i att vara
viktig för andra.
M.L. Bengtsson konstaterar i ”Fritidsgårdsverksamhet, kön och jämställdhet”49 att samhället uttrycker
förväntan på att fritidsgårdarnas verksamhet ska ha förebyggande effekt, men att uppdraget är formulerat som att nå breda målgrupper, till exempel att nå tjejer i lika utsträckning som killar, öka
mångfalden, osv.
Om Öppen ungdomsverksamhet skulle utgå från en förebyggande ansats för att få den förväntade
preventiva effekten, skulle man alltså nå en betydligt smalare målgrupp (ett identifierat problem berör
ju alltid ett urval ur populationen). Genom att istället använda främjande ansats uppnår man både
en preventiv effekt och målet att nå ut till en bred målgrupp. Därmed blir främjande förhållningssätt
dubbelt effektivt.
Skolan är såklart fullkomligt central att verka i. Dels når man alla barn och dels är skolan en arena
där mycket våld förekommer50. Att fullfölja sin skolgång är också en av de starkaste skyddsfaktorerna
vi känner till. Skolans huvuduppdrag är dock att utbilda och andra uppgifter tar lätt kraft från- och
konkurrerar med detta. Det finns hög kompetens inom skolan kring frågor som rör barns behov och
utveckling, socialisering och konflikthantering. Skolan har goda möjligheter att förstärka de salutogena
insatserna genom samverkan med Öppen ungdomsverksamhet, vars hela idé bygger på främjande
ansats. Utifrån projektets erfarenheter så fungerar de våldspreventiva insatserna i skolan bäst då
skolans våldspreventionsarbete kan drivas tillsammans med annan part, förslagsvis verksamheter
med stor verktygslåda med främjandeverktyg. Dels för att göra det mindre sårbart så att skolan inte
måste dra hela våldspreventionsarbetet parallellt med utbildningsuppdraget, och dels så att skolans
kompetenser kan förstärkas med metoder och verktyg från verksamheter med kompletterande förmågor och redskap. Detta antagande backas upp av att några av de kommuner som lyckats bäst med
att implementera programmet MVP i skolan; Botkyrka och Jönköping, har gjort detta i samverkan
med parter som bidragit med, och förstärkt, det främjande förhållningssättet i respektive skolor. I
Botkyrka där samverkan sker mellan skola och kommunens förebyggarteam, där det starkt främjande
materialet ABC51 har fått påverka hur man arbetar med våldspreventionsinsatserna. I Jönköping där
samverkan sker mellan skola, Öppen ungdomsverksamhet och Kvinno- & Tjejjouren/Unizon.
Slutsatsen är således att kommuner har mycket att vinna på att förstärka det salutogena förhållningssättet i universell våldsprevention, genom att utnyttja den kunskap och färdigheter i främjande/
salutogen ansats som används till exempel inom Öppen Ungdomsverksamhet, men även hos flera
civilsamhällesorganisationer.
I och med att verksamheten flyttades till Öppen Ungdomsverksamhet så valde projektet En kommun
fri från våld Borås också, utan att lämna den givna ramen för våldspreventionsarbetet, att anamma
främjandeperspektivet framför förebyggarperspektivet och att använda Öppen ungdomsverksamhets
kompetens och erfarenheter kring främjandemetoder.
48

KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan, nationell paraplyorganisation för Öppen ungdomsverksamhet i Sverige, Organisationsidé och mål,
www.keks.se
49
”Fritidsgårdsverksamhet, kön och jämställdhet – Om kommunala dokument, fritidsledares syn och dess uttryck i verksamheten”
M.L. Bengtsson, D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet (2010)
50
”Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete” Jämställdhetmyndigheten (2019)
51
Föräldraskapsstödsmaterialet ”ABC – Alla Barn i Centrum”, Martin Forster, Stockholms stad
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Att förstärka främjande-ansatsen i våldspreventiva insatser - till exempel manualstyrda program - kan
handla om att:

• Öka tillgängligheten – inte minst för att optimera trygghet och inkludering som ju är grundläggande i våldsprevention. Detta kan till exempel göras genom att språkgranska materialet
så att begrepp och beskrivningar blir tillgängliga för fler (se t ex ’Klarspråk’ eller ’Lättläst’).

• Förstärka deltagarnas aktörskap i upplägget genom att utforma delar där deltagarna tränar
på att träna andra eller blir ansvariga för trygghetsfrämjande insatser på fritidsgården, skolan,
idrottsklubben, etc.

• Göra träffarna – även om de hänger ihop - mer fristående så att även någon som deltar på en
enstaka träff kan få med sig något användbart.
¡

¡

¡

Detta kan man bland annat åstadkomma genom att förstärka principen som handlar
om sambandet mellan lindrigt och grovt våld eftersom den kan binda samman och
’kratta’ förståelsen för de andra två principerna. När den principen förstärks fungerar
den som förståelseunderlättare genom alla teman.
Om verksamhetens struktur tillåter det kan man i så fall också låta träffarna pågå
kontinuerligt över året, utan tydlig ’början’ eller ’slut’ på kursen.
Man kan även utforma pedagogiska material som går att variera så att varje individ kan
delta flera gånger och flera omgångar utan att det blir upprepning. Det gör att man som
deltagare kan vara med få eller massor av gånger utan att det ena blir mindre meningsfullt än det andra. Givetvis ger deltagande i ett helt program störst effekt, men genom
att underlätta inkludering genom sådana här typer av anpassningar kan betydligt fler
individer lockas med, och inspireras att gå ett helt program.

• Ersätta övningar som bygger på tvåkönsnorm med övningar som inte exkluderar icke-binära.
Dessa idéer omsatte projektet bland annat i programmet Aktivera52, som går att jämföra med MVP
fast är utformat för Öppen ungdomsverksamhet.
5.10 Rättighetsbaserat arbetssätt med fokus på barnkonventionen
Projektets ena ansats för att utforma hållbara metoder var alltså främjande ansats. Den andra ansatsen är rättighetsbaserat arbetssätt53, förkortat RBA, som FNs utvecklingsgrupp tog fram i början av
2000-talet som ett sätt att följa upp hur väl allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna
uppfylls i organisationer och länder. Ett resultat som ”utlovas” i förordet till Allmänna deklarationen är att om mänskliga rättigheter är verksamma i samhället så kommer de att resultera i sociala
framsteg. Men att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken kräver systematiskt arbetssätt. Genom
att regelbundet mäta och bedöma utifrån fyra parametrar; transparens, delaktighet, icke-diskriminering och ansvarsutkrävande blir det möjligt för en organisation att förstärka mänskliga rättigheter
i organisationen och i samhället.
I och med att projektets målgrupp är barn och unga var det av särskild vikt att utgå från barnrättsperspektivet i den här ansatsen54. Genom anlägga barnkonventionens huvudartiklar (art 2, 3, 6 och
12) plus artikel 19 om rätten att slippa våld, som raster till de fyra RBA-områdena kunde projektet
åstadkomma hållbara insatser. Detta innebär först och främst att barn och unga ses som subjekt och
inte objekt i det våldspreventiva arbetet.
Projektets insatser utgick från att involvera unga högst upp i delaktighetstrappan. I projektet involverades unga i att planera, praktisera och följa upp hur man kan omsätta de tre förändringsprinciperna
i olika typer av insatser. Syftet är att unga själva ska vara aktörer i det våldsförebyggande arbetet och
det är barns och ungas egna röster om våld och trygghet som ska vara vägledande i arbetet.
52

Läs mer om programmet Aktivera på s. 19, under rubriken Material
”Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna”, Gerdes, Hjalmarsson & Öjermo (2012)
54
”Barnets rätt” (2019), Fagerstrand, Gerdes, Ljung-Aust s.76 ibid. (2019)
53
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Projektet tog bland annat fram pedagogiska verktyg som stärker barnperspektivet i våldspreventiva
insatser, bland annat en våldspyramid som bygger på åldersmakt; om argument och föreställningar
som handlar om de privilegier som vuxna har, just eftersom de är vuxna och hur det bidrar till att
normalisera våld mot barn55.
Projektet har genom projektets fem år engagerat unga i arbetet, på i stort sett alla nivåer. Genom att
utforma verksamheten ”Unga utbildare” engagerade projektet unga att föreläsa och coacha andra, både
barn och vuxna, i våldsprevention och i programmen Aktivera och Unga Ingripare involveras unga
att leda förändringsarbete genom våldspreventiva insatser. Dessutom utvecklade projektet våldspreventivt ledarskap som röd tråd i Borås tre ungdomsledarutbildningar ”Ungdomsledarutbildningen”,
”Boosta” och ”Ledarakademin”.
Ett projekt som En kommun fri från våld riskerar att utmynna i ett antal insatser som har mening
bara så länge projektet pågår. Vi menar därför att insatserna i sig behöver utformas och omsättas på ett
socialt hållbart sätt. Det är projektgruppens bestämda åsikt att valet att anlägga salutogent/främjande
och rättighetsbaserat förhållningssätt, beskrivna ovan, har varit avgörande för projektets resultat.

6. Insatser
Inför att det var dags att utforma själva insatserna, hade projektet alltså:

• Definierat utvecklingsspåren I, II, III56,
• Samt ringat in risk- och skyddsfaktorer möjliga för projektet att påverka
Därefter hade projektet valt att:

• Dels anlägga främjande ansats
• Dels anlägga rättighetsbaserad ansats, för att skapa bästa möjliga hållbarhet
Utifrån detta så utvecklade projektet följande insatser:
6.1 Spår I. Kunskapsförsörjning
Insatser inom Spåret om kunskapsförsörjning handlar dels om att så många som möjligt i kommunen
ska känna till förändringsprinciperna och dels om att ta fram utbildningsformat som är tillgängliga och
relevanta för många olika grupper och aktörer i samhället. Det handlar även om att utveckla system
för att principerna ska kunna fortsätta att spridas och förankras även efter att projektet är avslutat.

• Metoden för att göra förändringsprinciperna relevanta för många olika aktörer och
göra dem möjliga att sprida både i korta dragningar och genom långa, processinriktade
utbildningar, har varit att bygga utbildningsmaterial i moduler.
Modulerna kan kombineras utifrån behov, både vad gäller längd/omfattning samt grad av specialisering. Bland annat har ett grundutbildningsmaterial, Tresteget, skapats, bestående av manus,
powerpointpresentationer och övningar som ska kunna användas av ’vem som helst’, antingen i korta
presentationsformat, eller som fördjupande utbildningar för heldagsformat och flera tillfällen över
längre tid – allt beroende på hur många moduler som kombineras.
Arbetet har även omfattat att skapa ett system med kompetensförsörjningsinsatser, som genomförs
som öppna utbildningsveckor, höst och vår.
Eftersom utbildningsveckorna har varit öppna för ’alla’ så har de även fungerat som nätverksforum –
aktörer från helt skilda organisationer har träffats på de öppna utbildningarna och med projektets stöd
utvecklat samarbete kring våldspreventionsinsatser som troligen inte skulle skett annars. Ett exempel är
Tjejjouren och Arbetslivsförvaltningen som träffades på en öppen utbildning och därefter inledde ett
våldspreventions-samarbete med utbildningsinsatser för grundskolan om rasismvåld och sexismvåld.
55
56

Se bilaga 3 (Översikt pedagogiska verktyg och material)
s. 13 och s. 19 ibid
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Det har även handlat om att ta fram utbildningar och material om nischade former av våld som sexistiskt våld, hedersvåld, rasismvåld – detta för att visa hur samma tre övergripande principer går igen
genom alla former av våld, för att på så vis visa relevansen av att samordna förebyggandeinsatser som
annars har en tendens att hamna i parallella stuprör i en kommun. Mer om detta går att läsa under
rubriken ’Material’ nedan.

• Metoden för att sprida och förankra förändringsprinciperna till så många som möjligt har
varit att skräddarsy ett antal utbildningar och material utifrån de tre förändringsprinciperna.
Avsikten har dock varit att varje skräddarsytt format ska vara användbart för fler än en enstaka verksamhet. Till exempel är ett material som togs fram för idrottsorganisationen Sisu lika relevant och
användbart för kommunens badhus. Och material som är framtaget för ett bostadsbolag är relevant
och användbart för Hyresgästföreningen och för kommunens Trygghetsvärdar. Och ett material som
är framtaget för kommunens fritidsgårdar är lika användbart för Svenska kyrkans ungdomsverksamheter. På så vis kan många skilda verksamheter och organisationer mobilisera och träna våldsprevention
utifrån sitt eget verksamhetsuppdrag, men ändå ingå i en gemensam övergripande inriktning, genom
att använda samma övergripande principer. Effekten blir att invånarna känner igen begrepp, modeller
och attityder till våld varhelst de rör sig i staden.
Mer om skräddarsydda format under rubriken ’Material’ här nedan och mer om samverkan mellan
aktörer finns under rubriken ’Samverkan’ lite längre fram i rapporten.
6.1.1 Material
6.1.1.1 Pedagogiska material och format, grund57

•

GRUNDUTBILDNINGEN ’TRESTEGET’: Tresteget består av grund- och fördjupningsutbild-

ningar utifrån de tre förändringsprinciperna. Det finns åtta grundmoduler som går att kombinera på olika sätt. Till varje modul finns en powerpointpresentation, ett manus och
en uppsättning med övningsmaterial. Alla som har deltagit i projektets grundutbildning
får en länk som de kan ladda ned Trestegetmaterialet ifrån. Syftet är alltså att alla som gått
grundutbildningen ska kunna använda materialet för att vidarebefordra kunskapen i sina
respektive sammanhang. Sedan hösten 2017 så har ca 20 Trestegetutbildningar (grundutbildningsformatet, halvdag) genomförts i Borås, med ett snitt på 20 deltagare på varje.
Utöver det har ett antal Trestegetutbildningar genomförts på ”beställning” för olika personalgrupper eller organisationer.

•

SKOLPROGRAMMET ’STEGET’: ’Steget’ riktar sig till skolan och innehåller insatser under hög-

stadiets tre år. Steg 1 görs i åk 7 och består av sex stycken workshopstillfällen, två workshops
per förändringsprincip. Steg 2 görs i åk 8 och består av MVP-programmet.
Och steg tre görs i åk 9 och är ett mentorsprogram som involverar årskurs nio-eleverna att
hålla steg 1-programmet för åk 7. ’Steget’ utvecklades under projektets sista år och endast
en skola, Dalsjöskolan, har börjat testa programmet. Hittills har rektor och berörd personal
uttryckt sig mycket positivt om upplägget.

•

AKTIVERA är ett program som är utformat för Öppen Ungdomsverksamhet. Programmet

består av sex grundträffar, men går lätt att variera och erbjuda som kontinuerlig verksamhet.
Programmet bygger, precis som alla övriga insatser i projektet, på de tre förändringsprinciperna, men har som övergripande syfte att göra unga delaktiga i våldsförebyggande insatser.
Detta kan bland annat handla om att utveckla trygghetsskapande åtgärder för miljöer där
unga vistas. Aktivera görs i dagsläget på tre fritidsgårdar. Ledarutbildningar har genomförts
under hösten 2019 och vintern 2020 så att Aktivera snart kan erbjudas på samtliga fritids
gårdar i Borås.

57
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Bilaga 3 (Översikt pedagogiska verktyg och material)

•

EN KORTLEK FRI FRÅN VÅLD: Kortleken är ett så kallat lågtröskelmaterial som bygger på de

tre förändringsprinciperna och syftet är att på ett enkelt sätt, utan någon större förberedelse,
regelbundet kunna träna grupper i att identifiera våld och destruktiva könsnormer och utöka
verktygslådan med ingripandestrategier. Kortleken är utformad för att passa både barn
och vuxna, från ca 12 år och uppåt. Den består av tre kategorier, en kategori per princip,
och innehåller drygt 50 övningar och 30 diskussionsfrågor som kan varieras på en rad sätt.
Förutom grundformatet har projektet även utformat ’specialkortlekar’, till exempel en utifrån
hedersvåld. Länsstyrelsen förmedlar kortleken utanför Borås.

•

SCENARIOÖVNINGAR: Utifrån mallen som organisationen MÄN skapat, har projektet tagit

fram en mängd scenarioövningar utformade för olika miljöer och situationer, t ex kontoret, omklädningsrummet, träningar, lokaltrafiken, bostadsområdet, skolan, styrelsemötet,
et c. Scenarioövningarna är ett effektivt sätt att träna ingripande, men även att träna sig i
att se hur våld respektive förändringsprincip ser ut i den miljö man själv verkar eller vistas
i. Scenarioövningar är alltså ett bra sätt att göra våldsprevention relevant och begripligt för
många olika sammanhang.

•

KAMPANJER: filmer, seriestrippar, affischer och övrigt kampanjmaterial: Kampanjer är ett

effektivt sätt att påverka och sprida information. Kampanjerna för våldsprevention har
under projekttiden genomförts som två temaveckor per år, en på hösten, under den nationella kampanjen En vecka fri från våld, dels våren, under parollen ”Våldsfria veckan Borås”.
Veckan har varit ett sätt att samla och synliggöra våldspreventiva insatser i Borås. För att
underlätta att det sammanhållande temat uppmärksammas har projektet för varje kampanj
tagit fram filmer, seriestripar, flyers och annat material. Materialen är utformade så att de
går att återanvända som utbildningsmaterial eller i nya kampanjer. Filmserien ”Inte i min
vardag” har finansierats med stöd från Länsstyrelsen och den animerade filmen om de tre
förändringsprinciperna har finansierats av-, och tagits fram i samverkan med, Länsstyrelsen
Västra Götaland.
6.1.12 Skräddarsydda och fördjupande material och utbildningar

Projektgruppen insåg att målgrupperna ofta tog emot kunskapen om våldsprevention med öppna armar
men att många hade svårt att koppla det till sitt eget uppdrag. Projektet la därför en hel del arbete
på att ta fram en rad skräddarsydda och nischade utbildningar och material där de tre förändringsprinciperna kopplades till specifika teman, miljöer eller målgrupper. På det viset har många grupper
fått motivation att sätta igång ett förändringsarbete på grund av att de då ser hur våldsprevention
är kopplat till deras egen verksamhet, plus att det har gett verktyg för att kunna motivera fortsatt
implementering samt kunna driva den på egen hand efter projektets slut.
Några exempel på skräddarsydda utbildningar och/eller utbildningsmaterial för specifika målgrupper
eller sammanhang är:

• ”Våldsprevention på styrelsemötet”,
• ”Våldsprevention i fotbollsklubben”,
• ”Våldsprevention på badhusen”,
• ”Våldsprevention för föräldrastödsgrupper”,
• ”Våldsprevention i bostadsområdet”,
• ”Våldsprevention för elevhälsan”
Materialen bygger på grundmaterialet Tresteget, men är kompletterade med bland annat skräddarsydda
scenarion, alltså case, som personal/ledare och/eller deras målgrupp får träna våldsprevention utifrån.
De har också i flera fall fått en skräddarsydd version av En kortlek fri från våld, där diskussionsfrågor
och övningar i att identifiera våld är förlagda till respektive verksamhets typiska miljö och situationer,
som till exempel omklädningsrum, tvättstuga, kontor, hemma i köket, styrelsemötet, och så vidare.

21

Materialet för respektive utbildning består i de flesta fall av dels ett ”pratmanus” för den som ska hålla i
utbildningen, en powerpointpresentation, samt material som kortlekskort, övningsblad, scenarier, etc.
Avsikten är att varje verksamhet regelbundet ska kunna utbilda och träna sin organisation, dels internt,
till exempel personal/ledare/förtroendevalda, dels externt gentemot användare/medlemmar/målgrupp
i vad våldsprevention innebär. Förutom kunskap om våld så ska verksamheten/organisationen även ha
material att använda kontinuerligt i verksamheten som aktivitet eller ”kurs”, som till exempel MVP,
Unga Ingripare, Aktivera, etc.
Utöver grundutbildningar anpassade för olika verksamheter upplevde projektet även att det fanns
ett behov i kommunen av att fördjupa kunskaperna inom vissa vålds-teman som till exempel rasism,
sexism och hedersvåld och även belysa hur dessa teman förhåller sig till de tre förändringsprinciperna.
Därför utarbetade projektet, i samverkan med andra aktörer i staden, ett antal halvdagsutbildningar
som dels fördjupar sig i dessa teman men även tar upp verktyg för förändring. I dessa utbildningar
ingår bland annat fördjupade versioner av våldspyramiden som, utöver själva pyramiden, även synliggör
hur argument för normalisering av våld uttrycks, samt vilken uppfattning varje argument bygger på.
Några exempel på nischade utbildningar som projektet har tagit fram som verktyg för att fördjupa
kunskapen om olika sorters våld och för att visa hur de tre förändringsprinciperna förhåller sig till dessa:

• Utbildning om rasismvåld58
• Utbildning om sexismvåld59
• Utbildning om hedersvåld60
• Utbildning om våld mot barn61
• Utbildning om våld på nätet62
Dessa utbildningar är hittills inte överlämnade till någon aktör som kan förvalta och sprida dem efter
projektet och projektets medarbetare har ju inte längre något uppdrag att driva dem. Att kunna möta
efterfrågan på dessa utbildningar efter projektets slut är därmed problematiskt. Ett alternativ är att
samverkansparterna som varit med att ta fram de nischade utbildningarna tar över ansvaret för dem
– detta kräver i så fall uppdrag och samordning. Kompetensen att hålla i de nischade utbildningarna
finns ännu så länge kvar i kommunen, men kommunen skulle tjäna på en plan för hur de ska fortsätta
att användas.
6.1.2 Kunskapsförsörjning - systematik
6.1.2.1 Handledarutbildningen

För att säkerställa kunskapsförsörjningen för våldsprevention utformade projektet en utbildning för
utbildare. Hittills har ca 100 personer från Borås gått utbildningen, ungefär lika fördelat mellan
kommun och civilsamhälle. Alla verksamheter beskrivna nedan, har ledare eller andra nyckelpersoner
som har gått handledarutbildningen och därmed skulle de kunna fortsätta att driva insatserna efter
att projektet är avslutat.
Handledarutbildningen riktar sig till chefer, samordnare eller andra nyckelpersoner i en organisation.
På utbildningen lär man sig att hålla i grundutbildningen Tresteget och tränar sig även på att hantera
olika sorters motstånd som kan dyka upp i en arbetsgrupp som ska implementera våldspreventivt
arbetssätt. På utbildningen tränar man sig även i att använda det verktyg för planering och uppföljning – ’Matrisen’ – som projektet tagit fram.
58

Samarbete med Integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad
Samarbete med Tjejjouren Magnolia/Unizon, Borås
60
Samarbete med kvalitetskoordinator våld och våld i nära relationer samt samordnare samhällsorientering
och flyktingsamordnare, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad
61
Samarbete med vikarierande undomsstrateg, Stadsledningskansliet, Borås Stad
62
Samarbete med Fältenheten, Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad
59
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6.1.2.1 Utbildningsveckorna

Projektet har betonat att enstaka utbildningsinsatser inte har någon effekt och att om kommunen avser
att arbeta systematiskt med våldsprevention krävs ett system med kontinuerlig kompetensförsörjning.
Projektet utformade därför öppna utbildningsveckor två gånger om året, höst och vår. Under varje
utbildningsvecka erbjuds grundutbildningar, fördjupningsutbildningar och handledarutbildning.

Efter projektet fortsätter utbildningsveckorna och inordnas i kommunens centrala
kompetensutvecklings-/fortbildningssystem.
6.1.3 Fritids- och folkhälsoförvaltningen
6.1.3.1 Insatser inom Öppen ungdomsverksamhet:

•

UTBILDNINGAR PERSONAL Sedan hösten 2017 har all personal inom öppen ungdomsverk-

samhet (ca 100 personer) gått utbildning i våldsprevention 1 gång per år. Medarbetarna har
kunnat välja mellan grund-, fördjupnings- och handledarutbildning. En grupp på cirka 12
personer har dessutom gått ledarutbildning i materialen MVP, Aktivera och Steget.

•

HANDLEDNING Steg ett i att implementera våldspreventivt arbetssätt i en organisation är

såklart våldspreventiv grundutbildning. Men eftersom projektet konstaterade att kunskap
inte automatiskt leder till förändring, erbjöds handledning för alla aktörer som ville implementera våldsprevention som arbetssätt i organisationen/verksamheten. Handledningen för
enheterna inom Öppen ungdomsverksamhet har bestått av kontinuerliga träffar med respektive enhet, där parterna har utformat hur förändringsprinciperna ska omsättas i respektive
verksamhet. Handledning i systematiskt våldsförebyggande arbete har gjorts på fritidsgårdarna Norrbyhuset, Dalsjöfors, Hulta och Hässlehuset.
Handledningen har lett till att enheterna arbetar med att omsätta förändringsprinciperna
i verksamheten, dels praktiskt, till exempel vad gäller bemötande och vilka aktiviteter som
erbjuds samt hur den utformas, dels i rutiner för planering och uppföljning - alltså våldsprevention på strukturell nivå. Våldsprevention ingår även i verksamhetens mål och följs upp på
ett systematiskt sätt, genom verktyget Matrisen63.
Utifrån projektets erfarenheter krävs handledning i någon form för att verksamheter ska ta
sig över tröskeln med att konkret omsätta de våldspreventiva förändringsprinciperna i organisationen.

•

AKTIVERA, program för Öppen ungdomsverksamhet: En pilotomgång genomfördes på Hulta

fritidsgård under våren 2019, under ledning av projektet. Därefter har tre ledarutbildningar
i Aktiveraprogrammet genomförts med syfte att alla Borås fritidsgårdar ska erbjuda Aktivera
som våldspreventionsverksamhet. På Sjöbo-, Norrbyhuset- och Dalsjöfors fritidsgårdar har
man kommit igång med att erbjuda Aktivera i verksamheten.

•

UNGDOMSLEDARUTBILDNINGARNA Borås Stad har tre olika ledarutbildningar för ungdo-

mar. De syftar till att ta tillvara ungas kompetens och drivkraft, stärka stadens ledarskapsförmåga och ladda unga med verktyg för att driva utveckling. Ledarutbildningarna har under
flera år varit en uppskattad verksamhet bland stadens unga. Genom En kommun fri från
våld togs beslutet att de tre ledarutbildningarna skulle förstärkas genom att anlägga så kallat
våldspreventivt ledarskap som tema på dem. Upplägget bearbetades så att våldsprevention
nu går som en röd tråd genom alla tre utbildningarna. Detta är något som man dessutom
planerar att utveckla och förstärka ytterligare efter projektets slut.

63

Mer om verktyget Matrisen under rubriken Implementera, följ upp och sprid på s. 29
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•

UNGA KOMMUNUTVECKLARE Unga kommunutvecklare är ett feriearbete i Borås Stad som

syftar till öka ungas inflytande och ta tillvara ungas perspektiv i utveckling av kommunen.
Varje år fördelas drygt tio uppdrag till ca 30 unga. Genom projektet är våldsprevention nu
ett övergripande tema i feriearbetesprogrammet Unga kommunutvecklare – både handledare
och feriejobbare genomgår en obligatorisk utbildning i våldsprevention som del av uppdraget. Varje år har minst ett av uppdragen ett specifikt våldspreventivt tema. De senaste fyra
åren har Unga kommunutvecklar-uppdraget handlat om att skapa utbildningsfilmer om
förändringsprinciperna. Filmerna går att hitta på Youtube och är flitigt använda i utbildningssammanhang över hela Sverige.

•

EUROPEISKA VOLONTÄRSPROGRAMMET ESC Borås stad är mottagande organisation för

europeiska ungdomsvolontärer. Volontärerna arbetar inom Öppen Ungdomsverksamhet och
Mötesplatser i Borås. Projektet har tillsammans med ESC-samordnaren skapat ett årshjul där
fjolårets ESC-are utbildar årets nykomlingar. ESC:arna driver sen olika våldspreventionsprojekt under året, dels i form av aktiviteter med våldspreventionstema på fritidsgårdar och
dels som events under de två årliga kampanjveckorna för våldsprevention; ’Våldsfria veckan
Borås’.
6.1.3.2 Enheten för kvalitet och utveckling

Denna enhet har bland annat ansvar för folkhälsofrågor och samordning av brottsförebyggande
insatser i staden. I denna enhet har samtlig personal gått grundutbildning i våldsprevention och tre
medarbetare plus chef har gått Handledarutbildningen. Personalen har implementerat begrepp och
modeller från våldspreventionen i sitt arbete och håller nu på att se över hur våldspreventionen kan
ingå som del i det brotts- och drogförebyggande arbetet, samt i arbetet med föräldrastöd i kommunen.
6.1.3.3 Föreningsenheten

Föreningsenheten har bland annat ansvar för föreningsstödet och för certifiering av ’Säker och Trygg
förening’ som är en del i den internationella certifieringen ’Safe Community’. För att bli certifierad
förening krävs att föreningen uppfyller ett antal kriterier bl a vad gäller brandskydd, tillgänglighet, osv. Sedan 2019 har föreningsenheten tillfört våldsprevention som nytt obligatoriskt avsnitt i
certifieringen, så för att uppfylla kriterierna så måste till exempel en förenings styrelse regelbundet
fortbilda sig i våldsprevention och föreningen behöver visa att man aktivt arbetar med att uppfylla
de våldspreventiva principerna, t ex vad gäller trygga lokaler, bemötande, mötesrutiner, et c. Läs mer
om detta samarbete på s. 26, under rubriken ”Sisu idrottsutbildarna”.
6.1.3.4 Badhusen

Samtliga anställda inklusive chefer på baden har genomgått grundutbildningen i våldsprevention.
I samarbete med projektet har en rad våldspreventiva åtgärder genomförts i kommunen badhus
och simhallar, som information i entréer, i omklädningsrum och i simhallarna. Dessutom ingår
våldsprevention i introduktionslektionen som alla besökande skolklasser får. Badhusen håller även
på att implementera systematisk planering och uppföljning av det våldspreventiva arbetet med hjälp
av verktyget ’Matrisen’. En grupp bestående av enhetschefer med ansvar för kvalitetssäkring under
rubriken ”Service i världsklass” har även ansvar för att säkerställa det våldspreventiva arbetet, bland
annat genom att låta våldsprevention vara ett stående inslag på samtliga personaldagar.
6.1.4 Arbetslivsförvaltningen
6.1.4.1 Integration

Förvaltningen med särskilt ansvar för både integrationsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder i Borås
är Arbetslivsförvaltningen. Tillsammans med integrationshandläggare på Arbetslivsförvaltningen,
har projektet tagit fram en utbildning för stadens anställda om rasism och våld. Utbildningen har
genomförts för personal i ett par förvaltningar, samt för medarbetare i ett av stadens kommunala
bostadsbolag. I detta arbete skapades även en våldspyramid med inriktning på rasism. Pyramiden
visar hur de grövsta effekterna av rasism som folkmord, möjliggörs genom normalisering av rasism
på alla nivåer, med start i vad som i vissa sammanhang ses som ”harmlös” vardagsrasism, vilka
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föreställningar dessa steg bygger på och hur de uttrycks. Utbildningen skapar medvetenhet om rasismens mekanismer genom att belysa hur normalisering av rasism följer samma mönster som annat
våld. Genom att koppla samman detta med de tre förändringsprinciperna visar utbildningen även
hur rasism kan förebyggas. Projektet kopplade även ihop Arbetslivsförvaltningen med Tjejjouren
Magnolia som tillsammans med projektet hade tagit fram en motsvarande utbildning om sexism och
våld. Arbetslivsförvaltningen och Tjejjouren sammanfogade de två utbildningarna och skapade en
lektion som de nu gör i skolorna i Borås.
6.1.4.2 Stadsdelsvärdar

Arbetslivsförvaltningen driver även verksamheten med så kallade stadsdelsvärdar – en verksamhet
som syftar till att främja trygghet i bostadsområden. Projektet utformade ett segment om våldsprevention i stadsdelsvärdarnas utbildning, vilket gör att kommunens alla stadsdelsvärdar har träning i
våldsprevention med särskild inriktning på trygga bostadsområden, t ex innergårdar, trappuppgångar
och tvättstugor.
6.1.4.3 Hedersrelaterat våld

Arbetslivsförvaltningen är även ansvarig för stadens insatser mot hedersvåld. Eftersom tjänsten som
ansvarar för kommunens arbete mot hedersvåld länge inte var tillsatt så saknades det utbildningar om
ämnet. Då tjänsten tillsattes tog projektet i samverkan fram en utbildning med tillhörande utbildningsmaterial plus en skräddarsydd kortlek (variant av projektets ”En kortlek fri från våld”). På uppdrag från Borås Etableringscenter och Länsstyrelsen sjösattes utbildningen på en regional konferens
för samhällskommunikatörer i november 2019 och togs väl emot av konferensdeltagarna, som är en
yrkesgrupp som till stor del möter hedersvåldsproblematik i sitt uppdrag.

Utbildningen om hedersvåld och utbildningen om rasismvåld är efterfrågad bland flera yrkesgrupper i staden, men ännu har inget beslut tagits om hur den ska spridas.
6.1.5 Individ och familjeomsorgsförvaltningen
6.1.5.1 Fältenheten & Stödcentrum för unga brottsoffer

Samtliga fältsekreterare plus chef har gått grund- och handledarutbildning i våldsprevention via
projektet. Projektets modeller och verktyg används nu i samtliga verksamheter, t ex skolbesök, individuella samtal, kill- och tjejgrupper, et c. Ytterligare verktyg har tagits fram utifrån fältenhetens behov,
i samverkan med projektet, t ex för våld på nätet samt förebyggarinsatser mot cannabisbruk. Detta
gör att våldspreventionsverktygen genomsyrar fältenhetens alla verksamhetsområden.
6.1.5.2 HVB-hem och boenden

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen blev intresserade av programmet Aktivera som projektet
egentligen hade utformat för Öppen ungdomsverksamhet. IFO konstaterade att programmet skulle
kunna vara användbart även på HVB-hem. Enhetschef och samtlig personal gick grundutbildningen
våren 2019 och en del av personalgruppen gick ledarutbildningen i Aktivera hösten 2019.
6.1.6 Civilsamhället
6.1.6.1 Tjejjouren Magnolia/Unizon

Tjejjouren Magnolia (del av Riksorganisationen Unizon) i Borås stöttar tjejer som utsatts för våld,
föreläser i skolor och anordnar föreläsningar och manifestationer.
❍

I samarbete med En kommun fri från våld har Tjejjouren utvecklat sina föreläsnings- och
utbildningsmaterial så att begrepp och förebyggaransatser stämmer överens med vålds
preventionsprinciperna.

❍

Genom projektet har Tjejjouren initierat ett samarbete med elevhälsan i staden vilket har lett
till ett samarbete kring elevhälsans utbildning i sex och samtycke, vilket lett till att avsnitt
om medvetenhet kring makt, normer och sexism kraftigt har förstärkts.
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❍

Med hjälp av projektet har Tjejjouren även initierat ett samarbete med Arbetslivsför
valtningen i en samverkan kring utbildningsinsatser i skolorna om rasism- och sexismvåld.

❍

Tillsammans med projektet utvecklade Tjejjouren Magnolia modellen ’sexismvålds-pyramiden’ med tillhörande utbildning, om kopplingen mellan destruktiva könsnormer och våld.

6.1.6.2 Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en del av folkrörelserna och har samverkat med projektet sedan vintern 2018.
Med hjälp av projektet har Hyresgästföreningen utvecklat två parallella spår i det våldspreventiva
arbetet; dels ett internt spår för anställda och förtroendevalda, och dels ett externt fokus gentemot
medlemmar och målgrupper.
Tillsammans har projektet och Hyresgästföreningen samlat aktörer med fokus på trygga bostadsområden i ett samarbetskluster, bland annat de kommunala bostadsbolagen och Borås folkhögskola.
Hyresgästföreningen har gjort ett gediget förankringsarbete genom hela sin organisation, upp till
nationell nivå, för organisationens anställda, förtroendevalda och dess medlemmar, genom regelbundna
utbildningar i de tre förändringsprinciperna. Bland annat har all personal fått en kortare utbildning,
och en utvald del av regionens anställda har fått heldagsutbildning och en något mindre grupp har
gått handledarutbildning. En stor del av de förtroendevalda i regionen har fått inspirationspass om
våldsprevention. Hyresgästföreningen har även avsatt delar av tjänster att ha ansvar för våldspreventionsutveckling.
Projektet har utvecklat ett par skräddarsydda material för Hyresgästföreningen. Bland dessa märks till
exempel materialet Rättighetsbaserad mötesteknik som innehåller verktyg för att säkerställa transparens,
delaktighet och icke-diskriminering på möten. Då folkrörelse- och föreningslivet brukar beskrivas
som ”mötestätt” är Rättighetsbaserad mötesteknik ett sätt för Hyresgästföreningen att signalera att
våldsprevention är något som kan och bör omsättas i en organisations alla väsentliga delar, inte bara
som aktiviteter för vissa målgrupper vid särskilda tillfällen.
Ett annat material av de som projektet skräddarsytt till Hyresgästföreningen är Unga Ingripare, ett
program för unga som utbildas till utbildare och tränare i ingripandestrategier – och som håller
träningar för människor i bostadsområden. Hittills är ca 22 unga utbildare utbildade och håller
regelbundet träningar i ingripandestrategier i bostadsområden.
6.1.6.3 Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan och projektet fick kontakt med varandra under hösten 2017. Kyrkans satte samman
en styrgrupp för med uppgift att planera och följa upp det våldspreventiva arbetet. Inledningsvis
beslutade kyrkan att alla fritidsledare och församlingspedagoger skulle gå projektets grundutbildning
i våldsprevention. Fyra medarbetare gick även projektets utbildning i programmet MVP (’Mentorer
i våldsprevention’). Detta gjorde dels att man kunde erbjuda våldspreventionsaktiviteter och även att
man kunde säkerställa att alla unga möter samma attityder till våld oavsett om de besöker kyrkans
ungdomsgårdar eller kommunens fritidsgårdar.
I nästa steg gick pastoratets alla chefer samt all förskolepersonal grundutbildningen. Efter det utbildades 50 av pastoratets unga volontärer i våldspreventivt ledarskap. Pastoratet satsade också på att en
anställd i varje distrikt gick projektets handledarutbildning för att driva och handleda arbetet med
våldsprevention i sitt respektive distrikt. Samma personer ingår också i styrgruppen för det våldspreventiva arbetet i kyrkan.
Borås pastorats förskolor har även fungerat som test-forum då projektet behövde pröva ut våldspreventionsmaterial för förskoleåldrarna.
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6.1.6.4 Sisu idrottsutbildarna

Sisu är en rikstäckande organisation för ledarskap och utbildningar inom idrottsrörelsen. Att idrotten
skulle omfattas av det våldspreventiva arbetet i staden var en självklarhet för både Sisu och projektet som
tog kontakt med varandra vintern 2018. Kommunen har, genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
ett nära samarbete med Sisu bland annat i certifieringen av ’Säker och Trygg förening’ som är en del
av den internationella certifieringen ’Säker och Trygg kommun’ (Safe Community). Sisu ansvarar
för utbildning och information till organisationer som ingår i ’Säker och trygg förening’. Sisu och
kommunen tog beslut om att certifieringsunderlaget skulle omfatta även våldsprevention. Steg ett var
att Sisus konsulenter utbildades i våldsprevention och våldspreventivt ledarskap vintern 2019. Steg två
var att projektet tog fram ett utbildningsmaterial i våldsprevention och en checklista för uppföljning.
Den testas i några utvalda föreningar under hösten 2019 för att sedan sjösättas som del i ’Säker och
Trygg förening’ våren 2020. Därefter ansvarar Sisu för årliga utbildningar i våldsprevention för alla
stadens föreningar. De föreningar som regelbundet deltar utbildningen och uppfyller övriga kriterier
får certifieringen ’Säker och Trygg förening’ och ett något utökat föreningsbidrag.
6.1.6.5 Studieförbunden Sensus och Bilda

Folkbildningen utgör en grundsten i det svenska demokratibygget. Det var därför självklart för
projektet att involvera både folkhögskolor och studieförbund i våldspreventions-samarbeten i Borås.
Projektet valde samarbete med två studieförbund som har stort fokus på demokrati- och rättighetsfrågor eftersom det speglar samma principer som de förändringsprinciperna som användes i projektet.
Liksom i samarbetet med Scouterna valde projektet att skräddarsy ett material genom att utgå från ett
befintligt material och bearbeta det till ett våldspreventionsmaterial. Sensus och Bilda äger tillsammans
materialet MOD – Mångfald och Dialog, en utbildning om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Detta material bearbetade projektet till en våldspreventionsversion. Hösten 2019 genomfördes
en ledarutbildning i våldspreventions-MOD och sedan dess genomförs våldspreventions-MOD på
flera håll runt om i Sverige.
6.1.6.6 Scouterna

Scouternas devis är ”meningsfull fritid för alla barn och unga” och man har ett omfattande värdegrundsarbete där våldsprevention passar som hand i handske. Under våren 2019 tog projektet fram
en omfattande våldspreventiv verktygslåda för kårer och läger, med utgångspunkt i scouternas egen
metodologi. Materialet sjösattes i scouternas lägerverksamhet under sommaren 2019.
6.1.6.7 Borås folkhögskola

Hyresgästföreningen såg att de kunde bidra genom att stärka samarbetet med andra aktörer som också
gör insatser i bostadsområden, som de kommunala bostadsbolagen samt Borås folkhögskola som
de startat tillsammans med AB Bostäder, stadens största allmännyttiga bostadsbolag. Med hjälp av
projektet gör Borås Folkhögskola våldspreventiva insatser genom att anordna olika former av våldspreventiva utbildningar och insatser för trygga bostadsområden tillsammans med Hyresgästföreningen
och AB Bostäder. Fem pedagoger samt rektor är utbildade i våldsprevention och skolan har avsatt en
pedagog som särskilt ansvarig för folkhögskolans fortsatta utveckling med våldspreventivt arbete.
6.1.7 Insatser övriga förvaltningar
6.1.7.1 Insatser för Familjecentralerna och föräldraskapsstöd

En av de absolut starkaste påverkansfaktorerna för människors hälsa är relationen mellan barn och
föräldrar. Borås stad erbjuder i dag tre föräldraskapsstödsprogram64.
Projektet har valt att, istället för att införa ett nytt föräldramaterial med fokus på våldsprevention,
använda upplägget i de befintliga föräldraskapsprogrammen och tillföra en våldspreventiv tematik
till dessa.

64

Föräldrastödsprogrammen ABC, Cope samt Älskade barn
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Projektet inledde därför tillsammans med folkhälsoenheten under våren 2018 ett arbete med att ta
fram ett fortbildningsprogram för alla befintliga föräldraskapsstödsledare. Fortbildningsprogrammet
syftar till att visa hur man kan göra de befintliga föräldraskapsstödsprogrammen våldsförebyggande
genom att lägga till avsnitt om förändringsprinciperna kopplade till temat för föräldrakursträffarna.
Ämnena som förstärks är bl a kommunikation och konflikt, jämlikt föräldraskap, anknytning och
medvetenhet om sambandet mellan lindrigt och grovt våld. Programmet är fortfarande under utveckling. Första delen av det har testats på ca 40 av de befintliga föräldrastödsledarna i kommunen och
fått god respons.

Fortbildningsprogrammet görs i regi av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, och ska erbjudas regelbundet för befintliga föräldrakursledare och har hittills fått god respons.
Under våren 2019 utbildade projektet samtlig personal på Borås fem familjecentraler. Familjecentralerna har uttryckt intresse av att utveckla våldspreventions-kapaciteten ytterligare och ser gärna
ett fortsatt arbete med utbildning och träning i våldsprevention kopplat till Familjecentralernas
uppdrag.
6.1.7.2 Elevhälsan

Samtlig personal inom elevhälsan (ca 80 pers) har genomgått en skräddarsydd utbildning i våldsprevention, samt fått anpassade verktyg att använda i både individuella samtal med elever och i träffar
med klasser. Ett antal elevhälso-medarbetare har på eget initiativ valt att även gå projektets olika
fördjupningsutbildningar i våldsprevention.

Ännu så länge finns inget beslut om ett systematiserat sätt att använda verktygen inom elevhälsan,
men projektgruppen får regelbundna rapporter om att elevhälsopersonal använder våldsprevetionsverktygen i sitt uppdrag, till exempel i individuella samtal och i lektioner och samtal i klasser.
6.1.7.3 Skolan

Trots att skolan ännu så länge tackat nej till att använda projektets skolprogram så har en högstadieskola – Dalsjöskolan – öppnat för möjligheten att testa programmet för åk 7. Detta program utförs av
fritidsledare från Dalsjöfors fritidsgård. Insatserna påbörjades under våren 2019, och har genomförts
under hösten 2019 med fortsättning 2020. Dalsjöskolan har uttryckt att man är mycket nöjda med
resultatet och signalerar att man vill fortsätta.
6.2 Spår II. Samverkan och samordning
6.2.1 Kluster

För att åstadkomma samarbeten mellan aktörer i staden utformade projektet tre så kallade ”kluster”.
Klustersorteringen underlättade samverkan mellan aktörer som jobbar mot samma målgrupp och
med liknande frågor. Inom varje kluster finns både aktörer från kommunen och civilsamhället. Inom
klustret ”Invånarnas fritid” finns till exempel både idrottsföreningar, bibliotek, studieförbund och
badhus. Inom klustret ”Boendetrygghet” finns både kommunens trygghetsvärdar, de kommunala
bostadsbolagen, Hyresgästföreningen och Borås Folkhögskola. Inom klustret ”Ungas delaktighet”
finns till exempel Öppen ungdomsverksamhet, Fältgruppen, Tjejjouren, Svenska kyrkan och Unga
kommunutvecklare.
6.2.2 Samverkan förvaltningar

Samverkan med de förvaltningar som varit representerade i styrgruppen har fungerat relativt smärtfritt.
Samverkan med andra förvaltningar har varit trögare. Ofta har medarbetare på olika förvaltningar
kontaktat projektet med önskemål om insatser. Dock har de i nästa steg behövt förankra samverkan med
beslutsfattare på högre nivå – detta för att kunna implementera det våldspreventiva arbetssättet i större
skala och skapa hållbarhet i våldsförebyggande insatserna. Den typen av beslut har dock varit betydligt
svårare att få till. För att staden ska kunna åstadkomma ett systematiskt våldspreventivt arbete kommer
det förmodligen att krävas ett uppdrag som ger mandat att samverka med samtliga förvaltningar.
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6.2.3 Samverkan mellan kommun och civilsamhälle

Samverkan mellan kommunal förvaltning och civilsamhälle har varit en av de mest nyskapande delarna
i projektet. Den nationella ansatsen i En kommun fri från våld är just att försöka mobilisera alla delar
av samhället i ett gemensamt förhållningssätt när det gäller våldsprevention, och dra åt samma håll
i den frågan. Projektet har därför lagt stor omsorg om att närma sig civilsamhällesorganisationer på
ett respektfullt och intresserat sätt. Projektet har utforskat på vilket sätt de olika civilsamhällesorganisationerna kan ha för intresse i våldsprevention, hur våldsprevention skulle kunna kopplas till
respektive organisations värdegrund och kärnverksamhet, på vilket sätt våldspreventiva insatser skulle
kunna utformas och genomföras i respektive organisation för att passa in i och vara en naturlig del av
den ordinarie verksamheten. Därefter har projektet i samarbete med respektive organisation utformat
material, metoder och förslag på implementeringssteg samt träffat respektive organisation regelbundet
för uppföljning och stöttning i arbetet.
Under projektets gång har det blivit klart att civilsamhället har viktig kompetens som kanske hade
varit dold för kommunen och vice versa. Projektet har målmedvetet jobbat med att plocka upp och
medvetandegöra dessa kompetenser för de olika parterna, och att koppla samman kompetenserna
med målen för gemensam våldspreventiv ansats i kommunen.

Men trots att många goda initiativ tagits och nya samarbeten startats så har projektet dock konstaterat att det finns trösklar och ovana hos både civilsamhället och kommunen att faktiskt samverka på
ett mer ingående sätt. Genom projektet finns nya upptrampade stigar till varandra (samverkansformer), men dessa kommer att kräva omsorg och resurser för att utvecklas och bevaras.

7. Implementera, följ upp och sprid
7.1 Spår III. Systematiskt arbetssätt
7.1.1 Matrisen

Parollen Upplysningstiden är slut – nu är det verkstad som gäller! myntades av projektet vintern
2018, halvt på skämt, men är en devis som projektet arbetat utifrån sedan dess. Ganska snart stod
det nämligen klart att utbildning i sig inte leder till förändring. Utbildningsinsatser är såklart, och
kommer alltid att vara, grundläggande och utbildningar behöver erbjudas med regelbundenhet, jämför
till exempel med utbildningar i hjärt- och lungräddning som man behöver gå med viss regelbundenhet
för att färdigheten ska hållas levande.
Systematiskt våldspreventivt arbete kräver dock en process där kunskapen om våldsprevention omsätts
i såväl styrdokument till praktisk handling, samt i system för uppföljning.
För att underlätta detta arbete i en organisation utformade projektet ett verktyg som hittills inte har
fått något mer spännande namn än ”Matrisen”.
I Matrisens första steg gör verksamheten en inventering och kartläggning över var organisationen eller
verksamheten befinner sig just nu. Detta gör organisationen medveten om vad verksamheten kanske
redan gör som motsvarar förändringsprinciperna. Genom att bli medveten om vad man redan gör som
har effekt på förändringsprinciperna, underlättas arbetet med att förstärka dem för att åstadkomma
ännu större effekt.
Därefter jobbar man med att ta fram förslag på hur rutiner och aktiviteter skulle kunna förändras och
utvecklas för att få en större effekt på varje förändringsprincip.
I detta steg utformar verksamheten problemformuleringar (alltså motsatsen till respektive förändringsprincip, det man ska bli ännu bättre på) och sätter 1 mätbart mål för var och en av de tre förändringsprinciperna. Varje mål omfattar hela verksamheten.
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Exempel på ett sådant mål är att en verksamhet kanske konstaterar att ingripanden hos dem i första
hand sker vid grövre former av våld – ett övergripande mål kopplat till tredje principen (den om Aktiv
åskådare), kan då vara att 100% av alla ingripanden ska göras redan vid lindriga former av våld. Vart
och ett av de tre principerna får alltså varsitt övergripande mål. Efter det tar man fram en uppsättning
planerade insatser som ska ha effekt på målet för respektive princip.
Verksamheten konkretiserar de planerade insatserna genom att göra varje insats mätbar, till exempel
besluta när ska insatsen göras, i vilken omfattning, hur ofta? Om man inte gör det mätbart är risken
stor att gruppen fastnar i diskussioner om huruvida man har gjort ”mer” av nånting eller om man har
blivit ”bättre” (uppfattningen om vad som räknas som ”mer” och ”bättre” kan ju skilja sig stort inom
en arbetsgrupp). Genom att göra alla insatser mätbara så undviker man den typen av resonemang.
Insatserna blir lätta att överblicka och blir betydligt lättare att följa upp: ”Har vi gjort två träningar i
ingripandestrategier den här månaden? Nähä, då lägger vi in en 10-minutersträning på personalmötet
på torsdag!”.
De planerade insatserna sammanfattas i en matris som beskriver mål, aktiviteter för att nå målen,
samt rutiner för uppföljning. Alla insatser ska ha någon form av påverkan på de mål man kommit
överens om.
Matrisen kan liknas vid ett årshjul - varje enskild punkt genomförs regelbundet. Det kan handla om
saker som ska göras dagligen, eller en gång i veckan, månaden eller någon gång per år.
Viktigt är dock att varje insats är liten – den ska vara lätt att genomföra och kännas som en klapp på
axeln och därmed ge energi att fortsätta arbetet. Så fort det känns stort och jobbigt så behöver insatsen
brytas ned i mindre bitar. Det är de samlade insatserna som ger effekt.
Våldsprevention är ju bara en av många saker som en verksamhet ska följa upp, så givetvis för man in
punkterna i sitt ordinarie uppföljningsverktyg. Men genom att utforma matrisen skapar man medvetenhet om hur varje våldspreventionsinsats har effekt på någon av de tre förändringsprinciperna och
hur principerna är kopplade till de övergripande målet. Det skapar även medvetenhet om vilka delar av
våldsprevention - alltså vilka förändringsprinciper - man är stark i och var man är svagare och behöver
lägga arbete på att förstärka. Det är även ett sätt att skaffa sig överblick över området ”våldsprevention
i vår organisation” och att plocka isär ett stort och komplext område till små, överkomliga bitar.
Det här arbetssättet gör att en verksamhet kan jobba effektivt med våldsprevention utan att det står
och faller med att samtliga medarbetare måste vara experter i ämnet. Det hänger inte heller på att
några är eldsjälar som måste driva på och som därmed riskerar att brinna upp.
Matrisen är ett verktyg för att åstadkomma verklig förändring och förhindrar att organisationen
fastnar i diskussioner om attityder eller att insatserna görs i ”spridda skurar” som inte hänger ihop.
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Figur 6: MATRIS - Exempel på innehåll

7.1.2 Har projektets effektmål uppnåtts?

I denna rapports inledande kapitel ”En kommun fri från våld Borås” på s. 4, presenterades projektets
effektmål. Vad kan sägas om dessa såhär i efterhand?

• Ökad insikt bland personal inom verksamheter som möter unga, om vikten av att jobba
våldsförebyggande: All personal inom Öppen ungdomsverksamhet går utbildning i
våldsprevention en gång om året. Utbildningen är en del av det kompetensförsörjningssystem
som projektet tog fram och som nu är implementerat i stadens kompetenshöjningsprogram.
Därtill är våldsprevention en röd tråd på personaldagarna två gånger per år vid terminsstart.
Det finns ett antal våldspreventiva aktiviteter som regelbundet erbjuds i verksamheterna.
Enhetschefer och verksamhetschefer vittnar om att deras personal självmant använder
termer, verktyg och modeller för att kommunicera våldsförebyggande gentemot besökare och
varandra. En stor brist är att skolan ännu inte anammat programmet. För att nå alla barn och
unga i en kommun är det av största vikt att skolan involveras i detta våldspreventiva arbete.

• Att enhetschefer driver systematiskt arbete med våldspreventiva insatser: Tre av åtta
enhetschefer har satt igång att arbeta utifrån Matrisen, vilket innebär att de leder respektive
enhet i ett strukturerat våldspreventivt arbete i planering, genomförande och uppföljning av
våldspreventiva insatser.

Dock arbetar ingen enhet ännu helt självständigt med detta utan får än så länge stöd från Enheten
för versamhetsutveckling där projektet tidigare ingick. De enheter som ännu inte börjat arbeta
utifrån Matrisen skulle behöva göra det.
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• Att projektet ska ha initierat strukturerad samverkan mellan olika aktörer i det våldspreventiva arbetet: Projektet har initierat samverkan mellan aktörer bland annat genom att a)
kontakta och motivera ett stort antal aktörer att intressera sig för våldsprevention, b) och därefter sortera alla aktörer i tre kluster och ringa in gemensamma målgrupper och behov samt
komma överens om gemensamma mål för respektive kluster. Utifrån klustrens uttryckta
behov har projektet sen utformat material och handlingsplaner som alla eller många i klustret
kan använda.
Detta gör det lättare för parterna att samverka – de känner till varandras våldspreventiva arbete
och de kan välja att samarbeta i hela eller delar av insatserna. Projektet har också parat ihop
aktörer utifrån gemensam målgrupp eller kompletterande intresse och stöttat samarbetet, till
exempel genom att utveckla pedagogiska material, utbildningsinsatser eller kampanjer.
Exempel på detta är Tjejjourens samarbete med Arbetslivsförvaltningen kring utbildningsinsatser i skolan.
Ett annat exempel är också Tjejjouren, men i ett samarbete med elevhälsan för att förstärka sexoch samlevnadsundervisningen i skolan bland annat med kunskap om sexism och destruktiva
könsnormer.
Ett tredje exempel är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder kring insatser som handlar om att involvera unga i trygghetsfrämjande
insatser i bostadsområden.Vid sidan om detta har projektet utformat så många insatser som
möjligt i format som främjar samverkan. Till exempel utformades de öppna utbildningsveckorna så att aktörer från skilda organisationer träffade varandra. Utbildningarna utformades så
att deltagarna fick möjlighet att både samarbeta och ta del av varandras idéer vilket i flera fall
ledde till ny samverkan och utveckling av idéer och insatser.

• Att det finns utbildnings- och samordningsresurser för att upprätthålla kompetens
försörjningen: Projektet har utvecklat ett kompetensförsörjningssystem i form av återkommande utbildningsveckor höst och vår. Under en utbildningsvecka erbjuds ett par
grundutbildningar, några fördjupningsutbildningar och en handledarutbildning. Efter
projektet förs utbildningsveckorna in i stadens centraliserade fortbildningssystem
(mer om detta under rubriken ”Kunskapsförsörjning” på s. 19).

• Att civilsamhället har fått kunskap om våldspreventivt arbete: Projektet inledde samarbete
med ca åtta civilsamhällesorganisationer. Tillsammans med dessa gjordes handlingsplaner
för hur de skulle börja arbeta med våldsprevention i sin organisation. Mönstret för i stort sett
samtliga har varit att a) låta medarbetare och förtroendevalda gå projektets grundutbildning,
b) utse en arbetsgrupp som driver det våldpreventiva arbetet i organisationen, dels med ett
internt fokus för anställda och förtroendevalda, dels med externt fokus för medlemmar och
målgrupper, c) att projektet i samverkan med organisationen tar fram ett eller flera skräddarsydda material för dels det interna arbetet, dels det externa, d) att organisationen med hjälp
av projektet förankrar arbetet på regional och nationell nivå, så att organisationen kan sprida
arbetet i landet i sin egen organisation, men även så att andra kommuner som jobbar enligt
”En-kommun-fri-från-våld”-konceptet kan inleda samverkan med civilsamhällesorganisationen och då ha ett försprång för att material och kunskap om våldsförebyggande arbetssätt
redan är etablerade. Steg e) har varit när respektive organisation självständigt börjar driva sitt
våldspreventiva arbete, tex håller i egna utbildningar och genomför våldspreventionsinsatser
och –rutiner internt i organisationen samt gentemot medlemmar eller målgrupper. Främst är
det Tjejjouren Magnolia som på ett självklart sätt gått till steg e), men Hyresgästföreningen,
Svenska kyrkan och Borås folkhögskola har helt eller delvis nått nivån.

• Att civilsamhället jobbar med våldspreventiva insatser: Se ovanstående punkt.
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• En kommunstrategi för våldsprevention som utmynnar i ett styrdokument: Projektet har
lett till att det i Borås Stads budget för 2020 står: ”Borås Stad ska vara en kommun fri från
våld. Det femåriga våldspreventionsprojektet ’En kommun fri från våld’ är avslutat, men metoder från projektet ska fortsätta användas i förvaltningar, och tillsammans med föreningar och det
civila samhället.”

Dock saknas beslut om hur implementering av metoderna ska göras. Det saknas även beslut om
hur det våldspreventiva ska följas upp och kvalitetssäkras.

8. Reflektion
8.1 Speciella behov är inte samma sak som unika behov
Det som kan sägas vara ”nytt” med projektet En kommun fri från våld Borås är ambitionen att införa
ett systematiskt arbete med våldsprevention som genomsyrar alla typer av organisationer och verksamheter i en kommun.
Vad krävs då för att införa ett systematiskt arbete med våldsprevention i en kommun? Bland annat att
betydelsebärande instanser/aktörer i kommunen involveras och drar åt samma håll.
Ett vanligt sätt att starta är att utforma arbetssätt för en specifik verksamhet, för att sedan – om det
fått ett gott resultat – sprida till andra delar i kommunen. Svagheten i ett sådant arbetssätt är dock
att insatserna under utvecklingstiden har hunnit anpassas till just den verksamheten i så hög grad att
arbetssättet blir svårt att applicera på en annan verksamhet eller organisation.
För att undvika en sån problematik lade Boråsprojektet stor vikt vid att pröva våldspreventivt arbetssätt i olika organisationer och verksamheter samtidigt. Det gick då snabbare att ringa in vad som var
generella behov och lösningar och vad som var organisationsspecifikt.
En viktig insikt i det här sammanhanget var även att trots att de flesta organisationer hade specifika
behov så var behoven endast specifika i förhållande till vissa organisationer – i förhållande till en eller
flera andra aktörer så var de samstämmiga. Projektgruppen insåg att det för varje organisation med
specifika behov alltid fanns någon eller några andra organisationer som hade precis samma behov, och
där samma typ av verktyg fungerade bra. Projektgruppen landade därmed i insikten att skräddarsydda
lösningar sällan var ”onödigt arbete”, utan snarare kunde underlätta arbetet med att attrahera och
inkludera fler organisationer att anamma våldspreventionsarbetet. Vitt skilda organisationer kunde
utgå från samma tre förändringsprinciper men sedan välja bland olika material, eftersom projektet
kunde erbjuda relevanta verktyg för olika typer av målgrupper, samt erbjuda attraktiva samarbeten
med aktörer som organisationen inte skulle ha hittat på egen hand.
När de skräddarsydda formaten väl hade tagits fram, handlade projektets arbete därför snarare om
att identifiera vilka behov varje organisation hade för att kunna matcha dem till ”rätt” kluster med
de verktyg som passade dem bäst.
8.2 Systematiskt arbete kräver förankring ”nedåt” och närvaro ”uppåt”
Något som också utmärker Boråsprojektet är att det har kunnat hålla ett ”helikopterperspektiv” parallellt med ”markperspektivet” hela vägen. Det gör att projektet dels har utformat aktiviteter/verktyg för
kärnverksamhet och gräsrötter likaväl som för arbete på strukturell nivå, till exempel lednings- och
uppföljningsverktyg. Dessa parallella perspektiv har kunnat bibehållas bland annat genom kontinuerlig
uppföljning på individnivå och gruppnivå parallellt med ledningsnivå.
En nyckelförutsättning för detta har varit att projektgruppen befunnit sig nära-, och i, verksamheter
under hela projekttiden. Att hålla de parallella perspektiven har även möjliggjorts genom att chefer,
framförallt inom FOF, IFO och några av civilsamhällesorganisationerna, har skapat tillgång till en
rad beslutsfattande forum som projektet inte annars hade haft tillgång till. Utan medvetenheten och
drivkraften hos dessa chefer hade projektet varit tvunget att röra sig i en betydligt snävare sfär.
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8.3 Är projektets insatser hållbara?
Det är alltid lättare att ringa in vad det är som ”stör” ett förlopp och betydligt svårare att se vad det är
som skapar hållbarhet. Under denna rubrik har vi därför försökt att beskriva vad vi tror är avgörande
parametrar för att åstadkomma hållbarhet.
Projektet har både utgjorts av stark innovationskraft och av omfattande ansträngningar med att ta fram
redskap för att implementera och förvalta det som ”uppfunnits”. I detta arbete har vi så småningom
identifierat fyra typer av processer. Målet är att uppnå nivån där ett nytt system dels är fullständigt
implementerat, och där kunskapen dessutom har blivit så gedigen att systemet står emot eventuella
påfrestningar, till exempel att kunna omforma insatserna när omständigheterna förändras, utan att
förlora essensen. Processerna för att nå dit bygger på varandra men sker inte nödvändigtvis linjärt,
utan i spiral. Tillsammans utgör de nödvändiga steg för att skapa hållbarhet i innovationsarbetet.
Processerna kan vi kalla: ”Veta”, ”Tänka”, ”Bemästra” samt ”Göra”.
Att göra nytt i en organisation, kräver att veta och tänka nytt. Att också ha verktyg för det, samt att
kunna bemästra verktygen – detta är vad vi har ringat in som faktorer som skapar hållbarhet.
8.3.1 Veta

För att införa nya arbetssätt i en organisation krävs kunskap – i det här fallet kunskap om våldsprevention utifrån de tre förändringsprinciperna. En självklar väg för att åtgärda kunskapsbrist är såklart att
utbilda. En svaghet i liknande projekt är dock uppfattningen att ”veta” automatiskt leder till att ”göra”
och tron på att utbildningar i sig kommer att leda till förändring. Projektgruppen insåg relativt snart
efter att ha utbildat en större grupp inom en verksamhet, att så inte är fallet: utbildning i ett ämne
leder absolut inte till att människor automatiskt gör annorlunda. En åtgärd för att hantera detta var
att utforma utbildningssystemet så att varje utbildning har påbyggnadssteg för att bit för bit gå från
”veta” till ”tänka nytt” till ”träna” till ”omsätta”, osv.
Andra avsikter i ett projekt som detta, kan handla om att skapa en generell utbildning för målgruppen
”alla” för att alla ska ha samma bas, eller att skräddarsy utbildningar för att utbildningen ska vara
relevant för respektive målgrupp. Det kan också handla om att utforma en utbildning med ett skyddat
format som kräver certifiering eller särskilt godkännande för att kunna få ta del av, för att man vill
säkerställa att samma kunskap når deltagarna på samma sätt. Alla dessa syften, som kommer ur helt
rimliga antaganden, har dock svagheter:
Den generella utbildningen för ”alla” åstadkommer visserligen en gemensam bas, men förmår oftast
inte att skapa samband mellan utbildningsinnehållet och verksamheten som den är tänkt att påverka.
Många som går en generell utbildning kommer inte, oavsett vad de tycker om utbildningen, veta eller
ens se hur det är möjligt att förändra något i sin verksamhet utifrån utbildningsinnehållet. Kunskap
om våldsprevention är alltså långt ifrån samma sak som kunskap om hur verksamheten ska utformas
för att få våldspreventiv effekt.
Den skräddarsydda utbildningen å sin sida, skapar relevans för ämnet inom ett specifikt sammanhang.
Men om varje sammanhang kräver särskilda verktyg så kräver det ju enorma resurser. Dessutom är
det lätt att våldet kopplas samman med själva sammanhanget: ”skolmiljön genererar en massa våld,
det här materialet för skolan hejdar våldet”. Detta tolkas lätt som att insatser kan isoleras till en viss
miljö ”där problemen finns” och blindhet för att insatser i andra miljöer och på många olika nivåer
samtidigt behöver göras.
Vad gäller den låsta utbildningen med krav på certifiering, så åstadkommer den såklart kvalitetsskydd
av innehållet. Alla ämnen som rör personlig utveckling, relationer, makt och mänsklig skörhet kan
missbrukas och kursmaterial i händerna på okvalificerade ledare kan göra stor skada, något som
certifierande ledarutbildningar ger visst skydd mot. Men låsta material kan samtidigt skapa en viss
övertro på att det är själva kursupplägget – och inte arbetet som det innebär att behärska innehållet i
det – som är lösningen. I dessa fall uteblir de förväntade resultaten. Dessutom är skyddade material ofta
utformade för vissa förutsättningar. När just dessa förutsättningar inte finns uteblir resultaten också.
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Men om varken generella, skräddarsydda, eller ledarcertifierade material är framgångsrika vägar att
gå – vad återstår då?
Erfarenheterna från En kommun fri från våld Borås landar i något som kan sammanfattas som ”ta
inte bort nå’t – lägg till!”. Det innebär att alla dessa utbildningsformat fyller viktiga behov, men inget
fyller alla. Alltså är det effektivaste om man har möjlighet att arbeta i alla tre spåren samtidigt, med
lyhördhet för var det ena eller andra har bäst effekt.
Det är såklart resurskrävande men det finns flera saker man kan göra för att underlätta:
Till exempel måste inte ”skräddarsytt” innebära att varje enskild organisation har ett eget material
som fungerar enbart för dem. Det går att definiera ett begränsat antal kategorier, sortera aktörer i
dessa kategorier och utforma skräddarsydda upplägg för varje kategori. Boråsprojektet skapade tre
kategorier och utformade skräddarsydda material som fungerade för alla aktörer inom den kategorin.
Kategorierna benämnde vi ”Kluster” för att markera att de var grupper med gemensamma intressen.
Ett exempel på sådant kluster är ”Boendetrygghet” vilket omfattade alla aktörer som gör insatser
för att bostadsområden ska vara trygga, som de kommunala bostadsbolagen, Hyresgästföreningen,
Arbetslivsförvaltningen, den lokala folkhögskolan, fritidsgården, osv.
Ett exempel på hur generella utbildningar kan utformas för att fungera smidigt för både utförare och
deltagare är hur Boråsprojektets lösning med att utforma i moduler vilka därmed kunde anpassas i
omfång och omfattning utifrån sammanhang. Det gjorde det även möjligt att ”kratta” för fördjupningsutbildningar genom att ”hänga på” en extra modul inom ett visst tema på en utbildning. Dock är
”bas-modulen” alltid samma vilket säkerställer att den generella utbildningen alltid ger en gemensam
bas för alla som går den.
8.3.2 Tänka

Att tänka nytt handlar om att gå från att känna till den nya kunskapen till att förstå på vilket sätt
den knyter an till den verksamhet man verkar inom, samt se att och hur den kan omsättas inom den
verksamheten.
Att gå från ”veta” till att ”tänka” handlar även om att kunna identifiera att andra organisationer inom
samma kommun använder/har applicerat våldsprevention i sitt arbetssätt samt bli medveten om hur
de omsatt principerna i sina organisationer.
Utifrån det kan varje person även bli medveten om hur ens egen insats är en del av en större helhet och
det skapar även förutsättningar för samarbete kring våldsprevention mellan organisationer. Att veta
att man ingår i något större och att se hur ens egen insats passar in i ett större sammanhang skapar
dessutom en känsla av meningsfullhet, vilket är något som stärker hållbarheten i det våldspreventiva
arbetet i staden.
En svaghet som Boråsprojektet identifierade är när människor inte ser samhällsnyttan med de våldspreventiva förändringsprinciperna, och inte förstår hur de hänger samman eller inte upplever att kunskapen går att omsätta i deras verksamhet.
En annan svaghet är att man ser att våldsprevention omsätts i den egna verksamheten men man
upplever att man är de enda som arbetar på det viset, ingen annan har ”fattat”. Man ser inte att verksamheter eller organisationer jobbar med samma principer men gör det på andra sätt. Detta leder lätt
till frustration och trötthet och en känsla av att ”detta är ju ändå ingen idé”. När denna brist uppstår
rasar våldspreventionsbygget ganska snabbt. I en organisation hanteras detta bäst genom ett ledarskap som är väl förankrat i våldspreventionsuppdraget, som tror på uppgiften och förmår att koppla
samman våldsprevention med verksamhetens uppgift.
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För att förebygga dessa svagheter skapades i alla utbildningsdelar dels en tydlig koppling mellan makro
och ontogenisk nivå – en begriplig kedja från hur det minsta lilla påverkar de stora strukturerna,
under den något humoristiska parollen ”Går det att knyta skorna på ett våldsförebyggande sätt, och
hur skapar det världsfred?” Stor vikt lades vid hur förhållningssätt kan omsättas i konkreta handlingar
med hjälp av systematiskt arbetssätt – och hur det leder till förändring i ”det stora hela”. Till detta
lades många konkreta exempel från många olika slags verksamheter, vilket underlättade förståelsen för
hur samma principer omsätts på olika sätt beroende på verksamhet och vilken kapacitet det skapar i
staden när många drar åt samma håll fast på olika sätt. I detta arbete var Rättighetsbaserat arbetssätt
en mycket användbar ansats eftersom dess metodik gör det tydligt hur systematiskt arbete utifrån
givna principer som icke-diskriminering, delaktighet, osv, får reell effekt och inte bara är en attityd.
I de skräddarsydda utbildningarna hade projektet förberett övningar där deltagarna kom underfund
med att våldspreventionsinsatser motsvarar sin verksamhets syfte och idé och inte konkurrerade med
den. Detta betonades - och tränades - extra starkt på i utbildningar för chefer och nyckelpersoner.
8.3.3 Bemästra

Bemästra - inklusive träna, omsätta och hantera. Teoretiskt och praktiskt. Organisatoriskt och på
individnivå.
Alla verksamheter förändras vilket kräver förmåga att ställa om hur våldspreventionsprinciperna ska
omsättas under olika omständigheter. Ett våldspreventionsprogram som användes när verksamheten
såg ut på ett visst sätt kanske inte går att genomföra efter att verksamheten har genomgått förändringar
och nya förutsättningar uppstår. En dålig lösning då är att sluta använda programmet. En bättre
lösning är att anpassa programmet till de nya förutsättningarna. Det kräver i så fall en annan sorts
kunskap än enbart ”kunskap om hur man genomför programmet”. Det kräver kunskap om vad som
är den springande punkten i programmet: Vad är det programmet vill påverka/uppnå? Då kunskapen
om själva meningen med programmet finns, kan man använda den som ett verktyg för att anpassa
format som passar verksamheten bättre, utan att tappa funktionen med det.
Samma gäller för våldspreventionsarbetet i stort; när kunskapen om vad essensen med varje förändringsprincip är blir man fri att utveckla våldsprevention i takt med att verksamheten utvecklas. Det
går att likna vid arkitektens kunskap om att rita hus; när arkitekten har kunskap om vad som krävs
för att det ska bli ett hållbart och funktionellt hus så kan hen rita hur många nya hus som helst, utan
att husen behöver vara ett dugg lika varandra. Och ändå är de utformade ifrån samma grundläggande
principer.

All utbildning och handledning i projektet har preparerat för detta genom att ha lika stor betoning
på ”träna” som att ”förstå”. Moduler med att träna på att lära ut förändringsprinciperna till andra,
på att hantera motstånd från sin grupp/enhet/förening, på ingripandestrategier, på att identifiera
våld och destruktiva könsnormer, har utformats för att kunna tillämpas utifrån olika behov och
förutsättningar.
8.3.4 Göra

När kunskapen till slut nått nivån ”göra” så omsätts våldsprevention på konkreta sätt i organisationen/
verksamheten. Inte bara vid enstaka tillfällen, i vissa rum eller sammanhang, utan systematiskt och
regelbundet.

I den här nivån finns chefer/ledning som kan motivera medarbetarna att våldsprevention både är
en del av kärnuppdraget men även förstärker kvaliteten på verksamheten. Det finns då medarbetare/medlemmar och deltagare/brukare som är väl förankrade i arbetssättet och därmed själva
kan lyfta in och använda våldspreventiva perspektiv i verksamheten. Och som också är medvetna
om när man avviker från det vålds-preventiva syftet och kan hissa varningsflagg då.
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En svaghet som kan förhindra att man når det här steget är ifall kunskapen begränsas till enstaka
aktiviteter i verksamheten, t ex ett program (MVP, Aktivera, Unga Ingripare, et c) och inte organisationen i stort, till exempel på strukturell nivå. Då blir våldsprevention ett särintresse och något som
enbart görs i vissa rum och sammanhang – allt annat i organisationen står opåverkat och lunkar på
som vanligt.

För att hantera detta utformade En kommun fri från våld verktyg för att organisationer ska kunna
omsätta våldsprevention i alla delar, inte enbart i aktiviteter.
Exempel på det är så kallad ’Våldspreventiv genomlysning’ av verksamheter, vilket är något som
görs med hjälp av verktyget Matrisen där verksamheter med regelbundenhet ringar in hur inte bara
aktiviteter är våldspreventiva, utan även alla strukturella områden. Fler exempel är våldspreventiv
mötesteknik och Våldspreventiv kommunikation, vilket är andra exempel på verktyg som projektet
tog fram.
8.4 Vilka hinder har projektet stött på?
Det största motståndet har projektet mött kring sambandet mellan våld och genus. Övergripande
handlar detta om motstånd till fakta om destruktiva maskulinitetsnormers effekt på våldets normalisering. Motståndet uttrycktes primärt på följande tre sätt:
1. Dels i termer av att kopplingen är långsökt och att den inte är underbyggd med fakta. Då
statistik och undersökningar presenteras så ändrade argumenten karaktär i många fall, till
acceptans för att sambandet finns, men ifrågasätta hur relevant denna faktor är i förhållande
till andra faktorer, som till exempel kultur, fattigdom eller psykisk sjukdom.
2. En annan version av detta motstånd är att man accepterar kopplingen mellan destruktiva
könsroller och våld, men vill sortera in det under faktorer som inte går att påverka, som till
exempel biologi eller ålder.
3. Ett tredje variant är att man accepterar kopplingen men vill ställa destruktiva genusnormer
mot olika genrer av våld som rasism, våld mot barn, våld mot personer med funktionsnedsättning, samt kvinnors våld mot män och argumentera för att visst våld är allvarligare än annat.
Resonemanget bygger på en idé om att olika våld bygger på olika mekanismer, att dessa typer
av våld sker oberoende av varandra och att vissa våldsgenrer är farligare och gör större skada än
andra. Slutsatsen blir då att av dessa våldsgenrer så är sambandet mellan destruktiva könsroller
och våld det minst ”farliga” och därför inte borde prioriteras så högt.
Ett annat stort motstånd handlar om oförmågan att se kopplingen mellan våldsprevention och sin
organisations uppdrag – vilket därmed leder till oförmåga att prioritera våldspreventionsinsatser i
verksamheten.
Ett tredje typiskt motstånd tar sig uttryck i önskemål om ”quick-fix-lösningar”, till exempel att våldsprevention är något som kan bockas av vid enskilda utbildningstillfällen istället för att se att det behöver
implementeras i det dagliga arbetet. Detta motstånd kan också ta sig uttryck i ovilja att använda
hjälpmedel för att implementera våldsprevention som ett systematiskt arbetssätt, till exempel ’Matrisen’.
Ett fjärde typiskt motstånd handlar om den begreppsförvirring som uppstår då olika aktörer i samhället
menar olika saker med begreppet ”förebyggande” och ”lindrigt” respektive ”grovt” våld. Här upplevde
projektet att det hos många finns en oförmåga att se sambandet mellan lindrigt och grovt våld och
brist på insikt om effekterna av salutogent förhållningssätt och behovet av insatser vid lindrigt våld.

Projektet sammanställde en guide för att hantera motstånd, vilket även ingick som träningsmoment
i Handledarutbildningen.
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8.5 Eventuella svagheter – går de att hantera i stor skala?
Det vi har lärt oss är att om vi ska kunna implementera systematiskt arbete med att förebygga våld i en
kommun så krävs att ledarskapet är involverat och delaktigt och att de behöver verktyg för att koppla
samman våldspreventionen med respektive verksamhet. När projektet identifierade det här behovet
utvecklades därför ett verktyg för chefer som både hjälper dem att se och beskriva kopplingen, att
prioritera det som har effekt och att följa upp hur insatserna fortskrider. Verktyget kallas ”Matrisen”.
Att använda Matrisen hjälper till att systematisera det våldspreventiva arbetet. Det hjälper till att
undvika resursslösande och ineffektiva insatser som att utbilda många utan att ha en plan för hur
utbildningen ska användas (vilket annars är ett vanligt misstag).

För att verktyget ska kunna a) sättas i system, b) och få effekt, krävs dock att det implementeras
i större skala och att våldspreventionsarbetet följs upp på övergripande kommunnivå, förslagsvis
genom kommuens uppföljningsverktyg.
8.6 Vad hade projektet kunnat utveckla mer av?
Ett område som projektet hade kunnat utveckla mer av är insatserna för yngre; 0–12 år.
De insatser som trots allt HAR gjorts för denna målgrupp är följande:
❍

fortbildning för kommunens föräldraskapsstödsledare,

❍

utbildning för Familjecentralernas personal, samt

❍

utbildning av Svenska Kyrkans förskolepersonal.

Dessa insatser kan dock bara betraktas som påbörjade skisser eftersom insatser på Familjecentraler, förskolan och lågstadiet behöver utvecklas betydligt för att det systematiska våldsförebyggande arbetet i staden ska få god effekt.
Ett annat viktigt spår är att stabilisera rutinen för planerings- och uppföljningsverktyget Matrisen
för att verksamheter ska fortsätta driva sitt våldspreventiva arbete utan hjälp av projektet.
Detta gäller dels de verksamheter som hann få verktyget implementerat under projekttiden. Men
det gäller i synnerhet för de verksamheter som inte ännu har introduceras till verktyget.
Ett tredje område är arbetet med skolan. Då nämnden efter halva projekttiden tog beslut om att projektet skulle pausa skolan som arena så fokuserades arbetet istället till Öppen Ungdomsverksamhet.
Dock tog projektet beslutet att inte släppa idén om våldsprevention i skolan och utvecklade därför
ett skolprogram för hela högstadiet, kallat ”Steget”. Dels består detta av det befintliga materialet
MVP (Mentorer i Våldsprevention) för åk 8, men kompletterat med ett förberedande program för
åk 7 och ett uppföljande mentorsprogram för åk 9. Detta treåriga program tog projektet fram efter
att Skolverket i sin utvärdering sagt att MVP fungerar bäst i de fall då det finns ett sammanhållet
våldspreventivt arbetssätt i hela skolan.
Efter att ha undersökt framgångsfaktorer i implementeringen av MVP i andra städer framgick det
att de kommuner som hade fått programmet att fungera hade drivit programmet i samverkan med
en annan förvaltning. Därför utformade Boråsprojektet skolprogrammet som en samverkan mellan
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen eftersom ett upparbetat samarbete redan finns där i form av ”Skolfritid”, vilket är en tjänst som skolan köper från Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen där fritidsledare gör insatser i skolan. Projektet har utbildat ca 12 personer
från Öppen ungdomsverksamhet som ledare för skolprogrammen, för att vara redo den dagen då
skolan önskar inleda våldspreventionsarbete i sin verksamhet.
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Det som krävs för att ”trycka på startknappen” för skolprogrammet är beslut mellan Grundskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
8.7 Vad krävs för att implementera projektets metoder i kommunen?
Vad är nästa steg?
Eftersom En kommun fri från våld var ett pilotprojekt är ju en naturlig fråga: Om man skulle göra
detta i stor skala, vad krävs? EKFFV är ett projekt som pågick i fem år och omfattade hela kommunen
– vilket är enorma dimensioner i projektvärlden. Vet vi inte redan allt som finns att veta? Vad skulle
kommunen tjäna på att skala upp?
Först måste det konstateras att projektet på många sätt får ses som två projekt på vardera 2,5 år som
hakade i varandra. Det första utgick från stadsdelen Norrby och handlade främst om att etablera
programmet MVP i högstadieskola (Särlaskolan). Den andra halvan av projektet utgick från Öppen
ungdomsverksamhet men omfattade hela kommunen inklusive civilsamhället. Andra halvan av projektet omfattade många spår där varje spår inte hann utvecklas i någon större skala eller testas under
någon längre tid.
En av styrkorna med projektet är att det hann identifiera en rad sårbarheter i utveckling av systematiskt
arbetssätt för att förebygga våld i en kommun. Till varje akilleshäl utformades ett eller flera verktyg
för att förebygga och hantera sårbarheterna. Det finns således minst en strategi för varje identifierad
akilleshäl65. Dessa verktyg är utprövade men inte implementerade i någon större utsträckning, främst
på grund av att det inte fanns tillräckligt med tid men även till stor del för att projektet inte hade
mandat att ta beslut om att implementera det i stor utsträckning.

För att sätta verktygen i system så krävs dels kompletterande tid och dels mandat att skala upp det
så att det omfattar alla väsentliga delar i kommunen. Sammanfattningsvis krävs i så fall följande:
❍

Beslut om övergripande våldspreventiva mål för samtliga förvaltningar så att
våldsförebyggande insatser når alla boråsare, men framförallt barn och unga från 0 till 20 år

❍

Beslut om implementering av de verktyg som projektet tagit fram och utveckling av
insatserna så att de når barnet under alla skeden av uppväxten

❍

Beslut om samordning av det våldspreventiva arbetet i staden inklusive civilsamhället

❍

Beslut om regelbunden uppföljning och kvalitetssäkring av stadens våldspreventiva arbete

Avslutningsvis vill jag återkoppla till historien om när Sverige sänkte dödstalen bland barn med över
90% och frågan som ställdes inledningsvis i den här rapporten; skulle det gå att göra samma sak men
med våld? Som projektledare och författare till den här rapporten så vågar jag påstå att alla som har
kommit i kontakt med projektet kan skriva under på att; ja - om vi implementerar det systematiska
arbetssättet utifrån de gemensamma förändringsprinciperna, är uthålliga och konsekventa, samordnar oss så att insatserna drar åt samma håll – så är det fullt möjligt att åstadkomma en kommun fri
från våld!

KARIN LJUNG AUST,
projektledare
Göteborg 13 maj, 2020
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Akilleshälarna samt vad projektet skapade för att förebygga dem presenteras i avsnittet ”Är projektets insatser hållbara?” på s. 33 ibid
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Bilaga 1

Analys av projektets egna mätningar

1

Analys av undersökningar som gjorts under vårterminen 2018-2019
Den första mätningen som genomfördes var en s.k. ”baseline-mätning” som gjordes månadsskiftet
oktober/november 2017, innan några insatser hade ägt rum (alltså utbildningar, handledning, et c).
Baseline-mätningen används sen för att jämföra följande års resultat mot och på så sätt kan man
mäta en förändring.
Mätningarna startade strax efter baselinemätningen ht 2017, men att regelbundet sammanställa
resultaten tillsammans med en analys som i detta dokument, började vi göra på ett strukturerat sätt
först 2019. Analysen nedan rör våren 2019 men resultaten för 2018 är likartade.
Den verksamhet som benämns ”Enhet A” nedan har fått få utbildnings- och handledningsinsatser.
Den verksamhet som benämns ”Enhet B” nedan har fått ett högre antal utbildnings- och
handledningsinsatser.
En jämförelse mellan dessa två enheter visar att enheten med få insatser har betydligt sämre resultat
än enheten med fler insatser.
Struktur för mätning
För att se vilka effekter det våldspreventiva arbetet har haft har projektet valt att mäta effekter
utifrån KAB alltså att mäta förändring i kunskap om våld, förändring i attityder till våld. Samt
förändring i beteende kring våld (i betydelsen ’grad-/omfattning av ingripanden’). Mätningarna har
gjorts regelbundet bland unga och bland vuxna som möter unga.
En gång per år görs en kunskapsmätning för personal i Öppen ungdomsverksamhet. Det är en enkät
med 12 skriftliga frågor där personalen på en 11-gradig skala får skatta sin kunskap om:
-

våldets mekanismer, (frågorna mäter personalens kunskap om vad som är våld och hur våldet
fungerar)
i vilken grad de ingriper vid lindrigt våld, (frågorna mäter personalens beteende)
personalens attityder till kopplingen mellan destruktiva könsnormer och våld (frågorna mäter
personalens attityder till våld)

Fyra gånger per år görs mätningar bland unga. Vi mäter på två enheter inom öppen
ungdomsverksamhet, och kallar den ”Besökarenkäten”. Frågorna finns på Ipad som personalen ber
besökarna besvara innan de går hem.
I denna mätning är det besökarna som svarar på två självskattningsfrågor:
-

Dels: om de sett/upplevt något våld idag och i så fall vart i pyramiden det ligger?
Dels: om de ingripit mot något våld idag? (ja/nej)

Besökarenkäten
Under vårterminen 2019 genomfördes det fyra besökarundersökningar på två enheter inom öppen
ungdomsverksamhet.
I samband med att ungdomarna besvarade dessa enkäter har även personalen fått svara på
motsvarande frågor i de uppföljningsverktyg där verksamheten dagligen dokumenteras (the
logbook). Efter det har en analys av både ungdomarnas svar och personalens reflektioner gjorts.
2

Enhet A:
87 besökare har genomfört enkäten.
Enligt besökarna har det förekommit 8 våldshändelser och personalen beskriver samma antal, utifrån
antalet kvällar som det förekommit våld. Mätningarna visar dock att 6 personer har blivit utsatta för
våld som inte faller under skojbråk eller nedvärderande kommentarer (våldstyper som kategoriseras
som ”lindrigt våld”), utan som grövre våld. Detta våld saknas noteringar om i loggboken. Slutsatsen
blir att antingen saknar personalen kunskap om vad våld är eller så är de inte medvetna om att det
förekommer grövre våld på fritidsgården. Ett tredje alternativ är att besökarna och personalen har
olika uppfattning om vad som är lindrigt och grovt våld.
I loggboken finns en fråga om det hänt något negativt, den 12/3 lyfts flertalet våldshändelser (6st).
Övriga kvällar lyfts inget särskilt under denna fråga, men utifrån frågeställningen om hur personalen
arbetar med sitt verbala bemötande beskriver personalen att de stoppat dåligt språkbruk (7 loggar av
8). Utifrån alla frågeställningar i loggboken har det förekommit minst 14 våldshändelser, de
händelser som beskrivs som ”flera” har räknats som en.
Slutsatser som kan dras utifrån detta resultat är att personalen inte verkar räkna dåligt språkbruk
(svärord, taskiga kommentarer) som något negativt samt att antalet våldshändelser inte stämmer
överens med enkätresultatet (besökarnas upplevelser). Personalens noteringar beskriver fler
våldshändelser än vad besökarna svarar i enkäten. Det kan bero på att besökarna saknar kunskap om
vad våld är. Att personalen inte räknar dåligt språkbruk som något negativt kan bero på det inte ses
som våld och/eller på hur frågeställningen är ställd. Gemensamt för både besökare och personal är
att båda grupper beskriver att de stoppat våld fler gånger än de beskriver att det förekommit våld.
Personalen beskriver inte hur de gör för att stoppa våldet, förutom att de påpekar dåligt språkbruk.
Det står heller inte beskrivet hur de stängde av 2 personer för dagen. Viktigt att tydliggöra att det
krävs strategier för att fylla på med metoder för hur man kan vara en aktiv åskådare som agerar mot
våld. Också viktigt att tydliggöra vad som krävs för att en person ska få lämna gården. Det verkar
saknas rutiner för detta. Det står också i loggboken att det finns frågetecken kring hur man ska
ingripa i olika våldssituationer.
Personalen började beskriva att det förekommer våld när frågan om lindrigt våld blev en del av
loggboken. Det kan bero på att de saknar kunskap om vad lindrigt våld är och/eller att de har en hög
tolerans när det kommer till våld och att de därför inte beskrev de händelserna.
Det beskrivs att dansaktiviteten lockar fler tjejer, viktigt att fundera över vilka typer av aktiviteter
som arrangeras. Gården tenderar att förstärka begränsande könsnormer genom utbudet av
aktiviteter.
Vi anar att frågan i loggboken om hur de har arbetat med sitt verbala bemötande blir ledande; På
grund av frågan svarar personalen alltid att de agerat som aktiva åskådare genom att påpeka språket.
En slutsats av detta är att personalen endast har ett fåtal strategier för att agera mot våld vilket leder
till att de inte agerar vi andra våldshändelser än dåligt språkbruk.
Enhet B
21 besökare (ungdomar) har svarat på enkäten. De slutsatser som kan dras är att statistiken över hur
många våldshändelser som har förekommit stämmer överens med hur många som har stoppat våld
och det förekommer inget grovt våld enligt resultatet.
3

Personalens loggningar om antal våldshändelser verkar stämma överens med besökarnas. Det verkar
därmed finnas en gemensam bild/medvetenhet om vad våld är. Personalen beskriver i frågan om
våldspreventivt arbete hur de agerat mot våld och visar därmed också att de har en hög
medvetenhet om vad våld är.
Personalen beskriver att de agerar mot våld genom att ta diskussionen med besökarna samt samtala
för att lyfta fler perspektiv i olika frågor. Personalen verkar dock inte endast samtala och diskutera
när våld uppstår, men det identifieras inte som en ”före-strategi”, alltså ett sätt att agera
förebyggande innan våld uppstår. Att agera innan våld uppstår är också ett exempel på hur man kan
agera som en aktiv åskådare och medvetenhet om detta behöver förstärkas hos personalen.
Personalen beskriver att de arbetar med positiv feedback, samtal och diskussioner samt att de deltar
i aktiviteter tillsammans med besökarna för att bidra till en positiv stämning. Personalen identifierar
dock inte detta som strategier att arbeta våldsförebyggande.
Personal på de övriga verksamheterna inom öppen ungdom fick under denna period också svara på
frågan om vilket lindrigt våld som förekommit i deras verksamheter under öppettiden. Personalen på
i stort sätt alla enheter svara då i stor utsträckning att det inte förekommit någon typ av våld under
kvällen. De gånger som de skrivit att det förekommit våld så är det exempel på grövre våld som
beskrivs. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att personal på enheter som inte får fler
utbildningsinsatser än grundutbildning och inte får handledning, inte har tillräckligt med kunskap om
vad våld är för att kunna svara på den frågan.

Utvärderingar utbildningsinsatser personal och besökare i Öppen ungdomsverksamhet
Under motsvarande halvårsperiod som mätningarna beskrivna ovan, genomfördes
utbildningsinsatser i våldsprevention för ett par enheter, dels för personal och dels för
ungdomar/besökare inom Öppen ungdomsverksamhet. I deltagarutvärderingarna av dessa
utbildningar blir det tydligt att det saknas kunskap om strategier för att agera före, under och efter
våldet. Det efterfrågas också kunskapsbanker med strategier att använda. Många av deltagarna
under utbildningarna utrycker också ett behov av att göra kartläggningar i sina egna verksamheter
kring vilka strategier som används i dag för att kunna utöka kunskapen om nya strategier.
I personalens dokumentationsverktyg kan vi också tydligt se att det finns kunskapsluckor i olika
strategier då de ofta använder samma strategier -att samtala med besökarna - för det mesta som
händer.
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Bilaga 2

Kunskapsmätningar utifrån KAB
Projektet har sedan 2017 regelbundet gjort kunskapsmätningar bland personalen i den öppna
ungdomsverksamheten. Mätningarna har gjorts utifrån de tre förändringsprinciperna; a. Sambandet
mellan lindrigt och grovt våld, b. Sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld, c. Aktiv åskådare
och ingripandestrategier, och har som syfte att mäta förändring utifrån KAB – kunskap, attityd och
beteende.
Nedan följer resultaten från ”baseline”-mätningen (utgångspunktsmätningen) 2017, samt följande års
mätningar (2018 och 2019).

1

Kunskapsenkät om våld
Genomförd: November 2017
Jag är:

Namn

Antal

%

Chef

10

10,1

Medarbetare

89

89,9

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)

På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland personal
Namn

Antal

%

0 inte alls

61

61,6

1

13

13,1

2

9

9,1

3

0

0

4

4

4

5

5

5,1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10 Hela tiden
Total

3

3

99

100

Svarsfrekvens
100% (99/99)

2

På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland besökare
Namn

Antal

%

0 inte alls

16

16,2

1

10

10,1

2

9

9,1

3

13

13,1

4

10

10,1

5

9

9,1

6

4

4

7

14

14,1

8

8

8,1

9

5

5,1

10 Hela tiden

1

1

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)

Jag har kunskap om våldspyramiden och hur lindrigare former av våld hänger ihop med grövre våld
Namn
0 ingen kunskap alls

Antal

%

23

23,2

1

6

6,1

2

7

7,1

3

6

6,1

4

8

8,1

5

13

13,1

6

4

4

7

17

17,2

8

10

10,1

9

4

4

10 Expert

1

1

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)

3

Jag kan förmedla kunskap till arbetskamrater och besökare vad våld är och hur lindrigare former av våld
hänger ihop med grövre former av våld
Namn
0 Ingen kunskap alls

Antal

%

20

20,2

1

5

5,1

2

6

6,1

3

9

9,1

4

6

6,1

5

16

16,2

6

8

8,1

7

12

12,1

8

14

14,1

9

3

3

10 expert
Total

0

0

99

100

Svarsfrekvens
100% (99/99)

Jag har metoder att använda för att skapa en verksamhet fri från våld och kränkningar
Namn
0 Inga kunskaper alls

Antal

%

15

15,2

1

6

6,1

2

7

7,1

3

5

5,1

4

9

9,1

5

18

18,2

6

8

8,1

7

11

11,1

8

11

11,1

9

5

5,1

10 expert
Total

4

4

99

100

Svarsfrekvens
100% (99/99)
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Jag vet vad destruktiva könsnormer är
Namn
0 Inga kunskaper alls

Antal

%

26

26,3

1

3

3

2

6

6,1

3

8

8,1

4

4

4

5

14

14,1

6

6

6,1

7

10

10,1

8

17

17,2

9

3

3

10 Expert

2

2

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)

Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad destruktiva maskulinitetsnormer är.
Namn
0 Inga kunskaper alls

Antal

%

31

31,3

1

5

5,1

2

6

6,1

3

8

8,1

4

7

7,1

5

9

9,1

6

12

12,1

7

7

7,1

8

8

8,1

9

4

4

10 expert

2

2

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)
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Jag har metoder att använda för att skapa en verksamhet fri från destruktiva maskulinitetsnormer.
Namn
0 inga kunskaper alls

Antal

%

28

28,9

1

5

5,2

2

9

9,3

3

13

13,4

4

3

3,1

5

14

14,4

6

7

7,2

7

9

9,3

8

4

4,1

9

4

4,1

10 exert

1

1

97

100

Total

Svarsfrekvens
98% (97/99)

Jag har kunskap om vad en aktiv åskådare är.
Namn
0 inga kunskaper alls

Antal

%

18

18,2

1

1

1

2

8

8,1

3

6

6,1

4

8

8,1

5

7

7,1

6

7

7,1

7

17

17,2

8

15

15,2

9

6

6,1

10 expert

6

6,1

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)
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Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad en aktiv åskådare är.
Namn
0 Inga kunskaper alls

Antal

%

17

17,2

1

3

3

2

11

11,1

3

11

11,1

4

8

8,1

5

5

5,1

6

5

5,1

7

18

18,2

8

14

14,1

9

4

4

10 expert

3

3

99

100

Total

Svarsfrekvens
100% (99/99)

Jag har träning i att ingripa som aktiv åskådare mot våld och kränkningar i verksamheten både när det
gäller arbetskamrater och besökare
Namn
0 inga kunskaper alls
1

Antal

%

27

27,3

7

7,1

2

7

7,1

3

10

10,1

4

8

8,1

5

13

13,1

6

4

4

7

10

10,1

8

4

4

9

5

5,1

10 expert
Total

4

4

99

100

Svarsfrekvens
100% (99/99)
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Kunskapsenkät om våld
Genomförd: November 2018
Jag är:

Namn
Chef
Medarbetare
Total

Antal

%

3

6,1

46

93,9

49

100

Svarsfrekvens
100% (49/49)

På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland personal
Namn

Antal

%

0 inte alls

17

34,7

1

10

20,4

2

8

16,3

3

1

2

4

4

8,2

5

7

14,3

6

0

0

7

0

0

8

2

4,1

9

0

0

10 Hela tiden

0

0

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)

8

På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland besökare
Namn

Antal

%

0 inte alls

0

0

1

0

0

2

6

12,2

3

8

16,3

4

8

16,3

5

6

12,2

6

7

14,3

7

6

12,2

8

4

8,2

9

2

4,1

10 Hela tiden

2

4,1

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)

Jag har kunskap om våldspyramiden och hur lindrigare former av våld hänger ihop med grövre våld
Namn

Antal

%

0 ingen kunskap alls

0

0

1

0

0

2

1

2

3

1

2

4

3

6,1

5

1

2

6

6

12,2

7

13

26,5

8

17

34,7

9

6

12,2

10 Expert

1

2

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)
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Jag kan förmedla kunskap till arbetskamrater och besökare vad våld är och hur lindrigare former av våld
hänger ihop med grövre former av våld
Namn

Antal

%

0 Ingen kunskap alls

0

0

1

0

0

2

1

2

3

1

2

4

3

6,1

5

4

8,2

6

10

20,4

7

14

28,6

8

11

22,4

9

3

6,1

10 expert
Total

2

4,1

49

100

Svarsfrekvens
100% (49/49)

Jag har metoder att använda för att skapa en verksamhet fri från våld och kränkningar
Namn

Antal

%

0 Inga kunskaper alls

1

2

1

1

2

2

3

6,1

3

3

6,1

4

4

8,2

5

6

12,2

6

7

14,3

7

11

22,4

8

11

22,4

9

1

2

10 expert
Total

1

2

49

100

Svarsfrekvens
100% (49/49)
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Jag vet vad destruktiva könsnormer är
Namn

Antal

%

0 Inga kunskaper alls

6

12,2

1

0

0

2

2

4,1

3

3

6,1

4

7

14,3

5

6

12,2

6

2

4,1

7

9

18,4

8

8

16,3

9

5

10,2

10 Expert

1

2

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)

Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad destruktiva maskulinitetsnormer är.
Namn

Antal

%

0 Inga kunskaper alls

6

12,2

1

1

2

2

6

12,2

3

3

6,1

4

5

10,2

5

3

6,1

6

4

8,2

7

8

16,3

8

9

18,4

9

3

6,1

10 expert

1

2

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)
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Jag har metoder att använda för att skapa en verksamehet fri från destruktiva maskulinitetsnormer.
Namn

Antal

%

0 inga kunskaper alls

9

18,4

1

3

6,1

2

4

8,2

3

5

10,2

4

4

8,2

5

4

8,2

6

5

10,2

7

5

10,2

8

8

16,3

9

2

4,1

10 exert

0

0

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)

Jag har kunskap om vad en aktiv åskådare är
Namn

Antal

%

0 inga kunskaper alls

2

4,1

1

0

0

2

1

2

3

4

8,2

4

2

4,1

5

6

12,2

6

4

8,2

7

4

8,2

8

17

34,7

9

6

12,2

10 expert

3

6,1

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)
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Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad en aktiv åskådare är
Namn

Antal

%

0 Inga kunskaper alls

2

4,1

1

1

2

2

1

2

3

5

10,2

4

1

2

5

7

14,3

6

4

8,2

7

9

18,4

8

13

26,5

9

4

8,2

10 expert

2

4,1

49

100

Total

Svarsfrekvens
100% (49/49)

Jag har träning i att ingripa som aktiv åskådare mot våld och kränkningar i verksamheten både när det
gäller arbetskamrater och besökare
Namn

Antal

%

0 inga kunskaper alls

3

6,1

1

2

4,1

2

2

4,1

3

8

16,3

4

0

0

5

10

20,4

6

8

16,3

7

9

18,4

8

4

8,2

9

1

2

10 expert
Total

2

4,1

49

100

Svarsfrekvens
100% (49/49)
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Kunskapsenkät om våld
Genomförd: November 2019

Jag är:

Namn
Chef
Medarbetare
Total

Antal

%

8

11,4

62

88,6

70

100

Svarsfrekvens
100% (70/70)

På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland personal?
Namn

Antal

%

0 - Inte alls

28

40

1

12

17,1

2

9

12,9

3

8

11,4

4

3

4,3

5

4

5,7

6

3

4,3

7

2

2,9

8

1

1,4

9

0

0

10 - Hela tiden
Total

0

0

70

100

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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På min arbetsplats förekommer våld och kränkningar bland besökare?
Namn

Antal

%

0 - Inte alls

4

5,7

1

5

7,1

2

3

4,3

3

8

11,4

4

9

12,9

5

11

15,7

6

7

10

7

6

8,6

8

11

15,7

9

4

5,7

10 - Hela tiden

2

2,9

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)

Jag har kunskap om våldspyramiden och hur lindrigare former av våld hänger ihop med grövre våld?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

2

2,9

6

1

1,4

7

4

5,7

8

20

28,6

9

26

37,1

10 - Expert

17

24,3

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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Jag kan förmedla kunskap till arbetskamrater och besökare vad våld är och hur lindrigare former av våld
hänger ihop med grövre former av våld?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

0

0

1

0

0

2

0

0

3

1

1,4

4

0

0

5

2

2,9

6

4

5,7

7

4

5,7

8

25

35,7

9

24

34,3

10

14,3

70

100

10 - Expert
Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)

Jag har metoder att använda för att skapa en verksamhet fri från våld och kränkningar?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

1

1,4

5

6

8,6

6

3

4,3

7

10

14,3

8

29

41,4

9

14

20

7

10

70

100

10 - Expert
Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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Jag vet vad destruktiva könsnormer är?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

2

2,9

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

3

4,3

6

1

1,4

7

11

15,7

8

21

30

9

16

22,9

10 - Expert

16

22,9

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)

Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad destruktiva könsnormer är?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

2

2,9

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

6

8,6

6

2

2,9

7

10

14,3

8

24

34,3

9

19

27,1

10 - Expert
Total

7

10

70

100

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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Jag har metoder att använda för att skapa en verksamhet fri från destruktiva könsnormer?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

3

4,3

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

2

2,9

5

10

14,3

6

6

8,6

7

15

21,4

8

20

28,6

9

9

12,9

10 - Expert

5

7,1

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)

Jag har kunskap om vad en aktiv åskådare är?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

2

2,9

1

0

0

2

0

0

3

1

1,4

4

0

0

5

2

2,9

6

0

0

7

3

4,3

8

22

31,4

9

18

25,7

22

31,4

70

100

10 - Expert
Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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Jag kan förmedla till arbetskamrater och besökare vad en aktiv åskådare är?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

2

2,9

1

1

1,4

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

2

2,9

6

0

0

7

5

7,1

8

24

34,3

9

16

22,9

10 - Expert

20

28,6

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)

Jag har träning i att ingripa som aktiv åskådare mot våld och kränkningar i verksamheten både när det
gäller arbetskamrater och besökare?
Namn

Antal

%

0 - Inga kunskaper alls

2

2,9

1

0

0

2

1

1,4

3

2

2,9

4

1

1,4

5

5

7,1

6

3

4,3

7

11

15,7

8

21

30

9

13

18,6

10 - Expert

11

15,7

70

100

Total

Svarsfrekvens
100% (70/70)
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Bilaga 3
Översikt pedagogiska verktyg och material skapade av En
kommun fri från våld okt 2017-dec 2019
Alfabetisk ordning

Affischer

Projektet har tagit fram tre våldspyramidsaffischer samt en affisch som visar
ingripandestrategier att använda som aktiv åskådare.
Aktivera – Ett manualbaserat program på 6 träffar för målgruppen unga, utformat för Öppen
Ungdomsverksamhet. Programmet syftar till syftar till att involvera unga i den
våldspreventiva utvecklingen i en verksamhet. Programmet innehåller flera moment där unga
inte bara lär sig om, utan även analyserar och åtgärdar otrygga företeelser i sin vardag,
företrädesvis i fritidsgård- eller i närmiljön. Aktivera passar gruppverksamheter, exempelvis
Öppen Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar, aktivitet på HVB-hem eller i föreningslivet.
En kortlek fri från våld – Ett lågtröskelmaterial i form av en kortlek. Kortleken är indelad i tre
delar, en för var förändringsprincip. Kortleken innehåller en stor mängd övningar i att
identifiera våldets mekanismer och träna på ingripandestrategier. Kortleken är tänkt att
komplettera andra, mer omfattande utbildningsinsatser men är även tänkt som verktyg för att
regelbundet kunna träna våldspreventiv medvetenhet i vardagen på ett lätt och tillgängligt
sätt. Kortleken fungerar även väl som bas att bygga workshopar kring. Kortleken får man
tillgång till efter att ha genomgått grundutbildning i våldsprevention. Utanför Borås
tillhandahåller Länsstyrelsen Västra Götaland kortleken.
Elevhälsan utbildning och material – En skräddarsydd heldagsutbildning för
elevhälsopersonal. Utbildningen tar upp de tre förändringsprinciperna med betoning på
barnrättsperspektivet, inklusive sex-, samtycke och kroppsintegritet. Utbildningen innehåller
även en rad case i skolmiljö samt övningar och samtalsfrågor med våldsförebyggande teman
som elevhälsopersonal kan använda i mötet med elever.
10 filmer

•

3 Filmer av Unga kommunutvecklare Under projekttiden tre omgångar Unga
kommunutvecklare (feriearbetare i Borås stad) fått i uppdrag att ta fram filmer
om de tre förändringsprinciperna. De tre filmerna används i utbildningar om
våldsprevention. Filmerna hittas på projektets youtubekanal:
https://www.youtube.com/watch?v=M0WwAwkMpoY

•

Utbildningsfilm om de tre förändringsprinciperna En utbildningsfilm om
våldsprevention på ca 10 min, om de tre förändringsprinciperna och en
introduktion till En kortlek fri från våld. Filmen fungerar till exempel som stöd
vid enklare utbildningar eller genomgångar om våldsprevention. Filmen är
framtagen i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland.

•

Kampanjfilmer 6 korta filmer som tagits fram till kampanjen En vecka fri från
våld VT-2019. I filmerna berättar olika Boråsare om våld som de sett eller
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själva blivit utsatta för samt åskådarstrategier som de själva eller någon annan
har använt. Filmerna hittas på projektets youtube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=YinPJazCn6w&t=4s
Handledarutbildningen – En endagsutbildning för att stärka spridningsuppdraget. I
handledarutbildningen ingår dels träning i att utbilda i Trestegetmaterialet, dels utbildning i att
implementera Matrisen i en verksamhet och dels att hantera motstånd som kan uppkomma i
samband med att våldspreventivt arbetssätt introduceras i en organisation.
Handledarutbildningen ska ge deltagaren verktyg för att kunna beskriva kopplingen mellan
förändringsprinciperna och övergripande mål för social hållbarhet och utifrån det kunna driva
våldspreventionsutvecklingen i sina sammanhang.
Hedersvåldsutbildningen - En halvdagsutbildning om hedersvåld. Om hedersvåldets
mekanismer och dess olika uttryck samt nycklar för att identifiera hedersvåldets
tankemönster. Utbildningen lyfter sambandet mellan ”lindriga” och ”grova” uttryck för
hedersvåld och medvetandegör deltagarna om möjliga sätt att förebygga och ingripa mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Matrisen – Matrisen är dels en process, därefter är det ett planerings- och
uppföljningsverktyg som kopplar samman handlingsplaner med effektmål på ett överskådligt
sätt. Att sjösätta Matrisen i en verksamhet innebär att verksamheten först kartlägger vad man
gör i dagsläget som kan ha effekt på verksamhetens (våldspreventiva) mål. Därefter tar man
fram en uppsättning mätbara insatser som kan ge större effekt. Dessa implementerar man
stegvis i verksamheten. Till detta knyts uppföljningsrutin för att följa hur väl effektmålen nås.
Effektmålen kopplas till övergripande mål för inkludering, icke-diskriminering och delaktighet.
Matrisen revideras allteftersom arbetet fortskrider. Matrisen implementeras i verksamhetens
ordinarie uppföljningsverktyg. Matrisen underlättar för chefer att följa upp det våldspreventiva
arbetet, men hjälper även medarbetarna att hålla överblick och vara proaktiva i det
våldsförebyggande arbetet.
MOD Mångfald och Dialog och Våldsprevention - MOD är ett utbildningsmaterial om
mänskliga rättigheter och icke-diskriminering, som ägs av studieförbunden Sensus och Bilda.
MOD-materialet bearbetades och utvecklades av projektet till ett program om mänskliga
rättigheter och ickediskriminering som verktyg för våldsprevention.
Motståndsguide – Motståndsguiden är ett skriftligt material där åtta av de vanligaste
motstånden som brukar dyka upp i introduktionen av våldspreventivt arbetssätt, presenteras.
Varje motstånd beskrivs med hjälp av typiska argument. Till varje motstånd finns därefter
förslag på övningar, motiverande fakta och argument för att hantera motståndet. Utbildning i
Motståndsguiden ingår i Handledarutbildningen.
Rasismvåldsutbildningen – En halvdagsutbildning om rasistiskt våld. Om rasismens
mekanismer, dess historia fram till idag samt nycklar för att identifiera rasistiska
tankemönster. Utbildningen lyfter sambandet mellan ”lindriga” och ”grova” uttryck för rasism
och medvetandegör deltagarna om möjliga sätt att förebygga och att ingripa mot
normalisering av rasism.
Scenarier - som handlar bland annat om utsatthet online, fritidsgården, rasism, homofobi, i
lokaltrafiken och i stads-/utemiljö, trånga genusregler, skolan, arbetslivet, hederskontext,
badhuset och bostadsområdet. Scenarierna är konstruerade efter mall från MÄN och är ett
sätt att arbeta interaktivt med träning i att identifiera våld och möjliga ingripare i olika
sammanhang, samt strategier för att ingripa mot våld.

2

Seriestrippar - Projektet tog i samarbete med illustratören Rebecka Karlsson fram tre
seriestrippar om förändringsprinciperna att använda i kampanjmaterial eller på flyers och
affischer. Seriestripparna är ett av flera format som projektet har prövat att förmedla och
sprida information om förändringsprinciperna på.
•
•
•

Serie 1 Aktiv åskådare, så här kan du ingripa
Serie 2 Trånga könsnormer och våld
Serie 3 Vad är våld?

Sexismvåldsutbildningen - En halvdagsutbildning om sexism och våld. Om sexismens
mekanismer och dess olika uttryck samt nycklar för att identifiera sexismens underliggande
strukturer. Utbildningen fokuserar på sex- och samtycke och lyfter sambandet mellan
”lindriga” och ”grova” uttryck för sexism. På utbildningen lyfts en rad strategier för att
förebygga normalisering av sexism. Utbildningen är framtagen i samarbete med Tjejjouren
Magnolia (Unizon).
SISU & idrottsrörelsen - Ett utbildningspaket som är framtaget för SISU Idrottsutbildarna att
användas i våldspreventionsutbildning av ledare och tränare i syfte att dessa i nästa steg ska
kunna omsättas i respektive förening. Det är en grundutbildning med utgångspunkt i de tre
förändringsprinciperna och med fokus på situationer som kan hända inom föreningsidrotten.
Till utbildningen finns skräddarsydda övnings- och diskussions-case, t ex situationer från
omklädningsrum, träningar, föreningsmöten, osv. Materialet fokuserar på att identifiera
begränsande normer och lindrigt våld och på att träna insatser för att motverka normalisering
av destruktivt beteende.
Stadsdelsvärdar utbildning – En utbildning baserad på grundmaterialet Tresteget med
fokus på trygga bostadsområden. Utbildningen ingår som del i kommunens utbildning för
stadens stadsdelsvärdar vilka har i uppdrag att främja trygga bostadsområden. Materialet
innehåller case och övningar med situationer hämtade från exempelvis tvättstugor,
innergårdar, trappuppgångar.
Steget – Ett manualbaserat program för skolan (åk 7-9) där olika typer av insatser utifrån
samma teman görs under högstadiets tre år. Målet är att involvera eleverna att ta aktiv
ställning mot våld, bland annat genom att själva förebygga samt ingripa mot våld.
• Eleverna i årskurs 7 genomgår 6 workshops om de tre förändringsprinciperna.
Workshoparna innehåller fakta, diskussionsövningar och praktisk träning.
• I årskurs 8 genomgår eleverna MVP-programmet, ett material på 14 träffar över två
terminer.
• I årskurs 9 går eleverna ett mentorsprogram där de tränas i våldspreventivt ledarskap
samt blir med-ledare för programmet i årskurs 7.
Tresteget – Ett modulbaserat grundutbildningsmaterial om de tre förändringsprinciperna.
Åtta utbildningsmoduler kan kombineras i en rad olika längder och format. Materialet
innehåller pratmanus, ppt-presentationer samt övningar. Alla som genomgått
grundutbildningen får en länk där de kan ladda ner materialet. Tanken är att alla som
genomgått grundutbildningen ska kunna använda Trestegetmaterialet för att kunna sprida
information om våldsprevention i sina sammanhang. Syftet med Trestegets utformning att
varje person som genomgår grundutbildningen ska kunna ta steget att själv bli en aktör för
våldsförebyggande insatser i sina sammanhang.
Unga Ingripare – Ett manualstyrt material där unga involveras i engagemang för trygga
bostadsområden. I programmet utbildas unga att hålla träningar för andra i våldsprevention
och ingripandestrategier. Materialet innehåller dels en ledarutbildningsdel och dels ett
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upplägg för träningar som den unge tränaren håller för andra. Syftet är att stärka egenmakt
bland unga att främja trygga bostadsområden. Materialet/programmet har utvecklats i
samverkan med Hyresgästföreningen.
Utbildning Utsatthet online - En utbildning om våld man kan bli utsatt för på nätet.
Utbildningen innehåller manus och en presentation samt ett tillhörande lektionsupplägg och
en ”Nätvåldspyramid”. Utbildningen har tagits fram i samverkan med Fältgruppen Borås.
Utbildning Åldersmakt/Våld mot barn - En halvdagsutbildning om åldermaktsordning och
normalisering av våld och förtryck gentemot barn och unga. Om barnvåldets mekanismer
och dess olika uttryck samt nycklar för att identifiera de underliggande strukturerna vad gäller
våld mot barn. Utbildningen lyfter sambandet mellan ”lindriga” och ”grova” uttryck för våld
mot barn och medvetandegör deltagarna om möjliga sätt att förebygga förtryck och annat
våld mot barn.
Våldspyramider
•
•
•
•
•
•
•

Förenklad pyramid för unga
Rasism
Sexism
Heder
Åldersmakt (barn)
Nätet
Cannabis

Våldspreventiva badhus – En utbildning baserat på Tresteget, skräddarsytt för
medarbetare på badhus. Utbildningen innehåller en rad övningar och case skräddarsydda
utifrån badhusmiljön, t ex omklädningsrum, värdskap och bemötande, simundervisning,
säkerhet i simhallen, osv. Utbildningen betonar hur trygga miljöer och bemötande utifrån
förändringsprinciperna har stor våldsförebyggande påverkan.
Våldspreventivt föräldraskapsstöd, ledarfortbildning - En serie workshops för fortbildning
av gruppledare i manualbaserat föräldraskapsstöd, till exempel COPE-ledare, ABC-ledare,
osv. Workshoparna behandlar ett antal föräldrastödsteman; t ex jämställt föräldraskap,
anknytning, välja sina strider, visa kärlek och uppskattning. Dessa teman kopplas till de tre
förändringsprinciperna för våldsprevention. Genom att lyfta in våldspreventionsaspekten i
föräldraskapsstödet höjs medvetenheten bland föräldragruppsledarna om hur vissa delar av
föräldraskapsstödet kan förstärkas ytterligare och därmed få ännu starkare våldspreventiv
effekt. I dessa workshopar betonas hur medvetenhet om hur förstärkning av
förändringsprinciperna även främjar barnrättsperspektivet.
Våldspreventivt ledarskap – Borås Stad driver tre ungdomsledarutbildningar. Projektet
utvecklade innehållet i dessa utbildningar så att våldspreventivt ledarskap går som en röd
tråd genom dem. Våldspreventivt ledarskap i projektets tappning handlar till exempel om
kunskap om hur gott ledarskap kan skapa trygga sammanhang, utveckla grupper och
individer och motverka diskriminering. I det våldspreventiva ledarskapet tränas deltagarna i
att leda grupper, planera events och genomföra möten på ett rättighetsbaserat sätt.
Våldspreventiva möten - Mötesteknik-guide för våldspreventiva möten baserat på
rättighetsbaserat förhållningssätt och på så sätt skapa delaktighet och främja transparens
och icke-diskriminering. Materialet innehåller tekniker för att arbeta rättighetsbaserat före,
under och efter möten utifrån de fyra principerna för rättighetsbaserat förhållningssätt.
Projektet tog fram mötesguiden på uppdrag av Hyresgästföreningen, men kan med fördel
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användas i alla mötestäta organisationer, både inom offentlig sektor, civilsamhälle och
näringsliv.
Våldspreventiva verktygslådan, Scouterna - Ett material framtaget tillsammans med
Scouterna som innehåller övningar, aktiviteter och scenarion att använda med barn och
unga, på läger eller som inspiration till träffar och som kan användas av alla som leder
grupper med unga. Materialet utgår från de tre förändringsprinciperna och består dels av
övningar framtagna av Scouterna och dels av övningar skapade av En kommun fri från våld.
Alla övningar har en beskrivning som tydliggör på vilket sätt de är våldspreventiva.
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Sammanfattning
Payoff har haft i uppdrag att göra socioekonomiska utvärderingar av fem projekt som
finansierats via Borås Stads sociala investeringar under åren 2015 - 2020. Projektet En
Kommun Fri Från Våld är det sista av dessa projekt som vi utvärderar. Vår utvärdering fokuserar på en beskrivning av det samhällsekonomiska värdet av projektet, de
kvantitativa målen och uppfyllelsen av dessa, men även på en strategisk analys och rekommendationer för hur projektet skall kunna tas tillvara i Borås Stad.
Bakgrund
Under fem år har Borås stad deltagit i satsningen En kommun fri från våld. Det är ett
projekt som utgår från en folkhälsovetenskaplig och genusförändrande ansats och som
syftar till att utveckla och pilottesta modeller för våldsförebyggande arbete, samordnat
och systematiskt i en hel kommun. Satsningen är ett nationellt projekt med medel från
Allmänna arvsfonden, men också en social investering som stöds av medel från kommunstyrelsen i Borås under 2015 - 2020.
Projektet En kommun fri från våld undersöker sätt att förebygga våld genom insatser
vid lindrigt våld med syfte att minska det grövre våldet. Detta förväntas vara ekonomiskt fördelaktigt eftersom förebyggande insatser ofta är mindre resurskrävande än
åtgärdande insatser. Under projektets gång har flertalet olika insatser genomförts;
däribland utbildningar, handledning i förändrat arbetssätt, informationsarbeten på
sociala medier och temaveckor.
Projektets vision uttrycks så här: ”Varje människa som växer upp i Borås ska mötas av
samma attityder till våld från alla hen möter”.
Projektets syfte, målgrupp och projekttid
Borås stads övergripande syfte med projektet En kommun fri från våld är att projektet
ska stödja personal och besökare på mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter
för att skapa ökad tillgänglighet och trygghet. Ett ytterligare syfte har varit att ”Ta fram
en modell för systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun (Borås) med utgångspunkt från den så kallade ’hela-kommunen-ansatsen’ ”. Målgruppen är barn och unga
12 - 25 år, samt vuxna i verksamheter som möter unga i denna åldersgrupp. Projektet
inleddes januari 2015 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020.
Projektets kvantitativa mål
Projektet En kommun fri från våld strävar efter att uppfylla tre målområden med
olika många delmål. Dessa övergripande målområden med respektive mätbara delmål
är följande:
Målområde A: Medvetenhet om våld
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om våld ska öka med 60 procent.

•

Delmål 2: Alla personer som arbetar i verksamheterna ska genomgå den utbildning som utvärderas med Kunskapsenkäten.

•

Delmål 3: Förekomsten av våld ska minska med fem procentenheter respektive 0,5
procentenheter.

Målområde B: Medvetenhet om maskulinitetsnormer
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer ska öka med 50 procent.
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•

Delmål 2: Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av flickor.

Målområde C: Medvetenhet om aktivt åskådarskap
•

Mål: Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med 50 procent.

Med vilka indikatorer som målen mäts framgår i huvudrapporten under rubriken
”Projektets kvantitativa mål.”
Projektets kvalitativa mål utvärderas av det företag som genomför följeforskningen,
VOK.

En kommun fri från våld – projektets bild av sitt arbete
Projektet En kommun fri från våld Borås är ett projekt som syftar till att förebygga
våld i en kommun med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Projektet är baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats och utgår från
så kallad universell prevention.
Projektet har haft som ambition att mobilisera flera olika typer av aktörer i en och
samma kommun i samma fråga – en så kallad Hela-kommunen-ansats.
En viktig insikt vid utveckling av våldsförebyggande insatser är att förutsättningar och
behov ser olika ut hos olika aktörer. Metodutvecklingsarbetet har därför fäst stor vikt
vid att skapa en sammanhållen strategi som kan fungera trots skilda typer av åtgärder
i de olika organisationerna.
Att initiera samverkan
När projektet efter halva tiden lämnade skolan som arena så var det viktigt se till att
insatserna omfattade andra arenor som också har stor påverkan på en uppväxande
människa. Projektets andra halva utgick från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
(FoF)/Öppen Ungdomsverksamhet och Mötesplatser, men inkluderade fortfarande
Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen (IFO). Efter en tid utökades samarbetet till
att omfatta Arbetslivsförvaltningen (ALF) och viss samverkan inleddes även med
Social omsorgsförvaltningen (SOF), samt Familjecentralerna, Elevhälsan och de kommunala bostadsbolagen. Fyra civilsamhällesorganisationer identifierades som både
lämpliga och viktiga samverkansparter för att nå många unga i kommunen: Svenska
kyrkan, Hyresgästföreningen, Tjejjouren och Sisu idrottsutbildarna. Efter hand utökades samarbetet med civilsamhället till att även omfatta studieförbunden Sensus och
Bilda, Borås folkhögskola, Scouterna och Borås feministiska förening.
På vilket sätt är våldet ett problem?
För att få en bild av våldet i Borås och utforma insatser utifrån det, utgick projektet
från statistik från MUCF, LUPP och Mötesplatsenkäten. Statistiken kompletterades
med projektets egna mätningar. Slutsatsen blev att 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.
Vad åstadkommer förändring?
Det nationella projektet ”En kommun fri från våld”, vilket Borås-projektet var en del
av, utgick från genusförändrande ansats, då forskning visar på ett tydligt samband
mellan destruktiva könsnormer och våld. Boråsprojektets egen kartläggning bekräftade bilden av att en stor del av våldet som unga upplever kan kopplas till destruktiva
könsnormer.
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Förändringsprinciperna
För att skapa enhetlighet, trots att verktyg anpassades för olika samverkansparter,
valde projektet att utgå från några förändringsprinciper som rekommenderas av bland
annat organisationerna Unizon och MÄN1;
•

Att öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.

•

Att påverka attityderna till våld genom öka medvetenheten om sambandet mellan
lindrigt och grovt våld.

•

Att flytta fokus från utsatt och våldsutövare, till åskådarna - alltså de som finns i
närheten av våldet.

Kunskapsförsörjning
Insatser inom kunskapsförsörjning handlar dels om att så många som möjligt i kommunen ska känna till förändringsprinciperna och dels om att ta fram utbildningsformat som är tillgängliga och relevanta för många olika grupper och aktörer i samhället.
Det handlar även om att utveckla system för att principerna ska kunna fortsätta att
spridas och förankras även efter att projektet är avslutat.
Metoden för att göra förändringsprinciperna relevanta för många olika aktörer
och göra dem möjliga att sprida både i korta dragningar och genom långa, processinriktade utbildningar, har varit att bygga utbildningsmaterial i moduler.
Metoden för att sprida och förankra förändringsprinciperna till så många som möjligt har varit att skräddarsy ett antal utbildningar och material utifrån de tre förändringsprinciperna.
Exempel på projektets insatser i organisationer och verksamheter
En mängd olika insatser har genomförts inom
•

Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

•

Arbetslivsförvaltningen.

•

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

•

Grundskoleförvaltningen.

•

Tjejjouren Magnolia.

•

Hyresgästföreningen.

•

Svenska kyrkan.

•

Sisu idrottsutbildarna.

Resultat, kvantitativa mål
Utgångspunkt för jämförelse inom respektive delmål är antingen år 2016 eller 2017.
Dessa värden jämförs med förändringen till 2019 enligt nedan för de tre målområdena
A, B och C.
Målområde A, Medvetenhet om våld, består av tre delmål.
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om våld ska öka med 60 procent. Delmålet är
nått.

•

Delmål 2: Alla personer som arbetar i verksamheterna ska genomgå den utbildning som utvärderas med Kunskapsenkäten. Delmålet är nått.

1

MÄN, Idéplattform: www.mfj.se, Unizon, ”Så sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor”, www.unizon.se.
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•

Delmål 3: Förekomsten av våld ska minska med fem procentenheter respektive 0,5
procentenheter. Delmålet är inte nått.

Målområde B, Medvetenhet om maskulinitetsnormer, består av två delmål.
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer ska öka med 50 procent. Delmålet är nått.

•

Delmål 2: Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av flickor. Delmålet är inte
nått för hela verksamheten.

Målområde C, Medvetenhet om aktivt åskådarskap, består av ett mål.
•

Mål: Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med 50 procent. Målet
är nått.

Slutsatser, analys och rekommendationer
Våra utgångspunkter
Tanken med vår analys är att den skall möjliggöra för Borås Stad att ta tillvara erfarenheterna av projekt En kommun fri från våld vad gäller arbetsformer, mervärden, samverkan, metodik, lärande m.m. för att jobba mer systematiskt med våldsprevention.
Med detta syfte som grund är målet att Borås Stad skall fortsätta arbetet med att skapa
en En kommun fri från våld genom att implementera de centrala delarna av projektet.
I samtliga uppdrag som Payoff arbetar med utgår vi från tre grundläggande perspektiv; individ, organisation och samhälle. Grunden för alla insatser mot utsatta grupper i
samhället är att individen ska få en bättre livssituation. Det innebär att individen ska
kunna försörja sig, individen ska känna sig trygg och individen ska känna framtidstro.
På organisationsnivå leder det till att tillgängliga resurser och kompetenser måste användas på ett effektivt sätt för att individen ska kunna uppnå sina mål. Det betyder
också att relationen med individen ska bygga på ett gott bemötande och utgå från att
individen vill ta ett eget ansvar. Om arbetet på individ- och organisationsnivå fungerar
kommer det även att skapa resultat på samhällsnivå. Analyser på samhällsnivå ger en
ökad förståelse för vilka arbetssätt och insatser som skapar den största nyttan och därigenom även den största samhällsekonomiska lönsamheten.
Det kommunala uppdraget relativt sociala investeringar
Det kommunala uppdraget och ansvaret för medborgarnas välfärd innebär att kommunens ekonomi skall skötas med fokus på god hushållning för att skapa en ekonomi i
balans för att inte skjuta kostnaderna till framtida generationer. Samtidigt skall verksamheten drivas effektivt och uppnå de resultat som finns i budget, verksamhetsplaner
m.m. Kommunerna står inte ensamma i att värna välfärden utan skall genomföra de
offentliga verksamheterna tillsammans med regionerna och staten. Dessutom sker
många insatser i samverkan med näringslivet, civilsamhället och den ideella sektorn.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle 2020-02-14 pågår ett omfattande experimenterande med sociala investeringar. Artikeln relaterar till en studie från Expertgruppen
för offentlig ekonomi, SOU 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala
investeringar:
”I 70 kommuner och fem regioner pågår ett småskaligt experimenterande med avsättning av specifika medel för sociala investeringar, ibland kallade sociala investeringsfonder. Syftet är att prova och utveckla nya metoder och arbetssätt för förebyggande
och tidiga insatser, genom samverkan nå målgrupper som riskerar att falla mellan stolarna och att få till stånd organisationsutveckling för att generera sociala och ekonomiska vinster”.
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Enligt samma artikel finns det många hinder för att budgetera och använda sociala investeringar på ett effektivt sätt, varför ett antal åtgärder föreslås för att välfärdssektorn
bättre skall kunna möta kraven på demografiska förändringar och budgetåtstramningar:
•

Fokusera på resultat och effekter istället för aktiviteter i den offentliga styrningen.

•

Ett nationellt stöd behövs, ett kompetenscenter med tillgång till evidensbaserade metoder, utvärderingskompetens och en implementeringsstödjande
funktion som kan arbeta tvärsektoriellt.

•

Möjligheterna för kommunerna och regionerna att avsätta positiva ekonomiska medel måste klargöras relativt kommunallagens praxis.

•

En statlig utfallsfond bör inrättas för att experimentera med utfallfokuserade
initiativ, samarbeten och riskdelningsmodeller.

Vår erfarenhet som utvärderare och efter att ha arbetat många år i offentlig sektor bl.a.
med att utvärdera sociala investeringar, stödjer helt slutsatserna i den offentliga utredningen. När en stor del av olika projekt med stöd av sociala investeringar inte leder till
bestående förändringar i den ordinarie verksamheten, trots i många fall innovativa
grepp, krävs att ansvariga offentliga kommunala och regionala aktörer tar bättre tillvara på möjligheterna till implementering av framgångsrika satsningar. Borås Stads
satsning på En kommun fri från våld är ett sådant exempel på en social investering
som absolut måste leda till en utveckling och förändring i den ordinarie verksamheten.
Ett samhällsekonomiskt perspektiv på projekt En kommun fri från våld
I delbetänkandet SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst redovisas följande:
”Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan förebyggande arbete vara god ekonomisk
hushållning med resurser och därmed bidra både till ekonomisk och social hållbarhet.
Genom att lägga större vikt på förebyggande och tidiga insatser kan kostnader för sociala problem och mer ingripande framtida insatser minskas. Det är angeläget att
skattemedel används effektivt och till största möjliga nytta för medborgarna”.
Vår erfarenhet av satsningar i välfärden och utvärderingar av hela verksamheter och
projekt visar att det är viktigt att alltid tänka långsiktigt vid sociala investeringar och
fokusera på vilka effekter som skall uppnås. Detta gäller särskilt för den typ av projekt
som En kommun fri från våld representerar med generella riktade, förebyggande och
tidiga insatser. Det slag av aktiviteter som projektet genomför förhindrar och undviker
i bästa fall att unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa och lidande genom mobbing och
våld i unga år.
Eftersom de flesta projekt följs upp och utvärderas relativt de resultat som åstadkoms
på kort sikt, upp till ett år, saknas som regel faktiska uppgifter vad som händer berörda deltagare, parter m.fl. på längre sikt. För att utvärdera långsiktiga (monetära)
effekter krävs omfattande uppföljningar, utvärderingar och helst kontrollgrupper.
Detta är både etiskt svårt och kostnadskrävande och görs i princip inte för denna typ
av satsningar. De ansvariga för långsiktiga satsningar måste istället beskriva vad som
rimligen skall uppnås med en social investering på lång sikt baserat på kunskap, forskning, tidigare erfarenheter m.m. För att öka chanserna till långsiktiga resultat är det
därför angeläget att implementera framgångsrika projekt.
Vikten av samverkan
I våra uppdrag har vi sett flera viktiga framgångsfaktorer som är återkommande i lyckade satsningar med bra resultat och sannolikt goda effekter på längre sikt. En av de
viktigaste av dessa är att se helheten och att bredda perspektiven och möjligheterna
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genom att verksamhetsansvariga och projektägare samordnar insatserna med andra
parter, näringslivet, civilsamhället och ideella föreningar.
Projekt En kommun fri från våld är ett bra exempel på en breddad samverkan genom
samarbetet internt inom staden, med länsstyrelsen och civilsamhället. Det är av stor
vikt att fortsätta detta samarbete, så långt det är möjligt i det fortsatta arbetet med
våldsprevention.
Rekommendationer
Utifrån våra utgångspunkter ovan och den kunskap som vi har samlat in under denna
utredning lämnar Payoff härmed ett antal rekommendationer, vilka vi hoppas ska bidra till diskussioner och beslut för att Borås Stad ska kunna fortsätta sitt aktiva arbete
och sin utveckling mot en En kommun fri från våld.
Delar av projektet har redan implementerats i staden enligt projektredovisningen. Vi
bedömer därför att det finns goda förutsättningar för att genomföra en implementering fullt ut. De organisatoriska, metodologiska och strukturella förutsättningarna
finns enligt projektledningen. Därutöver finns det en ambition i budgeten 2020 för
Borås Stad; Det femåriga våldspreventionsprojektet ”En kommun fri från våld” är
avslutat, men metoder från projektet ska fortsätta användas i förvaltningar och tillsammans med föreningar och det civila samhället. Eftersom det i dagsläget saknas
beslut om hur projektets metoder skall implementeras fokuserar våra rekommendationer på hur staden kan jobba vidare med implementeringen
•

Det är viktigt att Borås Stad tar tillvara erfarenheterna och resultatet av projekt En kommun fri från våld. Dels för att det utgör ett nödvändigt perspektivskifte för att satsa tidigt på att motverka ohälsa och utanförskap istället för
att lägga resurserna på sena och dyra insatser, dels för att stärka välfärden och
skapa ett tryggt och hållbart samhälle enligt intentionerna i Vision 2025 för
Borås Stad.

•

Projektansvariga bör ta fram ett förslag till en handlingsplan med syfte och
mål för implementeringen, vad som skall implementeras, hur den skall genomföras och vilka resurser som krävs. Dessutom skall projektansvariga ta
fram ett förslag till överenskommelse internt i staden och med externa parter
och intressenter, som stödjer handlingsplanen. Det bör finnas goda exempel
från andra kommuner på hur en lyckad implementering genomförts.

•

Vid behov bör en beskrivning av ett alternativscenario tas fram av projektgruppen som redovisar vad som sannolikt kan hända i Borås Stad för medborgarna, målgruppen och i verksamheterna om inte en implementering genomförs.

•

Projektgruppens förslag till implementering bör beredas vidare av den styrgrupp som var ansvarig för den strategiska styrningen av projektet. Styrgruppen har insikt, kunskap och förståelse kring vad projektet åstadkommit och
rimligtvis mandat och ansvar för att styra upp hur en implementering skall genomföras på bästa sätt i Borås Stad. Med dessa underlag kan sedan ledningen
för staden ta beslut om implementeringen för att fortsätta missionen för att
skapa en En kommun fri från våld, som även ligger i linje med visionen för
Borås Stad 2025.

•

Projektet har satsat på att sprida sina erfarenheter på uppdrag av Länsstyrelsen. Genom att fler kommuner, myndigheter och civilsamhället kan ta del av
projektets framgångsfaktorer och utmaningar kan projektet skapa nya satsningar i andra delar av landet. Eftersom det finns ett tjugotal kommuner som
jobbat med våldsprevention bör möjligheterna för en fortsatt spridning vara
goda, kanske med länsstyrelserna som primus motor.
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Inledning
Bakgrund
Under fem år har Borås stad deltagit i satsningen En kommun fri från våld. Det är ett
projekt som utgår från en folkhälsovetenskaplig och genusförändrande ansats och som
syftar till att utveckla och pilottesta modeller för våldsförebyggande arbete, samordnat
och systematiskt i en hel kommun. Borås är tillsammans med Västerås pilotkommuner i satsningen som drivs av riksorganisationen Män för jämställdhet, tillsammans
med representanter från verksamheter i kommunen. Satsningen är ett nationellt projekt med medel från Allmänna arvsfonden, men också en social investering som stöds
av medel från Kommunstyrelsen i Borås under 2015 - 2020.
Projektet syftar kort sagt till att förebygga våld, och strävar efter att engagera hela
kommunen i detta. Projektet undersöker delvis oprövad mark i Sverige genom en modell som bygger på att insatser mot det lindrigare våldet har stora effekter på det
grövre våldet. Kostnaderna för att hantera våldets konsekvenser är stora, såväl för
samhället som den enskilde individen. Förutom dess rent ekonomiska effekter, genererar det även lidande för utsatta, anhöriga och andra närstående. Detta är kostnader
som hamnar hos samhällets olika aktörer såsom polis, rättsväsende, kriminalvård, socialtjänst och vården.
Projektet En kommun fri från våld undersöker sätt att förebygga våld genom insatser
vid lindrigt våld med syfte att minska det grövre våldet. Detta förväntas vara ekonomiskt fördelaktigt eftersom förebyggande insatser ofta är mindre resurskrävande än
åtgärdande insatser. Under projektets gång har flertalet olika insatser genomförts;
däribland utbildningar, handledning i förändrat arbetssätt, informationsarbeten på
sociala medier och temaveckor. Ett skifte i fokus för projektet, från skola till fritidsgårdar, gjordes i samband med en omorganisation 2017.

Projektets vision
Projektets vision uttrycks så här: ”Varje människa som växer upp i Borås ska mötas
av samma attityder till våld från alla hen möter”.

Projektets syfte
Borås stads övergripande syfte med projektet En kommun fri från våld är att projektet
ska stödja personal och besökare på mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter
för att skapa ökad tillgänglighet och trygghet.
Ett ytterligare syfte har varit att ”Ta fram en modell för systematiskt våldspreventivt
arbete i en kommun (Borås) med utgångspunkt från den så kallade ’hela-kommunenansatsen’ ”.

Målgrupp
Målgruppen är barn och unga 12 - 25 år, samt vuxna i verksamheter som möter unga i
denna åldersgrupp.
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Projekttid
Projektet inleddes januari 2015 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020.

Projektets kvantitativa mål
Projektet En kommun fri från våld strävar efter att uppfylla tre målområden med
olika många delmål. Dessa övergripande målområden med respektive mätbara delmål
är följande:
Målområde A: Medvetenhet om våld
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om våld ska öka med 60 procent. Mäts med
hjälp av Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex med ett
spann på mellan 1 och 11.

•

Delmål 2: Alla personer som arbetar i verksamheterna ska genomgå den utbildning som utvärderas med Kunskapsenkäten. Mäts genom personalens deltagande på utbildningar.

•

Delmål 3: Förekomsten av våld ska minska med fem procentenheter respektive 0,5 procentenheter. Mäts med hjälp av indikatorerna trygghetsindex och
ingripandeindex. Trygghetsindex mäts som upplevd känsla av trygghet i Mötesplatsenkäten, och ingripandeindex mäts genom såväl Mötesplatsenkäten
som en besökande-enkät.

Målområde B: Medvetenhet om maskulinitetsnormer
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer ska öka med 50
procent. Mäts genom Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex med ett spann mellan 1 och 11.

•

Delmål 2: Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av flickor. Mäts med
hjälp av Loggboken som är ett digitalt planerings- och uppföljningsverktyg för
Öppen Ungdomsverksamhet.

Målområde C: Medvetenhet om aktivt åskådarskap
•

Mål: Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med 50 procent.
Mäts med hjälp av Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex
med ett spann mellan 1 och 11.

Projektets kvalitativa mål som följs upp
De kvalitativa målen som redovisas i detta stycke utvärderas av det företag som genomför följeforskningen, VOK.
•

Ökad insikt bland personal inom verksamheter som möter unga, om vikten av
att jobba våldsförebyggande.

•

Att enhetschefer driver systematiskt arbete med våldspreventiva insatser.

•

Att projektet ska ha initierat strukturerad samverkan i det våldspreventiva arbetet.

•

Att det finns utbildnings- och samordningsresurser för att upprätthålla kompetensförsörjningen.

•

Att civilsamhället har fått kunskap om våldspreventivt arbete.

•

Att civilsamhället jobbar med våldspreventiva insatser.
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•

En kommunstrategi för våldsprevention som utmynnar i ett styrdokument.

För ytterligare information kring projektet kontakta projektledaren Karin Ljung Aust.
Tfn 033-35 83 25. karin.ljung.aust@boras.se
Se även bilaga 2 i vilken projektet redovisas utförligt av projektledningen.

Payoffs uppdrag
Payoff har i uppdrag att göra socioekonomiska utvärderingar av fem projekt som finansierats via Borås Stads sociala investeringar under åren 2015 - 2020. Projektet En
Kommun Fri Från Våld är det sista av dessa projekt som vi utvärderar. Vår utvärdering fokuserar dels på en beskrivning av det samhällsekonomiska värdet av projektet
och de kvantitativa målen och uppfyllelsen av dessa, dels på en strategisk analys och
rekommendationer för hur projektet skall kunna tas tillvara i Borås Stad.
Under 2018 förändrades projektets inriktning och skiftade huvudfokus från skola till
fritidsgård.
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En kommun fri från våld – projektets bild av sitt arbete
Projektet En kommun fri från våld Borås är ett projekt som syftar till att förebygga
våld i en kommun med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Projektet är baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats och utgår från
så kallad universell prevention. Universell prevention riktas till den breda massan och
brukar beskrivas som kostnadseffektiv i jämförelse med indikerade och selektiva insatser, vilka ofta är mycket resurskrävande.
Projektet har haft som ambition att mobilisera flera olika typer av aktörer i en och
samma kommun i samma fråga – en så kallad Hela-kommunen-ansats. Projektet har
haft sin bas i Öppen ungdomsverksamhet och därmed kunnat prova och utvärdera metoder direkt i verksamheten, vilket har varit ett mycket framgångsrikt arbetssätt. Detta
har även ökat förmågan att ta fram motsvarande metoder för andra organisationer och
arenor, och därmed också förbättrat möjligheten att nå så många som möjligt i kommunen.
En viktig insikt vid utveckling av våldsförebyggande insatser är att förutsättningar och
behov ser olika ut hos olika aktörer. Metodutvecklingsarbetet har därför fäst stor vikt
vid att skapa en sammanhållen strategi som kan fungera trots skilda typer av åtgärder
i de olika organisationerna. En central del i detta är att definiera alla insatser utifrån
samma övergripande principer. Dessa är att:
•

Det finns ett tydligt samband mellan lindrigt och grovt våld.

•

Det finns ett tydligt samband mellan destruktiva könsnormer och våld.

•

Det är av vikt att utveckla och sprida ingriparstrategier med fokus på Aktiv
åskådaransats.

Att initiera samverkan
En given utgångspunkt för preventiva insatser relativt målgruppen barn och unga är
såklart skolan, och det var också där projektet först verkade. När projektet efter halva
tiden lämnade skolan som arena så var det viktigt se till att insatserna omfattade
andra arenor som också har stor påverkan på en uppväxande människa. Projektet beslutade att utforska möjligheterna att utforma samarbeten med många olika aktörer i
staden samtidigt och se om det gick att skapa ett systematiskt arbetssätt för en hel
kommun.
Att omsätta en ”hela-kommunen-ansats” kräver dock mobilisering av många olika aktörer; alla med sina egna förutsättningar och intressen. Arbetet fick därför ske på ett
utforskande sätt för att hitta verktyg som kunde passa alla (eller i alla fall många) olika
parter.
Projektets andra halva utgick således från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
(FoF)/Öppen Ungdomsverksamhet och Mötesplatser, men inkluderade fortfarande
Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen (IFO). Efter en tid utökades samarbetet till
att omfatta Arbetslivsförvaltningen (ALF) och viss samverkan inleddes även med
Social omsorgsförvaltningen (SOF), samt Familjecentralerna, Elevhälsan och de kommunala bostadsbolagen.
Fyra civilsamhällesorganisationer identifierades som både lämpliga och viktiga samverkansparter för att nå många unga i kommunen: Svenska kyrkan, Hyresgästföre-
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ningen, Tjejjouren och Sisu idrottsutbildarna. Efter hand utökades samarbetet med civilsamhället till att även omfatta studieförbunden Sensus och Bilda, Borås folkhögskola, Scouterna och Borås feministiska förening.

På vilket sätt är våldet ett problem?
För att få en bild av våldet i Borås och utforma insatser utifrån det, utgick projektet
från statistik från MUCF, LUPP och Mötesplatsenkäten. Statistiken kompletterades
med projektets egna mätningar.
Slutsatsen blev att 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. Detta verkar bero på att mycket av våldet upplevs och uppfattas som
normalt eller rimligt av både barn och vuxna.
Denna typ av normalisering av lindrigt våld är oerhört viktig att motarbeta, eftersom
det är den som lägger grunden till grövre våld, enligt bland annat forskaren Liz Kelly2.

Vad åstadkommer förändring?
Det nationella projektet ”En kommun fri från våld”, vilket Borås-projektet var en del
av, utgick från genusförändrande ansats, då forskning visar på ett tydligt samband
mellan destruktiva könsnormer och våld. Våldspreventionsprogram med genusförändrande ansats har dessutom visat sig ha bättre effekt än våldspreventionsprogram som
saknar detta.
Boråsprojektets egen kartläggning bekräftade bilden av att en stor del av våldet som
unga upplever kan kopplas till destruktiva könsnormer. Därmed blev det också naturligt att utforma insatserna på ett sätt som utgår från forskningens slutsatser kring
sambandet mellan våld och destruktiva uppfattningar om kön.
Förändringsprinciperna
För att skapa enhetlighet, trots att verktyg anpassades för olika samverkansparter,
valde projektet att utgå från några förändringsprinciper som rekommenderas av bland
annat organisationerna Unizon och MÄN3.
Principerna är följande:
•

Att öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och
våld.

•

Att påverka attityderna till våld genom öka medvetenheten om sambandet
mellan lindrigt och grovt våld.

•

Att flytta fokus från utsatt och våldsutövare, till åskådarna - alltså de som
finns i närheten av våldet. Det handlar om vilken möjlighet dessa har att
kunna avbryta våldet, om att som åskådare reagera redan vid lindrigt våld och
lära sig många olika sätt att ingripa för att avbryta våld.

Projektet valde att använda förändringsprinciperna som sammanhangsskapare för
samtliga insatser i projektet. Principerna har därför fungerat som ett enhetligt symbolspråk, med syftet att alla som stöter på projektets insatser ska kunna identifiera dem
som våldsprevention, varhelst de träffar på dem.

2
3

L. Kelly ”Surviving Sexual Violence” (1988)
MÄN, Idéplattform: www.mfj.se, Unizon, ”Så sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor”, www.unizon.se.
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Kunskapsförsörjning
Insatser inom kunskapsförsörjning handlar dels om att så många som möjligt i kommunen ska känna till förändringsprinciperna och dels om att ta fram utbildningsformat som är tillgängliga och relevanta för många olika grupper och aktörer i samhället.
Det handlar även om att utveckla system för att principerna ska kunna fortsätta att
spridas och förankras även efter att projektet är avslutat.
Metoden för att göra förändringsprinciperna relevanta för många olika aktörer
och göra dem möjliga att sprida både i korta dragningar och genom långa, processinriktade utbildningar, har varit att bygga utbildningsmaterial i moduler.
Metoden för att sprida och förankra förändringsprinciperna till så många som möjligt har varit att skräddarsy ett antal utbildningar och material utifrån de tre förändringsprinciperna.
Pedagogiska material & format, grund•

Grundutbildningen ’Tresteget’: Tresteget består av grund- och fördjupningsutbildningar utifrån de tre förändringsprinciperna.

•

Skolprogrammet ’Steget’: ’Steget’ riktar sig till skolan och innehåller insatser
under högstadiets tre år.

•

Aktivera är ett program som är utformat för Öppen Ungdomsverksamhet.

•

En kortlek fri från våld: Kortleken är ett så kallat ’lågtröskelmaterial’ som bygger på de tre förändringsprinciperna och syftet är att på ett enkelt sätt, utan
någon större förberedelse, kunna träna grupper i att identifiera våld och destruktiva könsnormer och utöka verktygslådan med ingripandestrategier.

•

Scenarioövningar: Projektet tagit fram en mängd scenarioövningar utformade
för olika miljöer och situationer, t.ex. kontoret, omklädningsrummet, träningar, lokaltrafiken, bostadsområdet, skolan, styrelsemötet, etc.

•

Kampanjer: filmer, seriestripar, affischer och övrigt kampanjmaterial: Kampanjer är ett effektivt sätt att påverka och sprida information.

Skräddarsydda och fördjupande material och utbildningar
Projektet la en hel del arbete på att ta fram en rad skräddarsydda och nischade utbildningar och material där de tre förändringsprinciperna kopplades till specifika teman,
miljöer eller målgrupper, några exempel är:
•

”Våldsprevention på styrelsemötet”,

•

”Våldsprevention i fotbollsklubben”.

Projektet har även tagit fram verktyg för att fördjupa kunskapen om olika sorters våld.
Till dessa utbildningar har projektet utvecklat våldspyramider som belyser mekanismerna med normalisering av rasism, sexism, hedersvåld, osv.
•

Utbildning om rasismvåld,

•

Utbildning om sexismvåld,

•

Utbildning om hedersvåld,

•

Utbildning om våld mot barn,

•

Utbildning om våld på nätet.

15

Matrisen
Parollen Upplysningstiden är slut – nu är det verkstad som gäller! myntades av projektet vintern 2018, halvt på skämt, men är en devis som projektet arbetat utifrån sedan dess. Ganska snart stod det nämligen klart att utbildning i sig inte leder till förändring. Systematiskt våldspreventivt arbete kräver en process där kunskapen om
våldsprevention omsätts i såväl styrdokument till praktisk handling, samt i system för
uppföljning. För att underlätta detta arbete i en organisation utformade projektet ett
verktyg som hittills inte har fått något mer spännande namn än ”Matrisen”. Med hjälp
av Matrisen skapar organisationen överblick över sitt våldspreventiva arbete, de bryter
ned komplexa processer i överkomliga bitar och följer upp hur utvecklingen går.

Exempel på projektets insatser i organisationer och
verksamheter
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
•

Aktivera, program för Öppen ungdomsverksamhet, framtaget av projektet.

•

Ungdomsledarutbildningarna: Borås Stad har 3 olika ledarutbildningar
för ungdomar.

•

Unga kommunutvecklare: Unga kommunutvecklare är ett feriearbete i
Borås Stad som syftar till öka ungas inflytande och ta tillvara ungas perspektiv
i utveckling av kommunen.

•

Europeiska volontärsprogrammet ESC: Borås stad är mottagande organisation för europeiska ungdomsvolontärer.

•

Föreningsenheten. Föreningsenheten har bland annat ansvar för föreningsstödet och för certifiering av ’Säker och Trygg förening’ som är en del i den internationella certifieringen ’Safe Community’.

•

Badhusen I samarbete med projektet har en rad våldspreventiva åtgärder genomförts i kommunen badhus och simhallar, som information i entréer, i omklädningsrum och i simhallarna.

•

Enheten för kvalitet och utveckling Personalen har implementerat begrepp och modeller från våldspreventionen i sitt arbete och håller nu på att se
över hur våldspreventionen kan ingå som del i det brotts- och drogförebyggande arbetet, samt i arbetet med föräldrastöd i kommunen.

Arbetslivsförvaltningen
•

Integration Projektet har i samarbete med Arbetslivsförvaltningen tagit
fram en utbildning för stadens tjänstemän om rasism och våld.

•

Stadsdelsvärdar är en verksamhet som syftar till att främja trygghet i bostadsområden.

•

Hedersvåld En kommun fri från våld tog tillsammans med Arbetslivsförvaltningen fram en utbildning med tillhörande utbildningsmaterial plus en hedersvåldspyramid samt en skräddarsydd kortlek (variant av projektets ”En kortlek fri från våld”).

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
•

Fältenheten & Stödcentrum för unga brottsoffer Projektets modeller
och verktyg används nu i samtliga verksamheter, t.ex. skolbesök, individuella
samtal, kill- och tjejgrupper, etc.
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•

HVB-hem och boenden IFO konstaterade att programmet Aktivera skulle
kunna vara användbart även på HVB-hem.

•

Familjecentraler och föräldrastöd Under våren 2019 utbildade projektet
samtlig personal på Borås fem familjecentraler.

Grundskoleförvaltningen
•

Elevhälsan Samtlig personal inom elevhälsan (ca. 80 pers) har genomgått en
skräddarsydd utbildning i våldsprevention, samt fått anpassade verktyg att
använda i både individuella samtal med elever och i träffar med klasser.

•

Skolan Trots att skolan ännu så länge tackat nej till att använda projektets
skolprogram ”Steget” så har en högstadieskola – Dalsjöskolan – öppnat för
möjligheten att testa programmet för åk 7.

Tjejjouren Magnolia
Genom projektet har Tjejjouren initierat ett samarbete med elevhälsan i staden vilket
har lett till ett samarbete kring elevhälsans utbildning i sex och samtycke, vilket lett till
att avsnitt om medvetenhet kring makt, normer och sexism kraftigt har förstärkts. Tillsammans med projektet utvecklade Tjejjouren Magnolia modellen ’sexismvålds-pyramiden’ med tillhörande utbildning, om kopplingen mellan destruktiva könsnormer
och våld.
Hyresgästföreningen
Tillsammans har projektet och Hyresgästföreningen samlat aktörer med fokus på
trygga bostadsområden i ett samarbetskluster, bl.a. de kommunala bostadsbolagen
och Borås folkhögskola. Projektet har utvecklat ett par skräddarsydda material för Hyresgästföreningen. Projektet har även skräddarsytt ’Unga Ingripare’, ett program för
unga som utbildas till utbildare och tränare i ingripandestrategier – och som håller
träningar för människor i bostadsområden.
Svenska kyrkan
Med hjälp av projektet satte Borås pastorat samman en styrgrupp med uppgift att planera och följa upp det våldspreventiva arbetet. Inledningsvis utbildades alla fritidsledare och församlingspedagoger. I nästa steg gick pastoratets alla chefer samt all förskolepersonal grundutbildningen.
Sisu idrottsutbildarna
Sisu idrottsutbildarna är en del av idrottsrörelsen och ansvarar i Borås Stad för utbildning och information till organisationer som ingår i ’Säker & trygg förening’, en del av
den internationella certifieringen ”Safe Community”.
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Samhällsekonomiskt perspektiv på
våldets ekonomi
Att lägga ett samhällsekonomiskt perspektiv på det våld som utövas i samhället innebär att synliggöra – och värdera – våldets olika konsekvenser. Detta är en process som
är komplicerad beroende på att, för det första, många av dess konsekvenser är
”mjuka”, d.v.s. handlar om känslor av otrygghet, rädsla, frihetsinskränkning, minskad
självkänsla etc. som är mycket svårt att värdera monetärt. I självskattningsstudier har
dessa mjuka kostnader avseende försämrad livskvalitet beräknats uppgå till drygt 70
procent av de totala kostnader som drabbar offret vid sexualbrott och 20 procent av
kostnaden vid en enskild misshandel.
Vid sidan av detta ”metodologiska” problem visar forskning att anmälningsfrekvensen
är låg och att framför allt många kvinnor inte vill berätta om sin våldsutsatthet vilket
innebär att kostnaderna döljs bakom andra samhällsproblem som arbetslöshet, alkoholism och depression.
En annan svårighet är att våldet inte bara påverkar den person som är direkt utsatt av
våldet utan även, i de allra flesta fall, andra personer i dennes omgivning. Vissa kostnader är dock uppenbara och möjliga att beräkna, det gäller framför allt de direkta
men även de indirekta monetära kostnaderna.
Direkta och indirekta monetära kostnader
Ett sätt att fånga, och beskriva, samhällets kostnader för våld är att dela upp dem i direkta och indirekta kostnader.
Våldets direkta kostnader utgörs av sjukvård. Dessa kostnader är delvis kopplade till
den akuta somatiska vården relaterat till själva våldsutövandet. Till detta kommer att
många utsatta även drabbas av psykisk ohälsa som en konsekvens av våldet vilket
många gånger kräver omfattande och kostsamma psykiatriska behandlingar.
Ett läkarbesök kostar mellan 1 700 kr och 5 000 kr beroende på om det är av somatisk
eller psykiatrisk karaktär och om det genomförs inom primärvården eller inom den
slutna sjukvården. Ett vårddygn på sjukhus kostar normalt mellan 8 000 kr och
12 000 kr beroende på vilken typ av vård som krävs.
De indirekta kostnaderna är en konsekvens av det utövade våldet. En stor post utgörs
här av det produktionsbortfall som är kopplad till sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga. Kan inte personen som varit utsatt för våldet komma tillbaks till sitt tidigare arbete tillkommer kostnader för personalomsättning. En månads produktionsbortfall
kostar samhället cirka 50 000 kr, medan en personalomsättning kan kosta allt mellan
50 000 kr och en miljon kr beroende på vilket typ av arbete det gäller. Om gärningsmannen tilldelas ett fängelsestraff ger även det upphov till ett produktionsbortfall.
En mycket stor kostnad utgörs vidare av de insatser som vidtas inom polisen, rättsväsendet och inte minst inom kriminalvården. En s.k.medelstor rättegång som pågår under två veckor kan kosta upp till en miljon kr med tanke på den mängd människor som
är involverade i en rättsprocess från ax (förundersökningar) till limpa (när domen
döms ut). Ett dygn i häkte kostar upp till 4 000 kr medan en månad på ett säkerhetsklassat fängelse kostar 150 000 kr.
Långsiktiga kostnader
Våldet har även ett temporalt perspektiv, d.v.s. effekter på lång sikt. En grupp som
detta gäller för är de barn som växer upp i familjer där någon form av våld förekommer. Enligt uppskattningar av Brå är det runt 150 000 barn i Sverige som tillhör
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denna grupp. Förutom de rent känslomässiga konsekvenserna tillkommer andra långsiktiga negativa effekter såsom sämre möjligheter att klara av skolgången, vilket i sin
tur leder till försämrade möjligheter i det framtida yrkeslivet.
En sådan långsiktig kostnad utgörs av de sämre skolresultaten kopplade till unga som
är utsatta för våld. En ung person som utsätts för våld riskerar ett misslyckande i skolan som livslångt kan leda till kostnader på upp till 15 mkr beroende på utanförskapet.
Kostnaden för våld mot kvinnor inom EU
Europaparlamentets research-avdelning har i en forskningsrapport från 2013 kommit
fram till att kostnaden för våld mot kvinnor inom EU uppgår till 226 miljarder euro
per år.
Även Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, har uppskattat kostnaderna. Syftet var
att ge EU:s medlemsstater ett enhetligt sätt att beräkna vad våldet kostar. Rapporten
innehöll bland annat en sammanfattning av vilka metoder som finns, men även en genomgång av dessa metoders styrkor och svagheter samt en analys av hur de kan användas på de olika medlemsstaterna.
I rapporten identifieras sju områden med kostnader för könsrelaterat våld. Dessa är
ekonomiska produktionsförluster, kostnader för hälsa/ohälsa, kostnader relaterade till
rättsväsende och rättsprocesser, kostnader för det sociala välfärdssystemet, personliga
kostnader för den våldsutsatta, kostnader för specialiserade verksamheter och satsningar (skyddade boenden, kvinnojoursverksamhet, stödtelefoner med mera) samt
svårmätbara kostnader som förlorad livskvalitet eller ökad otrygghet och rädsla.
Kostnaden för våld mot kvinnor i Sverige
Baserat på den metod som EIGE tagit fram beräknas kostnaden år 2012 för det könsrelaterade våldet i Sverige till 45,5 miljarder svenska kronor. I denna totalsumma inkluderas även kostnaden för det könsrelaterade våld som män drabbas av. Av totalsumman avser 39,7 miljarder kronor kostnaden för kvinnors utsatthet för könsrelaterat våld. Kostnaden för våld i nära relation mot kvinna beräknas till 19,2 miljarder kronor.
Vad visar våra egna utvärderingar?
De utvärderingar med våldet och kriminaliteten som ”tema” som vi själva inom Payoff
genomfört under den senaste tioårsperioden visar att samhällets kostnader är mycket
höga för personer som utövar våld i samband med kriminalitet. Ett projekt vi utvärderat i en av Sveriges större städer visade att den årliga kostnaden för en kriminell och
våldsbenägen person ligger på drygt 1,5 mkr vilket i ett 15 årigt perspektiv innebär en
kostnad för EN person på drygt 20 mkr. Som vi visat ovan utgör dessa direkta och indirekta kostnader bara en del av den totala kostnadsbilden när vi även inkluderar våldets icke monetära kostnader. Till denna summa ska även läggas de ”osynliga” kostnader som samhället redan lagt i olika typer av ”systemkostnader” i syfte att skydda personer och materiella ting från våld.
Brottsoffrets kostnader
Det finns även undersökningar på vad kostnaden kan bli för själva brottsoffret. Enligt
en rapport från Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
IFAU förlorar en person som utsatts för ett våldsbrott i snitt 1,5 miljoner kronor de
första åtta åren efter brottet. Orsaken till detta är att våldsutsatta oftare förlorar sitt
arbete, har lägre inkomster och blir oftare sjukskrivna än andra. De löper också högre
risk att dö i förtid. Enligt samma rapport minskar våldsutsatta kvinnors inkomster
med 25 procent, och våldsutsatta mäns med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med över
20 procent för både män och kvinnor. Risken att dö i förtid är 17 gånger större för
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kvinnorna och tio gånger större för männen. Ökningen beror till stor del på en högre
självmordsfrekvens.
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Resultat, mätbara mål
Payoff har successivt sedan starten hösten 2015 utvärderat projektet En kommun fri
från våld. Denna rapport är den avslutande utvärderingen av projektets olika målområden och delmål. Utgångspunkt för jämförelse inom respektive delmål är antingen år
2016 eller 2017. Dessa värden jämförs med förändringen till 2019 enligt nedan för de
tre målområdena A, B och C.

Målområde A, medvetenhet om våld
Målområde A, Medvetenhet om våld, består av tre delmål.

4

•

Delmål 1: Personalens kunskaper om våld ska öka med 60 procent. Förbättringen är 74 procent – delmålet är nått4.

•

Delmål 2: Alla personer som arbetar i verksamheterna ska genomgå den utbildning som utvärderas med Kunskapsenkäten. Delmålet är nått5.

•

Delmål 3: Förekomsten av våld ska minska med fem procentenheter respektive 0,5 procentenheter. Delmålet är inte nått6.

Delmålet har mätts med hjälp av Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex med ett spann mellan 1 och 11. Basvär-

det från 2017 låg på 5,3 och uppgick till 9,2 i mätningen från 2019. Detta ger en förbättring om 74 procent jämfört med år 2017.
5

Mäts genom personalens deltagande på utbildningar. All personal är utbildad. På grund av personalomsättning är det dock svårt att

upprätthålla en 100% nivå. Dock har projektet satt en struktur för att kontinuerligt tillgodose behovet av utbildning av nyanställd
personal.
6 Detta delmål mäts med hjälp av indikatorerna trygghetsindex och ingripandeindex. Om våldet minskar så ökar indexets värde. Den
första indikatorn trygghetsindex ska öka med minst 5 procentenheter för att målet ska vara nått. Den andra indikatorn ingripandeindex ska öka med minst 0,5 procentenheter för att målet ska vara nått.
Trygghetsindex mäts som upplevd känsla av trygghet i Mötesplatsenkäten. Detta mål är nått lokalt för Dalsjöfors, men inte för hela
staden.
Ingripandeindex har inte ökat nog för att uppfylla delmålet vare sig i hela staden eller lokalt för Dalsjöfors. I Dalsjöfors har indexet
ökat med 0,4 procentenheter, medan det för hela staden ligger oförändrat jämför med år 2017.
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Målområde B, medvetenhet om maskulinitetsnormer
Målområde B, Medvetenhet om maskulinitetsnormer, består av två delmål.
•

Delmål 1: Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer ska öka med 50
procent. Förbättringen är 86 procent – delmålet är nått7.

•

Delmål 2: Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av flickor. Delmålet är
inte nått för hela verksamheten8.

Målområde C, medvetenhet om aktivt åskådarskap
•

Mål: Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med 50 procent. Förbättringen är 69 procent – delmålet är nått9.

7 Mäts genom Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex med ett spann mellan 1 och 11. Basvärdet om 4,7 från 2017
har höjts till 8,6 och ger en 83-procentig förbättring jämfört med 2017.
8 Delmålet mäts med hjälp av Loggboken och visar för hela verksamheten en ökning från 29% flickor som besökare år 2017 till 37%
flickor år 2019. Sedan 2018 utgör dessutom icke-binära barn 1% av besökarna. Detta ger sammanlagt att pojkar utgör 61% av deltagarna år 2019.
9 Målet mäts med hjälp av Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex med ett spann mellan 1 och 11. Medelvärde om
5,4 från år 2017 har ökat stadigt och ligger år 2019 på ett medelvärde om 9,1. Detta motsvarar en 69% förbättring jämfört med 2017.
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Analys av resultat, mätbara mål
Som framgår av redovisningen ovan för respektive målområde är inte alla av projektets mål nådda. På den övre målområdes-nivån är 1 av 3 målområden helt nådda.
På delmåls-nivå är 4 av totalt 6 delmål nådda, och de resterande 2 delvis nådda. Målområde C är helt nått. Vad gäller målområde A är detta mål inte nått totalt sett, men
två av dess delmål är. Detsamma gäller för målområde B där 1 av 2 delmål är nått. Se
tabell nedan för översikt över målområdena och deras respektive delmål.
Tabell x. Redovisning av måluppfyllelse för de olika delmålen.

Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 = Totalt
Målområde A

✅

✅

🔴

🔴

Målområde B

✅

🔴

-

🔴

Målområde C

✅

-

-

✅

Medvetenhet om våld
Målområde A, Medvetenhet om våld, består av tre delmål. Två av dessa delmål har
nåtts under projektet, det tredje är endast uppnått delvis.
Det första delmålet, Personalens kunskaper om våld ska öka med 60 procent, mättes
med hjälp av Kunskapsenkäten och redovisades genom ett kunskapsindex. Genom att
detta index förbättrades med 74 procent mellan 2017 och 2019 kan vi konstatera att
det första delmålet är väl uppfyllt.
Det andra delmålet, Alla personer som arbetar i verksamheterna ska genomgå den
utbildning som utvärderas med Kunskapsenkäten mättes genom personalens deltagande på ut bildningar. All personal är nu utbildad. Vi kan konstatera att det andra
delmålet är uppfyllt.
Det tredje delmålet, Förekomsten av våld ska minska med fem procentenheter respektive 0,5 procentenheter, mättes med hjälp av indikatorerna trygghetsindex och ingripandeindex. Genom att trygghetsindex minskade med endast en procentenhet och
ingripandeindex inte förändrades mellan 2017 och 2019 kan vi konstatera att det
tredje delmålet inte är uppfyllt.
För område Dalsjöfors har trygghetsindex förändrats med fem procentenheter om vi
jämför 2019 med 2016.
Projekledare Karin Ljung Aust kommenterar detta delmål på följande vis:
”Eftersom medvetenheten om vad som räknas som våld höjts i och med projektet så
registreras mer våld och därmed ökar mängden våld i mätningarna. Detta var förväntat, dock trodde vi att siffrorna p.g.a. detta skulle bli ännu ”sämre” p.g.a. det.”

Medvetenhet om maskulinitetsnormer
Målområde B, Medvetenhet om maskulinitetsnormer, består av två delmål varav det
ena är uppnått och det andra endast uppnått delvis.
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Det första delmålet, Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer ska öka med 50
procent mättes genom Kunskapsenkäten och redovisades genom ett kunskapsindex.
Genom att detta index förbättrades med 83 procent mellan 2017 och 2019 kan vi konstatera att det första delmålet är väl uppfyllt.
Det andra delmålet, Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av flickor mättes
mäts med hjälp av Loggboken. Genom att detta index förbättrades med endast 37 procent mellan 2017 och 2019 kan vi konstatera att det andra delmålet inte är uppfyllt.
I Dalsjöfors är delmålet nått då det ökat från 32% besökande flickor till 43% under
2019. I Norrby är målet inte nått, procentandelen har här tvärtom minskat. I Hässlehus har procentandelen ökat från 15% under 2017 upp till 40% under 2019. Delmålet
är således nått i två enheter, men inte för hela verksamheten.
Detta delmål kommenteras på följande sätt av projektledare Karin Ljung Aust:
”Den genusförändrande ansatsen är den absolut största utmaningen (den möter betydligt större motstånd än de övriga förändringsprinciperna). Att förändra arbetssätt och förhållningssätt utifrån denna princip tar lång tid. Tendensen är dock positiv, men kommer ta längre tid att uppfylla.”

Medvetenhet om aktivt åskådarskap
Målområde C, Medvetenhet om aktivt åskådarskap, består av endast ett mål.
Målet, Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med 50 procent mättes
med Kunskapsenkäten och redovisas genom ett kunskapsindex. Genom att detta index
förbättrades med 69 procent mellan 2017 och 2019 kan vi konstatera att det målet är
väl uppfyllt.

Sammanfattning, ej uppnådda delmål
De delmål som inte nåtts är Målområde A:s delmål 3: Förekomsten av våld ska
minska, samt Målområde B:s delmål 2: Minst 40 % av besökarna ska utgöras av
flickor. Dessa delmål är dock delvis uppnådda lokalt sett i vissa enheter. Målområde
A:s delmål 3 är uppnått vad gäller trygghetsindex lokalt för Dalsjöfors, men inte för
hela staden. Indexet för ingripande är inte nått totalt sett för staden, men väldigt nära
att nå målet i Dalsjöfors (0,4 procentenheter av 0,5).
Vad gäller Målområde B:s delmål 2 kring andel besökande flickor är delmålet inte nått
totalt sett för hela verksamheten, men dock lokalt för Dalsjöfors och Hässlehus. Här
bör deltagandet från icke-binära barn uppmärksammas (en procent enligt enkäten)
och hur detta påverkar resultatet. Totalt sett är detta delmål nått i två lokala enheter,
men inte för hela verksamheten.
I redovisningen ovan redovisas två kommentarer från projektansvariga kring ej uppnådda delmål, bl.a. angående motståndet för genusförändrande arbete. Ansvariga för
projektet önskar vidare framhålla att omständigheterna mellan de olika medverkande
enheterna har skiljt sig åt mycket och att detta är en faktor som troligen påverkat resultatet i stor utsträckning. Dessa omständigheter rör bl.a. förändringar i personalgruppen.
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Slutsatser, analys och rekommendationer
Våra utgångspunkter
Tanken med vår analys är att den skall möjliggöra för Borås Stad att ta tillvara erfarenheterna av projekt En kommun fri från våld vad gäller arbetsformer, mervärden, samverkan, metodik, lärande m.m. för att jobba mer systematiskt med våldsprevention.
Med detta syfte som grund är målet att Borås Stad skall fortsätta arbetet med att skapa
en En kommun fri från våld genom att implementera de centrala delarna av projektet.
Det är enligt vår uppfattning som utvärderare, först genom en implementering som
projektet kan skapa en strategisk och strukturell nytta till gagn för målgruppen och
medarbetarna, Borås Stad, övriga parter och intressenter. Med projektets gedigna och
innovativa genomförande och det stora antalet aktiviteter har projektet skapat goda
resultat – även om inte alla kvantitativa, mätbara mål nåtts - och en bra grund för att
lyckas med att skapa en strategi och strukturer för att implementera det systematiska
arbetet i projektet. En implementering ligger även i linje dels med målet i satsningen
med den sociala investeringsfonden, dels med ambitionerna i visionen 2025 att skapa
ett hållbart Borås ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
I de flesta av de utvärderingar Payoff genomfört har det varit centralt att redovisa vad
som uppnåtts i projektet relativt målen för målgruppen, parterna och för helheten genom att beräkna eller beskriva den samhällsekonomiska nyttan. De insatser och projekt som utvärderats av Payoff riktar sig vanligen till individer i någon form av utanförskap och projektets uppgift har varit att stärka deltagarnas möjligheter att nå egenförsörjning. Många av de utvärderade projekten har haft tydliga mål att de skall implementeras av projektägaren och projektparterna. Oavsett om det funnits konkreta mål
för implementeringen eller inte har vi sedan ett flertal år tillbaka särskilt beskrivit det
strategiska värdet av projektet genom att med stöd av projektets redovisningar m.fl.
underlag lyft fram och analyserat det strategiska värdet av projektet. Enligt vår mening
är det mycket viktigt att ett projekt skapar långsiktiga effekter och avtryck och drar
nytta av resultaten på kort sikt.
I samtliga uppdrag som Payoff arbetar med utgår vi från tre grundläggande perspektiv; individ, organisation och samhälle. Grunden för alla insatser mot utsatta grupper i
samhället är att individen ska få en bättre livssituation. Det innebär att individen ska
kunna försörja sig, individen ska känna sig trygg och individen ska känna framtidstro.
På organisationsnivå leder det till att tillgängliga resurser och kompetenser måste användas på ett effektivt sätt för att individen ska kunna uppnå sina mål. Det betyder
också att relationen med individen ska bygga på ett gott bemötande och utgå från att
individen vill ta ett eget ansvar. Om arbetet på individ- och organisationsnivå fungerar
kommer det även att skapa resultat på samhällsnivå. Analyser på samhällsnivå ger en
ökad förståelse för vilka arbetssätt och insatser som skapar den största nyttan och därigenom även den största samhällsekonomiska lönsamheten.
I alla Payoffs uppdrag jobbar med utgångspunkt från våra två egenutvecklade modeller, NyttoSam och VerkSam.
VerkSam är vår modell för verksamhetsutveckling och verksamhetsanalys. Vi utgår
från vad som ska uppnås för individen, organisationen och samhället. Utifrån denna
modell analyserar vi verksamheters målbild, vilka övergripande aktiviteter som genomförs för att uppnå målen och hur verksamheten organiserar sig. Med hjälp av
VerkSam analyserar vi även modell för uppföljning, så att relevant information följs
upp och används vid analyser och beslut.
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NyttoSam är Payoffs modell för samhällsekonomiska utvärderingar av sociala investeringar och insatser. Med hjälp av den kan vi beskriva vilka ekonomiska resultat som
uppstår för samhället och berörda aktörer när insatser görs för att stödja utsatta grupper. NyttoSam bygger på vårt socialförsäkringssystem, vårt skattesystem, lagar och
regler för arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt standardkostnader för merparten av
de olika insatser som olika offentliga aktörer kan sätta in för att stödja individer. Vi beräknar sedan den aktuella insatsen/verksamhetens samhällsekonomiska intäkt, lönsamhet och återbetalningstid.

Projekt En kommun fri från våld
Projekt En kommun fri från våld är ett av totalt sex projekt inom ramen för Borås Stad
satsning på sociala investeringar som beslutades 2013. Kommunfullmäktiges mål med
de sociala investeringarna var att:
•

Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt
identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i
god tid.

Tanken med de sociala investeringarna framgår av Borås Stad handbok ”Att göra och
lära samtidigt”:
”Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta
strukturella mönster (t.ex. ungdomskriminalitet) och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som kan komma att medföra mänskligt lidande och stora
samhällskostnader. Det ekonomiska angreppssättet vilar på ett humanistiskt investeringstänkande2 som innebär att ta sig an en större komplexitet med nya horisontella
arbetssätt över både förvaltnings- och myndighetsgränser. Det innebär helt enkelt att
man ska arbeta innovativt och långsiktigt. Flera andra kommuner utöver Borås avsätter så kallade ”fondmedel” utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster
och arbeta mer förebyggande”.
Av samma skrift framgår det även att kommunalt förändringsarbete är komplext och
att det därför kan bli problematiskt att genomföra förändringsarbete och att arbeta
med implementering. Sett i detta perspektiv är det särskilt viktigt att vi som utvärderare lyfter fram möjliga vägar för att underlätta och stärka möjligheterna till en fortsatt
utveckling av den kommunala organisationen.
Projektet har både ett tydligt syfte och konkreta kvantitativa och kvalitativa mål och
dessutom ett särskilt syfte att ta fram ett systematiskt arbetssätt för våldsprevention i
en kommun. Däremot framgår det inte på ett tydligt sätt av redovisade syfte och mål
vad projektet skall leda till eller uppnå vad gäller implementering, d.v.s. vad som skall
hända med det utvecklade systematiska arbetssätt som projektet utvecklat. Vi ser dessutom projektets vision mer som ett mål och att projektets namn är mer av en vision
som beskriver vad det långsiktiga övergripande målet med projektet är. Normalt skall
en vision beskriva ett framtida tillstånd och visionen behöver inte uppfylla formella
krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet10. Det är vår bedömning att visionen visar på en positiv inriktning för Borås Stad, men att den behöver förtydligas så att det
med utgångspunkt från visionen går att arbeta fram fler mål och delmål för verksamheten.

Det kommunala uppdraget relativt sociala investeringar
Det kommunala uppdraget och ansvaret för medborgarnas välfärd innebär att kommunens ekonomi skall skötas med fokus på god hushållning för att skapa en ekonomi i

10

Jämför Trafikverkets ”Nollvsion” med noll dödade i trafiken, vilken ska genomsyra allt trafiksäkerhetsarbete.
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balans för att inte skjuta kostnaderna till framtida generationer. Samtidigt skall verksamheten drivas effektivt och uppnå de resultat som redovisas i budget, verksamhetsplaner m.m. Kommunerna står inte ensamma i att värna välfärden utan skall genomföra de offentliga verksamheterna tillsammans med regionerna och staten. Dessutom
sker många insatser i samverkan med näringslivet, civilsamhället och den ideella sektorn.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle 2020-02-14 pågår ett omfattande experimenterande med sociala investeringar. Artikeln relaterar till en studie från Expertgruppen
för offentlig ekonomi, SOU 2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala
investeringar:
”I 70 kommuner och fem regioner pågår ett småskaligt experimenterande med avsättning av specifika medel för sociala investeringar, ibland kallade sociala investeringsfonder. Syftet är att prova och utveckla nya metoder och arbetssätt för förebyggande
och tidiga insatser, genom samverkan nå målgrupper som riskerar att falla mellan stolarna och att få till stånd organisationsutveckling för att generera sociala och ekonomiska vinster”.
Enligt samma artikel finns det många hinder för att budgetera och använda sociala investeringar på ett effektivt sätt, varför ett antal åtgärder föreslås för att välfärdssektorn
bättre skall kunna möta kraven på demografiska förändringar och budgetåtstramningar:
•

Fokusera på resultat och effekter istället för aktiviteter i den offentliga styrningen.

•

Ett nationellt stöd behövs, ett kompetenscenter med tillgång till evidensbaserade metoder, utvärderingskompetens och en implementeringsstödjande
funktion som kan arbeta tvärsektoriellt.

•

Möjligheterna för kommunerna och regionerna att avsätta positiva ekonomiska medel måste klargöras relativt kommunallagens praxis.

•

En statlig utfallsfond bör inrättas för att experimentera med utfallfokuserade
initiativ, samarbeten och riskdelningsmodeller.

Vår erfarenhet som utvärderare och efter att ha arbetat många år i offentlig sektor bl.a.
med att utvärdera sociala investeringar, stödjer helt slutsatserna i den offentliga utredningen. När en stor del av olika projekt med stöd av sociala investeringar inte leder till
bestående förändringar i den ordinarie verksamheten, trots i många fall innovativa
grepp, krävs att ansvariga offentliga kommunala och regionala aktörer tar bättre tillvara på möjligheterna till implementering av framgångsrika satsningar. Borås Stads
satsning på En kommun fri från våld är ett sådant exempel på en social investering
som absolut måste leda till en utveckling och förändring i den ordinarie verksamheten.

Ett samhällsekonomiskt perspektiv på projekt En kommun fri
från våld
I delbetänkandet SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst redovisas följande:
”Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan förebyggande arbete vara god ekonomisk
hushållning med resurser och därmed bidra både till ekonomisk och social hållbarhet.
Genom att lägga större vikt på förebyggande och tidiga insatser kan kostnader för sociala problem och mer ingripande framtida insatser minskas. Det är angeläget att
skattemedel används effektivt och till största möjliga nytta för medborgarna”.
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Vår erfarenhet av satsningar i välfärden och utvärderingar av hela verksamheter och
projekt visar att det är viktigt att alltid tänka långsiktigt vid sociala investeringar och
fokusera på vilka effekter som skall uppnås. Detta gäller särskilt för den typ av projekt
som En kommun fri från våld representerar med generella riktade, förebyggande och
tidiga insatser. Det slag av aktiviteter som projektet genomför förhindrar och undviker
i bästa fall att unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa och lidande genom mobbing och
våld i unga år.
Eftersom de flesta projekt följs upp och utvärderas relativt de resultat som åstadkoms
på kort sikt, upp till ett år, saknas som regel faktiska uppgifter vad som händer berörda deltagare, parter m.fl. på längre sikt. För att utvärdera långsiktiga (monetära)
effekter krävs omfattande uppföljningar, utvärderingar och helst kontrollgrupper.
Detta är både etiskt svårt och kostnadskrävande och görs i princip inte för denna typ
av satsningar. De ansvariga för långsiktiga satsningar måste istället beskriva vad som
rimligen skall uppnås med en social investering på lång sikt baserat på kunskap, forskning, tidigare erfarenheter m.m. För att öka chanserna till långsiktiga resultat är det
därför angeläget att implementera framgångsrika projekt.

Socialt kapital
Inom ramen för diskussioner om social hållbarhet och ett hållbart samhälle diskuteras
det ofta om det sociala kapitalets betydelse. Socialt kapital brukar beskrivas som “förtroende, normer och nätverk, vilka kan förbättra samhällseffektiviteten” (Putnam
1993). Grundtanken är att i ett samhälle med rikt socialt kapital fungerar samspel i
alla dess former bättre, eftersom individerna/invånarna litar på varandra. Centrala begrepp för socialt kapital är empowerment (egenmakt) och KASAM (känsla av sammanhang). Detta förutsätter i sin tur möjligheter för människor att kommunicera. Barriärer som måste övervinnas är bland annat språket, men också barriärer som hindrar
människor att förstå andra människors perspektiv och kulturer.
Det är Payoffs uppfattning att arbetet i Borås Stad med En kommun fri från våld spelar en viktig roll i att skapa och stärka det sociala kapitalet. Detta gäller både för den
enskilde individen som för gruppen ungdomar, som genom projektet tagit del av olika
insatser som kan stärka egenmakten, nätverken och möjligheterna till en bättre livssituation. Socialt kapital är en resurs som har en möjlighet att skapa ett positivt utfall
socialt, ekonomiskt och ur hälsosynpunkt.

Vikten av samverkan
I våra uppdrag har vi sett flera viktiga framgångsfaktorer som är återkommande i lyckade satsningar med bra resultat och sannolikt goda effekter på längre sikt. En av de
viktigaste av dessa är att se helheten och att bredda perspektiven och möjligheterna
genom att verksamhetsansvariga och projektägare samordnar insatserna med andra
parter, näringslivet, civilsamhället och ideella föreningar.
Projekt En kommun fri från våld är ett bra exempel på en breddad samverkan genom
samarbetet internt inom staden, med länsstyrelsen och civilsamhället. Det är av stor
vikt att fortsätta detta samarbete, så långt det är möjligt i det fortsatta arbetet med
våldsprevention.
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Rekommendationer
Utifrån våra utgångspunkter ovan och den kunskap som vi har samlat in under denna
utredning lämnar Payoff härmed ett antal rekommendationer, vilka vi hoppas ska bidra till diskussioner och beslut för att Borås Stad ska kunna fortsätta sitt aktiva arbete
och sin utveckling mot en En kommun fri från våld.
Delar av projektet har redan implementerats i staden enligt projektredovisningen. Vi
bedömer därför att det finns goda förutsättningar för att genomföra en implementering fullt ut. De organisatoriska, metodologiska och strukturella förutsättningarna
finns enligt projektledningen. Därutöver finns det en ambition i budgeten 2020 för
Borås Stad; Det femåriga våldspreventionsprojektet ”En kommun fri från våld” är
avslutat, men metoder från projektet ska fortsätta användas i förvaltningar och tillsammans med föreningar och det civila samhället. Eftersom det i dagsläget saknas
beslut om hur projektets metoder skall implementeras fokuserar våra rekommendationer på hur staden kan jobba vidare med implementeringen
•

Det är viktigt att Borås Stad tar tillvara erfarenheterna och resultatet av projekt En kommun fri från våld. Dels för att det utgör ett nödvändigt perspektivskifte för att satsa tidigt på att motverka ohälsa och utanförskap istället för
att lägga resurserna på sena och dyra insatser, dels för att stärka välfärden och
skapa ett tryggt och hållbart samhälle enligt intentionerna i Vision 2025 för
Borås Stad.

•

Projektansvariga bör ta fram ett förslag till en handlingsplan med syfte och
mål för implementeringen, vad som skall implementeras, hur den skall genomföras och vilka resurser som krävs. Dessutom skall projektansvariga ta
fram ett förslag till överenskommelse internt i staden och med externa parter
och intressenter, som stödjer handlingsplanen. Det bör finnas goda exempel
från andra kommuner på hur en lyckad implementering genomförts.

•

Vid behov bör en beskrivning av ett alternativscenario tas fram av projektgruppen som redovisar vad som sannolikt kan hända i Borås Stad för medborgarna, målgruppen och i verksamheterna om inte en implementering genomförs.

•

Projektgruppens förslag till implementering bör beredas vidare av den styrgrupp som var ansvarig för den strategiska styrningen av projektet. Styrgruppen har insikt, kunskap och förståelse kring vad projektet åstadkommit och
rimligtvis mandat och ansvar för att styra upp hur en implementering skall genomföras på bästa sätt i Borås Stad. Med dessa underlag kan sedan ledningen
för staden ta beslut om implementeringen för att fortsätta missionen för att
skapa en En kommun fri från våld, som även ligger i linje med visionen för
Borås Stad 2025.

•

Projektet har satsat på att sprida sina erfarenheter på uppdrag av Länsstyrelsen. Genom att fler kommuner, myndigheter och civilsamhället kan ta del av
projektets framgångsfaktorer och utmaningar kan projektet skapa nya satsningar i andra delar av landet. Eftersom det finns ett tjugotal kommuner som
jobbat med våldsprevention bör möjligheterna för en fortsatt spridning vara
goda, kanske med länsstyrelserna som primus motor.

Payoff AB, 28/5 2020
Claes Malmquist och Sven Vikberg
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Bilaga, projektets redovisning och
kommentarer
Bakgrund och projektidé
Internationell forskning lyfter fram några principer som har visat sig ha störst effekt
på våld, oavsett tid och kulturell kontext. Tre av dessa är A) Sambandet mellan lindrigt
och grovt våld. När medvetenheten i ett samhälle höjs om att det lindriga våldet är vad
som möjliggör det grövre, så normaliseras inte lika mycket våld. B) Sambandet mellan
destruktiva könsnormer och våld. Ju jämlikare ett samhälle är, desto mindre våld förekommer. C) Åskådaransatsen. Istället för att fokusera på utsatt och förövare så fokuserar man på alla som finns i närheten och hur de skulle kunna ingripa för att avbryta
våldet.
I USA och Skottland har man prövat att kombinera principerna och arbeta med dem
systematiskt i organisationer och i några fall i hela kommuner. Resultaten har varit
mycket framgångsrika (Heisterkamp, 2014, Katz & Heisterkamp, 2011, WHO, 2009).
En grupp forskare och tjänstemän från Sverige gjorde ett par studieresor och besökte
lyckade projekt i USA och Skottland. Därefter ville man pröva förändringsprinciperna i
Sverige. Organisationen MÄN utformade högstadieprogrammet MVP utifrån en amerikansk förlaga som bygger på de våldspreventiva principerna. Organisationen MÄN
sjösatte, med stöd av Arvsfonden, MUCF och Länsstyrelserna det nationella projektet
”En kommun fri från våld” med fokus på att etablera programmet MVP i högstadieskolor runtom i landet. Borås ansökte om att bli pilotkommun, vilket beviljades.

Projektägare
Borås Stad är projektägare.

Projektparter
Borås Stad.

Projektgruppens sammansättning och kompetens
Karin Ljung Aust – statsvetare med inriktning på MR, barnrätt, konflikthantering
samt migration. Utbildad projektledare med mångårig erfarenhet av projektledning i
offentlig- och idéburen sektor. Mångårig erfarenhet som föreläsare/utbildare, metodutvecklare och processledare.
Stina Graad – statsvetare med fokus på mänskliga rättigheter. Erfarenhet av arbete
inom folkbildningen, mångårig erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter genom
ideellt arbete i FN-förbundet.
Maja Karlsson – statsvetare med specialkompetens inom barnrätt. Mångårig erfarenhet av verksamhets- och metodutveckling, framför allt inom elevdemokrati och ungas
rätt till inflytande. Mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare.
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Styrgruppens sammansättning och uppgift
Styrgruppens sammansättning under projektets andra halva (aug 2017-dec 2019):
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås
stad.
Agneta Kettil, verksamhetschef, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad
Susanne Karlsson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad.
Hans Andersson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad.
Hans Johansson, verksamhetschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad.
Åsa Skytt, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad.
Styrgruppens uppgift har varit att ta inriktningsbeslut.

Externa samarbetspartners och intressenter?
MÄN för jämställdhet.
Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektkostnader och finansiering
Projektet är finansierat av Borås Sociala investeringsfond.
Projektkostnaderna har i huvudsak bestått av finansiering av tjänster.

Projektets syfte
Projektets vision uttrycks så här: ”Varje människa som växer upp i Borås ska mötas
av samma attityder till våld från alla hen möter”.
Boråsprojektets uppdrag har varit att ”Ta fram en modell för systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun (Borås) med utgångspunkt från den så kallade ’hela-kommunen-ansatsen’ ”.
Syftet har varit att nå invånare i stort, men med särskilt fokus på målgruppen 12-25 år.
Syftet har också varit att mobilisera civilsamhället i lika hög grad som kommunala aktörer.

Projektets mål
Utifrån visionen formulerades målen formulerades så här:
Dessa mål mäts:
•

Att kompetensen om våldets mekanismer ökar inom Öppen Ungdomsverksamhet, genom att fler är medvetna om sambandet mellan lindrigt och grovt
våld.

•

Uppnå jämnare könsfördelning i Öppen ungdomsverksamhet.

•

Att medvetenheten om sambandet mellan destruktiva maskulinitetsnormer
och våld, ökar bland personal och besökare i ÖUV.

•

Att fler unga tar avstånd från våld och destruktiva maskulinitetsnormer.

•

Öka andelen som är beredda att ingripa för att förhindra våld.
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•

Ökad färdighet om strategier för att ingripa vid våld.

•

Ökad känsla av trygghet (bland unga).

Målen nedan följs upp, men mäts inte:
•

Ökad insikt bland personal inom verksamheter som möter unga, om vikten av
att jobba våldsförebyggande.

•

Att enhetschefer driver systematiskt arbete med våldspreventiva insatser.

•

Att projektet ska ha initierat strukturerad samverkan i det våldspreventiva arbetet.

•

Att det finns utbildnings- och samordningsresurser för att upprätthålla kompetensförsörjningen.

•

Att civilsamhället har fått kunskap om våldspreventivt arbete.

•

Att civilsamhället jobbar med våldspreventiva insatser.

•

En kommunstrategi för våldsprevention som utmynnar i ett styrdokument.

Målgrupp
Målgruppen är barn och unga 12 - 25 år, samt vuxna i verksamheter som möter unga i
denna åldersgrupp.

Projekttid
Projektet inleddes januari 2015 och avslutades årsskiftet 2019/-20.

Arbetsformer och metodik
•

Utbildningsinsatser.

•

Utformning av pedagogiska material, samt system för kompetensförsörjning.

•

Utformning av samverkansformer (mellan organisationer för att underlätta
samarbete kring våldspreventiva insatser).

•

Implementering av rutiner och uppföljningsverktyg för att staden ska kunna
driva arbetet vidare efter projekttiden.

Mer utförlig beskrivning
Projektets vision uttrycks: ”Ta fram ett systematiskt arbetssätt för våldsprevention i
en kommun”. För detta krävs en gemensam ansats som ’alla’ i kommunen kan utgå
ifrån. Beslut togs om att de tre förändringsprinciperna skulle kunna vara övergripande
för kommunens våldspreventiva arbete.
För att principerna ska fungera sammanhållande och kommunövergripande krävs att:
förändringsprinciperna är relevanta för varje verksamhet,
att de görs tillgängliga för de olika verksamheterna och dess medarbetare (kunskapsförsörjning),
att de fungerar sammanfogande mellan olika verksamheter (alltså att de underlättar samverkan
för att dra åt samma håll),
att de kan planeras och följas upp på ett systematiskt sätt,
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samt att de kan fungera oavhängigt ett projekt.

Arbetsformer och metodik för att åstadkomma a) har varit att skräddarsy ett
antal utbildningar och material utifrån de tre förändringsprinciperna. Dock med avsikten att varje skräddarsytt format ska vara användbart för fler än en enstaka verksamhet. Till exempel är ett material som togs fram för idrottsorganisationen Sisu lika relevant och användbart för kommunens badhus. Och material som är framtaget för ett
bostadsbolag är relevant och användbart för Hyresgästföreningen och för kommunens
Trygghetsvärdar. Och ett material som är framtaget för kommunens fritidsgårdar är
lika användbart för Svenska kyrkans ungdomsverksamheter. På så vis kan många
skilda verksamheter och organisationer mobilisera och träna våldsprevention utifrån
sitt eget verksamhetsuppdrag, men ändå ingå i en gemensam övergripande inriktning,
genom att använda samma övergripande principer. Effekten blir att invånaren i staden
känner igen begrepp, modeller och attityder till våld varhelst de rör sig i staden.
Arbetsformer och metodik för att åstadkomma punkt b) har dels varit att
skapa ett grundutbildningsmaterial, ”Tresteget”, bestående av ’manus’, powerpointpresentationer och övningar som ska kunna användas av ’vem som helst’. Det har även
varit att skapa ett system med kompetensförsörjningsinsatser (öppna utbildningsveckor höst och vår).
Eftersom utbildningsveckorna har varit öppna för alla så har de även fungerat som
nätverksforum – aktörer från helt skilda organisationer har träffats på dessa utbildningar och utvecklat samarbete kring våldspreventionsinsatser som troligen inte skulle
skett annars. Ett exempel är Tjejjouren och Arbetslivsförvaltningen som träffades på
en öppen utbildning och utifrån den inledde ett samarbete med utbildningsinsatser för
grundskolan om rasismvåld och sexismvåld.
Det har även handlat om att ta fram utbildningar och material om nischade former av
våld som sexistiskt våld, hedersvåld, rasismvåld – detta för att visa hur samma tre
övergripande principer går igen genom alla former av våld, för att på så vis visa relevansen av att samordna förebyggandeinsatser som annars har en tendens att hamna i
parallella stuprör i en kommun.
Arbetsformer för att åstadkomma punkt c) har varit att projektet utformat tre
så kallade ”kluster” för att främja samverkan mellan organisationer. Inom varje kluster finns både aktörer från kommunen och civilsamhället. Ett kluster har en gemensam målgrupp eller gemensamt/överlappande syfte. Inom klustret ”Invånarnas fritid”
finns till exempel både idrottsföreningar, bibliotek, studieförbund och badhus. Inom
klustret ”Boendetrygghet” finns både kommunens trygghetsvärdar, de kommunala bostadsbolagen och….
Arbetsformer för att åstadkomma punkt d) har varit verktyget ’Matrisen’. Genom att utveckla detta verktyg för planering och uppföljning av det våldspreventiva arbetet, så har förutsättningar skapats för att staden ska fortsätta det våldspreventiva arbetet utan att vara beroende av ett projekt. Dock hänger effekten av Matrisen på att
uppföljningen sker samordnat och att det finns mekanismer för kvalitetssäkring av användningen av verktyget. I nuläget så är verktyget inte etablerat i någon större omfattning och det finns heller inget kommunövergripande uppdrag om att kvalitetssäkra
användningen av det.
Arbetsformer för att åstadkomma punkt e) har varit:
•

att utbilda utbildare,

•

att implementera uppföljningsverktyget Matrisen,

•

att sjösätta systemet för kunskapsförsörjning

•

samt att etablera samverkans-Klustren.
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Har syftet följts?
Syftet med projektet uttrycks så här: ”Projektet ska ta fram ett systematiskt arbetssätt
för våldspreventivt arbete i en kommun”.
Under första halvan av projektet låg fokus på att åstadkomma detta genom att implementera programmet MVP på en högstadieskola. Under 2017 meddelade skolan att
man inte längre kunde medverka i projektet på grund av påfrestningar i form av stor
personalomsättning, rektorsbyten, etc.
Nämnden tog då beslutet att projektet skulle lämna skolan och istället utgå från Öppen
ungdomsverksamhet och Mötesplatser samt utöka samverkan med civilsamhället.
Därtill skulle projektet inte heller begränsa insatserna till enbart stadsdelen Norrby,
utan omfatta hela staden.
Syftet har således följts under hela projekttiden, men under projektets andra hälft har
större fokus lagts på orden ”…i en hel kommun” än under projektets första del, då fokus i första hand låg på skolan och programmet MVP. Projektets andra hälft har lagt
stort fokus på att ringa in vilka aktörer som kan utgöra påverkansfaktorer i en (ung)
invånares liv och involverat dessa att se sina insatser som viktiga delar i ett kommunövergripande arbete för att förebygga våld.

Vad har projektet resulterat i?
Höja den allmänna medvetenheten i staden om förändringsprinciperna
och hur de förebygger våld. Aktörer och organisationer som möter barn och unga
i sina verksamheter vittnar om att de, då de presenterar våldspyramiden, numera möts
av att många/de flesta barn och unga säger ”det där veeeet vi redan, vi har hört om det
massor av gånger!”. Detta är ett tecken på att unga möter samma attityder till våld på
många olika ställen i sin vardag, precis som visionen uttrycker.
I januari 2020 presenterade enheten Centrum för Kunskap och Säkerhet en rapport
om läget i stadsdelen Norrby. I den framgår att både invånare och organisationer i området hänvisade till förändringsprinciperna och till projektet En kommun fri från våld
som ett positivt och konkret sätt att främja trygghet i området.
Utbildningsprogram med grund-, fördjupnings-, samt handledarutbildningar. Efter att projektet avslutats finns dessa utbildningar, med material och utbildade utbildningar kvar och fortsätter att användas i staden.
Pedagogiska verktyg, som filmer, kortlek, kampanjmaterial, övningar, powerpoints, modeller kopplade till olika våldsformer (rasism, sexism, heder, et c).
Verktyg för systematisk planering och uppföljning av våldspreventivt arbete
inom organisation.
Samverkanskluster bestående av både civilsamhällesorganisationer och kommunala förvaltningar för att underlätta samverkan kring våldsprevention inom kommunen
Påverkan på styrdokument Under projektettidens sista del togs beslut i kommunfullmäktige om att budgeten för 2020 skulle innehålla en formulering om att alla
förvaltningar ska använda erfarenheterna från projektet.
Icke förväntade resultat?
Positiva, men kanske inte förväntade, resultat handlar bland annat om den grad av
samverkan mellan kommun och civilsamhälle som går att åstadkomma kring en fråga,
i det här fallet våldsprevention. Projektet har dock identifierat att det finns trösklar
och ovana hos både civilsamhället och kommunen att faktiskt samverka på ett mer in-

34

gående sätt. Genom projektet finns dock goda erfarenheter och nya upptrampade stigar till varandra (samverkansformer), men dessa kommer att kräva en viss omsorg för
att utvecklas och bevaras.
Ett annat resultat är hur generella principer har kunnat omsättas till konkreta arbetssätt i väldigt olika verksamheter. Eftersom projektet hade i uppdrag att utgå från Öppen Ungdomsverksamhet så var det inte givet att det skulle kunna utvecklas verktyg
som kunde hjälpa helt andra aktörer att applicera våldsprevention på sina verksamheter.

Beskriv förbättrings- och framgångsfaktorer
Tre områden som ni bedömer att ni borde bli bättre på eller som kan
utvecklas ytterligare?
Ett område som projektet hade kunnat utveckla mer är insatserna för yngre
0-12 år. De insatser som ändå gjorts för denna målgrupp har varit:
•

fortbildning för kommunens föräldraskapsstödsledare,

•

utbildning för Familjecentralernas personal, samt

•

utbildning av Svenska Kyrkans förskolepersonal.

Insatser för de yngre åldrarna är ett spår som bör utvecklas ytterligare om våldsförebyggande ska ha effekt i kommunen.
Ett annat viktigt spår är att stabilisera rutinen för planerings- och uppföljningsverktygen för att verksamheter ska fortsätta driva sitt våldspreventiva arbete utan hjälp av
projektet. Detta gäller dels de verksamheter som hann få verktyget implementerat under projekttiden. Men det gäller i synnerhet för de verksamheter som inte ännu har introduceras till verktyget.
En tredje sak är arbetet med skolan. Då nämnden efter halva projekttiden tog beslut
om att projektet skulle pausa skolan som arena så fokuserades arbetet istället till Öppen Ungdomsverksamhet. Dock tog projektet beslutet att inte släppa idén om våldsprevention i skolan och utvecklade därför ett skolprogram för hela högstadiet, kallat
”Steget”. Dels består detta av det befintliga materialet MVP (Mentorer i Våldsprevention) för åk 8, men kompletterat med ett förberedande program för åk 7 och ett uppföljande mentorsprogram för åk 9. Detta treåriga program tog projektet fram efter att
Skolverket i sin utvärdering sagt att MVP fungerar bäst i de fall då det finns ett sammanhållet våldspreventivt arbetssätt i hela skolan.
Efter att ha kontrollerat framgångsfaktorer i implementeringen av MVP i andra städer
framgick det att de kommuner som hade fått programmet att fungera hade drivit programmet i samverkan med en annan förvaltning. Därför utformade Boråsprojektet
skolprogrammet som en samverkan mellan Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och
Grundskoleförvaltningen eftersom ett upparbetat samarbete redan finns där i form av
”Skolfritid”, vilket är en tjänst som skolan köper från Fritids- och Folkhälsoförvaltningen där fritidsledare gör insatser i skolan. Projektet har utbildat ca 12 personer från
Öppen ungdomsverksamhet som ledare för skolprogrammen, för att vara redo den dagen då skolan vill inleda våldspreventionsarbete i sin verksamhet.
Några framgångsfaktorer för projektet?
•

Chefer och andra nyckelpersoner som har varit villiga att ta emot nya idéer,
metoder och arbetssätt, vilket har underlättat utvecklingsarbetet. Projektets
chefer har god kunskap om de principer och de vetenskapliga teorier som projektet bygger på. Det, inklusive dessa chefers starka intresse för projektet, har
varit en mycket viktig framgångsfaktor, vilket bland annat har handlat om att
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de har krattat och skapa goda förutsättningar för projektet på en lång rad olika
sätt.
•

Att projektet varit knutet till en stödjande enhet (enheten för verksamhetsutveckling, på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen) som, utöver projektgruppen,
tagit stort ansvar för att sprida och implementera metoderna. Alltså; det har
varit väldigt positivt att projektgruppen inte har hållits separerad från övriga
enheter, utan att det varit en framgångsfaktor att placera projektgruppen
inom en enhet som dessutom har i uppdrag att utveckla verksamhet.

•

Utveckling av framgångsrika samverksformer mellan kommun och civilsamhället. Samt mellan aktörer i civilsamhället och mellan aktörer i kommunala organisationer.

•

Att projektet gjorts i samverkan med Länsstyrelsen vars nationella uppdrag
har gett en tyngd åt-, och vägledning i, arbetet.

•

Att stort fokus har legat på att ladda kommunen med verktyg att kunna fortsätta arbetet utan projektet, t.ex. utbildat ca 100 utbildare från olika organisationer och verksamheter och att projektet utvecklat verktyget Matrisen för
alla verksamheter att kunna driva och följa upp sitt våldspreventiva arbete efter projekts slut. Samt skapat ett system för fortsatt kompetensförsörjning i
kommunen.

Projektet relativt ett lärande, strategiskt och strukturellt
perspektiv – är projektet hållbart?
Hur har projektet kunnat bedrivas på ett sätt som normalt inte skulle
kunnat ske i de ordinarie verksamheterna och vad innebär det för
deltagarna och berörda parter?
a) Att utforma material och utbildningsupplägg för att lära ut de våldspreventiva
principerna,
b) Att ta fram verktyg för att följa upp det systematiska våldspreventionsarbetet
inom organisationer och verksamheter,
c) samt att ta fram former för att underlätta samverkan mellan olika organisationer, framförallt samverkan mellan civilsamhället och kommunala aktörer.
Dessa tre ”spår” kräver alla ett omfattande arbete för att skapa, testa, bearbeta och implementera. De resurser som hade krävts för kartläggning, utformning och processledning, hade inte rymts inom befintliga tjänster. Projektet har dock haft som målsättning
att de material och verktyg som tagits fram i projektet efter projektets avslut ska
kunna användas utan några ytterligare resurser, alltså utan ett projekt.
Punkterna a, b och c i listan ovan exemplifieras här nedan.
a) Materialutvecklingen
o

(Grundutbildningen ’Tresteget’ med tillhörande utbildningsmaterial,

o

Skolprogrammet,

o

programmet för Öppen ungdomsverksamhet: Aktivera,

o

lågtröskelmaterial En kortlek fri från våld,

o

utbildnings- och kampanjfilmerna)

a) De skräddarsydda/nischade/fördjupade utbildningarna för särskilda målgrupper
o

(Hedersvåldsutbildningen med tillhörande utbildningsmaterial,
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o

Rasismvåldsutbildningen med tillhörande utbildningsmaterial,

o

Sex & samtyckesmaterialet, et c)

b) Systemutvecklingen
o

(Matrisen,

o

Kompetensförsörjningssystemet för stadens kunskap om våldsprevention med halvårsvisa utbildningsveckor),

b) Testverksamheterna (Implementering av ”Matrisen”-verktyget på Norrby
och Dalsjöfors)
c) Utformningen av de 3 samverkansklustren med blandning av aktörer från
civilsamhället och kommunal verksamhet för att främja samverkan. Har lett
till oväntade allianser och våldspreventionssamarbeten som till exempel Tjejjouren, elevhälsan, Arbetslivsförvaltningen, Hyresgästföreningen, o.s.v.
Hur har samverkan, samordning och samarbete fungerat och utvecklats
mellan parterna (både på styrnings-, lednings- och handläggningsnivå)?
Samverkan och samarbete inom enheten (alltså mellan projektgruppen
och ’Enheten för Verksamhetsutveckling’ som projektgruppen ingår i):
Enheten för verksamhetsutveckling som projektgruppen ingår i är en av projektets
starkaste och mest betydelsefulla framgångsfaktorer. I enheten finns stor kompetens
kring utveckling och kvalitetssäkring med medarbetare som dessutom fungerar som
nyckelaktörer och samverkansparter i ett antal viktiga nätverk i hela kommunen. I enheten finns sedan innan stor kompetens kring främjande- och förebyggandefrågor,
mänskliga rättigheter och genusvetenskap, vilka är den teoretiska basen för En kommun fri från våld. Projektet har därför kunnat få näring till mycket av den utveckling
som varit avgörande för resultaten. Till enheten har även knutits kompetens kring
övergripande administration, vilket har fått större och större betydelse för projektet,
alltmedan det har vuxit. Och förutom att tillföra detta till projektet så har enheten tagit
ett stort ansvar för att bära och lyfta fram projektets arbete/verktyg/slutsatser/metoder ut i sina respektive verksamheter och sammanhang.
Samverkan och samarbete mellan projektet och olika enheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns
ett antal enheter som alla i större och mindre utsträckning har samverkat med projektet:
•

Öppen ungdomsverksamhet och Mötesplatser. Verksamheten består av ca 13
enheter. Verksamheten har beslutat att samtliga medarbetare och chefer fortbildas i våldsprevention varje år. Projektet har utformat ett antal material som
kan användas i verksamheten, t.ex. programmet ’Aktivera’ där ungdomar utbildas i att själva göra våldspreventiva åtgärder på fritidsgården, t ex analysera
otrygga lokaler och åtgärda dessa.

•

Sedan 2019 arbetar man med att implementera verktyget ’Matrisen’ på alla
enheter, vilket säkerställer systematiskt planering och uppföljning av de våldsförebyggande insatserna. Verksamhetens digitala dokumentationsverktyg
’Loggboken’ är utökat med avsnitt om det våldspreventiva arbetet. Detta gör
att våldsprevention är integrerat i det befintliga uppföljningssystemet. Öppen
ungdomsverksamhet har varit representerad i både projektledningsgrupp och
i styrgrupp.

•

Badverksamheten (kommunens badhus och simhallar) inledde inte samarbete
förrän under projektets sista år, men har å andra sidan gått in i arbetet med
stor målmedvetenhet och engagemang. Chefsgruppen har snabbt och metodiskt implementerat förändringsprinciperna i både övergripande strukturer
och i förändrade rutiner för verksamheten. Samtlig personal är utbildad och
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hela verksamheten arbetar nu med att implementera verktyget ’Matrisen’ för
systematisk planering och uppföljning av det våldspreventiva arbetet. Badverksamheten har inte varit representerad i projektledningsgrupp eller i styrgrupp.
•

Enheten för kvalitet och uppföljning har bland annat ansvar för folkhälsofrågor och samordning av brottsförebyggande insatser i staden. I denna enhet
har samtlig personal gått grundutbildning i våldsprevention och tre medarbetare plus chef har gått Handledarutbildningen. Personalen har implementerat
begrepp och modeller från våldspreventionen i sitt arbete och håller nu på att
se över hur våldspreventionen kan ingå som del i det brottsförebyggande arbetet.

•

Föreningsenheten. Föreningsenheten har bland annat ansvar för föreningsstödet och för certifiering av ’Säker och Trygg förening’ som är en del i den internationella certifieringen ’Safe Community’. För att bli certifierad förening
krävs att föreningen uppfyller ett antal kriterier bl a vad gäller brandskydd,
tillgänglighet, osv. Sedan 2019 har föreningsenheten implementerat våldsprevention som obligatoriskt avsnitt i certifieringen, så för att uppfylla kriterierna
så måste till exempel föreningens styrelse regelbundet fortbilda sig i våldsprevention och föreningen måste visa att man aktivt arbetar med att uppfylla de
våldspreventiva principerna, t ex vad gäller trygga lokaler, bemötande, mötesrutiner, et c. Föreningsenheten har varit representerad i både projektledningsgrupp (sista halvåret) och i styrgrupp (andra halvan av projektet).

Samverkan och samarbete mellan verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Samverkan mellan verksamheterna inom förvaltningen har
inte varit så utvecklad vad gäller våldsprevention under själva projekttiden. Förvaltningschefen har uttryckt att hela förvaltningen ska arbeta våldspreventivt utifrån projektets metoder. För att upprätthålla kunskapen och stärka ett sammanhållet sätt att
arbeta med våldsprevention, så skulle förvaltningen kunna samordna detta genom regelbundna uppföljnings- och avstämningsträffar med representation från förvaltningens olika verksamheter.
Samverkan mellan förvaltningar: Samverkan med de förvaltningar som även
varit representerade i styrgruppen har fungerat hyfsat smärtfritt. Samverkan med
andra förvaltningar har varit trögare. Ofta har medarbetare på olika förvaltningar kontaktat projektet med önskemål om insatser. Dock har de i nästa steg behövt förankra
samverkan med beslutsfattare på högre nivå – detta för att skapa hållbarhet och över
huvud taget få effekt på de våldsförebyggande insatserna. Den typen av beslut har
dock varit betydligt svårare att få till. För att staden ska kunna åstadkomma ett systematiskt våldspreventivt arbete kommer det förmodligen att krävas ett uppdrag som
ger mandat att samverka mellan samtliga förvaltningar.
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle: Samverkan mellan kommunal
förvaltning och civilsamhälle har varit en av de mest nyskapande delarna i projektet.
Den nationella ansatsen (uttryckt av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Länsstyrelsen och organisationen MÄN) är just att försöka mobilisera alla delar
av samhället i ett gemensamt förhållningssätt när det gäller våldsprevention, och dra
åt samma håll i den frågan. Projektet har därför lagt mycket omsorg på att närma sig
civilsamhällesorganisationer på ett respektfullt och intresserat sätt. Projektet har utforskat på vilket sätt de olika civilsamhällesorganisationerna kan ha för intresse i
våldsprevention, hur våldsprevention skulle kunna kopplas till deras värdegrund och
kärnverksamhet, på vilket sätt våldspreventiva insatser skulle kunna utformas och genomföras i respektive organisation för att passa in i och vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Därefter har projektet i samarbete med respektive organisation
utformat material, metoder och förslag på implementeringssteg samt träffat respektive
organisation regelbundet för uppföljning och stöttning i arbetet.
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Vid sidan av detta arbetet så utformade projektet även kommunens öppna utbildningar för att även fungera som forum för mötesplatser mellan kommunala och
idéburna organisationer. Projektet har även initierat och stöttat samarbete mellan
kommunala och idéburna organisationer för att främja hållbarhet i det gemensamma
förhållningssättet i staden, vilket har lett till flera otippande men framgångsrika samarbeten.
Har några innovativa grepp prövats och vilket lärande och vilka
mervärden har skapats?
”Upplysningstiden är slut, nu är det verkstad som gäller”
Projektet insåg att utbildningar om ämnet inte i sig skulle ha effekt på målen. På grund
av det lades inriktningen om så att varje enhet som projektet initierade samverkan
med, förutom omfattande utbildningsinsatser, även fick börja jobba med att bryta ned
projektmålen till delmål som de kunde ta ansvar för inom sina respektive organisationer och verksamheter. På så sätt lades grunden till att många aktörer i kommunen
kan dra åt samma håll, utan att vara beroende av kommunikation med alla övriga aktörer för att göra detta.
Civilsamhället och kommunen som jämbördiga aktörer
Under projektets gång har det blivit klart att civilsamhället har viktig kompetens som
kanske hade varit dold för kommunen och vice versa. Projektet har målmedvetet jobbat med att plocka upp och medvetandegöra dessa kompetenser för de olika parterna,
och med att koppla samman kompetenserna med målen för gemensam våldspreventiv
ansats i kommunen. Detta har skapat nya och lite oväntade samarbeten och förhoppningsvis är dessa sektoröverskridande samarbeten något som kommer att utvecklas
mer i kommunen.
Nischa och skräddarsy de pedagogiska materialen om våldsprevention
Projektmedarbetarna insåg att målgrupperna ofta tog emot kunskapen om våldspreventionsprinciperna med öppna armar men att många hade svårt att koppla det till sitt
eget uppdrag. Projektet la därför en hel del arbete på att ta fram en rad skräddarsydda
och nischade utbildningar och material där de tre förändringsprinciperna kopplades
till specifika teman, miljöer eller målgrupper. På det viset har många grupper fått motivation att sätta igång ett förändringsarbete inom sin verksamhet för att de ser hur
våldsprevention är kopplat till deras egen verksamhet, plus att det även har gett verktyg för verksamheter att driva implementeringen vidare på egen hand.
Några exempel på skräddarsydda utbildningar för målgrupper är: ”Våldsprevention på
Badhusen”, ”Våldsprevention på styrelsemötet”, ”Våldsprevention i fotbollsklubben”,
”Våldsprevention i föräldraskapsstödsgrupper”, ”Våldsprevention i tvättstugan”,
”Våldsprevention i chefsgruppen”, ”Våldsprevention hos elevhälsan”.
Några exempel på nischade utbildningar som projektet har tagit fram för att ge verktyg
att förebygga olika sorters våld, men även för att visa hur de tre förändringsprinciperna kan flätas samman med en övergripande ansats utifrån de tre förändringsprinciperna:
•

Utbildning om hedersvåld,

•

Utbildning om rasismvåld,

•

Utbildning om sexismvåld,

•

Utbildning om våld mot barn,

•

Utbildning om våld på nätet.
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Hur har styrgruppen och projektgruppens samarbete fungerat relativt
styrning, ledning, genomförande och uppföljning?
Styrgruppen har träffats cirka fem gånger per år. Verksamhetschef Marie-Louise
Bengtsson har varit styrgruppens ordförande. Projektledaren Karin Ljung Aust har varit ansvarig för att beskriva hur arbetet fortskridit. Styrgruppen har agerat rådgivande
och tagit olika beslut om inriktning. Styrgruppen har även lyft projektet i sammanhang
som projektgruppen inte har haft tillträde till och därmed ”berett marken” för projektet i betydelsebärande forum i staden. Styrgruppen har även förmedlat värdefull information till projektgruppen bl.a.om sammanhang som är bra att bevaka eller om
verksamheter i staden som skulle gynnas av att samverka med projektet. Styrgruppens
sammansättning har varit användbar för projektgruppen, och väl motsvarat projektets
verksamhetsområden. Dock saknade styrgruppen representation från civilsamhället,
vilket hade kunnat varit värdefullt eftersom projektet till så stor del utvecklades till att
omfatta samverkan mellan civilsamhälle och kommunala aktörer.
Sammanfatta kortfattat projektets (möjliga) effekter och långsiktiga värde
efter att det avslutats för målgruppen, parterna, övriga samarbetsparter
och för samhället?
För målgruppen ’unga i Borås’ kan insatserna ha lett till att fler unga möts av samma
attityder till våld från de människor man möter, t.ex. på fritidsgården, på badhuset, på
biblioteket och i skolan. Men även inom familjen, bland kompisar och grannar. Intervjuer med målgruppen samt rapporter från fritidsverksamheter visar att det även har
rustat unga att själva förebygga våld och att ingripa vid våld med hjälp av strategier de
lärt sig genom insatser i projektet.
För projektparterna så har projektet skapat en relativt stor verktygslåda samt system
för att implementera dem i en rad olika verksamheter och på olika nivåer. Utifrån vad
vi känner till om vilken effekt samma typ av förebyggandeåtgärder fick på barnadödligheten från 1954 till 1986 så skulle det kunna leda till kraftig minskning av det grova
våldet i samhället vilket skulle spara mängder av lidande samt spara samhället stora
kostnader.

Implementering
Vem är mottagare av projektets resultat?
Fritids- och folkhälsonämnden, Borås Stad.
Om projektets arbetssätt skall överföras till de ordinarie verksamheterna
och implementeras till nytta för fler i målgruppen, vad krävs för detta i så
fall, organisatoriskt, arbetsformer, resurser, kompetens, finansiering
m.m.?
I Borås Stads budget 2020 står det: ”Borås Stad ska vara en kommun fri från våld. Det
femåriga våldspreventionsprojektet ”En kommun fri från våld” är avslutat, men metoder från projektet ska fortsätta användas i förvaltningar, och tillsammans med föreningar och det civila samhället.”
Dock saknas något ytterligare beslut om hur beslut om eventuell implementering ska
tas.
Under andra halvan av projektet lades stort fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt implementering efter projektets slut. För att projektets arbetssätt ska överföras till
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fullo i de ordinarie verksamheterna så krävs ett formellt uppdrag från kommunen. För
överföring så krävs samordning och uppföljning av stadens våldspreventiva arbete.
Denna samordnande funktion krävs för att stötta och kvalitetssäkra det våldsförebyggande arbetssättet. Verktyget för planering och uppföljning är utformat redan under
projekttiden (det som vi kallar ”Matrisen”) men stöttning i att få rutin på hur man använder det kan nog ta något år eller så för respektive verksamhet.
Projektet har även tagit fram ett system för kompetensförsörjning för våldsprevention
för staden. Utbildningarna inlemmas nu i stadens fortbildningskatalog. Svagheten är
dock att det våldsförebyggande utbildningssystemet togs fram under projekttiden för
att vara öppna för ideell sektor i lika hög grad som för kommunens anställda – detta
för att samhällets sektorer ska mötas och nätverka. Eftersom kommunens utbildningskatalog enbart är till för kommunens anställda så är det i dagsläget oklart hur detta
ska genomföras efter projekttidens slut. För mindre och fattigare ideella organisationer kommer det dessutom att vara svårt att prioritera dessa utbildningar om de efter
projektet blir kopplade till en avgift.
För att kompetensförsörjningsinsatserna (utbildningarna) ska kunna fortlöpa så krävs
även utbildare med rätt kompetens för uppdraget. Projektet tog fram en utbildning för
utbildare som genomförts vid fem tillfällen, men utöver dessa utbildningstillfällen
krävs träning och handledning för att utbildarna helt ska ersätta projektets funktion.

Projektets samarbete med andra projekt
Hur har projektet samarbetat med andra projekt/insatser för målgruppen
och vad har det inneburit för insatserna i projektet och vad har det haft
för betydelse för deltagarna?
Andra projekt
Andra projekt med liknande inriktning finns både runt om i länet och runt om i Sverige, uppskattningsvis ca. 20 kommuner. En kommun fri från våld i Borås har regelbundet delat med sig av erfarenheter på konferenser, regionala och nationella nätverksträffar. Och En kommun fri från våld Borås har då också uppfattat och plockat
med sig erfarenheter från andra kommuners arbete. Dels har Boråsprojektet fått bekräftelse på att teman och utmaningar som Boråsprojektet särskilt fokuserat på att
lösa också har varit en utmaning i andra kommuner. Detta har gjort att coachning från
Boråsprojektet har blivit väldigt efterfrågat från hela landet. Det har till exempel handlat om hur man kan underlätta samverkan mellan olika sektorer, hur man kan jobba
systematiskt med uppföljning, hur man skräddarsyr för att göra våldsprevention relevant för väldigt olika verksamheter och framgångsrika sätt att mobilisera idéburen
sektor.
Några viktiga erfarenheter som Boråsprojektet har plockat upp från andra kommuners
liknande projekt är att en viktig framgångsfaktor för hållbart arbete med skolan –
krävs att de våldspreventiva insatserna göras i samverkan mellan minst två förvaltningar, skolan förmår inte att bära det själva på ett hållbart sätt. En annan viktig erfarenhet från andra kommuner är att skolprogram som MVP har mer påtaglig effekt om
våldsprevention genomsyrar hela skolan och inte enbart MVP-lektionerna. På grund
av dessa erfarenheter från andra projekt så har Boråsprojektet utformat ett program
för skolan som görs i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och som inkluderar utbildning av all skolans personal (inte enbart pedagogerna) och att det inkluderar insatser under tre årskurser istället för endast en.
Andra insatser för målgruppen
-

Öppen ungdomsverksamhet: Inom ÖUV har verksamhetsuppdraget
(styrdokument för kommunens öppna ungdomsverksamhet) omformulerats
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så att det omfattar de våldspreventiva förändringsprinciperna. Utifrån uppdraget jobbar alla enheter 8 enheter med att omsätta våldspreventionsprinciperna i verksamheterna, både vad gäller typ av verksamhet som erbjuds och
hur den utformas. Våldsprevention ingår även i verksamhetens mål och följs
upp på ett systematiskt sätt, genom Matrisen.
-

Fältenheten & Stödcentrum för unga brottsoffer (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen): Samtliga fältsekreterare plus chef har gått
grund- och handledarutbildning i våldsprevention via projektet. Projektets
modeller och verktyg används nu i samtliga verksamheter, t.ex. skolbesök, individuella samtal, kill- och tjejgrupper, et c. Ytterligare verktyg har tagits fram
utifrån fältenhetens behov, i samverkan med projektet, t.ex. för våld på nätet
samt förebyggarinsatser mot cannabisbruk. Detta gör att våldspreventionsverktygen genomsyrar fältenhetens alla verksamhetsområden.

-

Ungdomsledarutbildningarna: Borås Stad har 3 olika ledarutbildningar
för ungdomar. De syftar till att ta tillvara ungas kompetens och drivkraft,
stärka stadens ledarskapsförmåga och ladda unga med verktyg för att driva utveckling. Ledarutbildningarna har under flera år varit en uppskattad verksamhet och genom En kommun fri från våld togs beslutet att de tre ledarutbildningarna skulle utgå från så kallat våldspreventivt ledarskap. Upplägget omarbetades så att våldsprevention nu går som en röd tråd genom alla tre utbildningarna. Detta är något som man dessutom planerar att utveckla och förstärka ytterligare efter projektets slut.

-

Unga kommunutvecklare: Unga kommunutvecklare är ett feriearbete i
Borås Stad som syftar till öka ungas inflytande och ta tillvara ungas perspektiv
i utveckling av kommunen. Varje år fördelas drygt 10 uppdrag till ca 30 unga.
Genom projektet är våldsprevention nu ett övergripande tema i feriearbetesprogrammet Unga kommunutvecklare – både handledare och feriejobbare genomgår en obligatorisk utbildning i våldsprevention som del av uppdraget.
Varje år har minst ett av uppdragen ett specifikt våldspreventivt tema.

-

Tjejjouren: Tjejjouren Magnolia (del av Unizon) i Borås stöttar tjejer som utsatts för våld, föreläser i skolor och anordnar föreläsningar och manifestationer. I samarbete med En kommun fri från våld har Tjejjouren utvecklat sina
föreläsnings- och utbildningsmaterial så att begrepp och förebyggaransatser
stämmer överens. Genom projektet har Tjejjouren initierat ett samarbete med
elevhälsan i staden vilket har lett till ett samarbete kring elevhälsans utbildning i sex och samtycke. Genom projektet har Tjejjouren även initierat ett
samarbete med Arbetslivsförvaltningen i en samverkan kring utbildningsinsatser i skolorna om rasism- och sexismvåld.

-

Badhusen: Genom projektet är samtliga anställda inkl. chefer på baden, utbildade i våldsprevention. I samarbete med projektet har en rad våldspreventiva åtgärder genomförts i kommunen badhus och simhallar, som information
i entréer, i omklädningsrum och i simhallarna. Dessutom ingår våldsprevention i introduktionslektionen som alla besökande skolklasser får. Badhusen
håller även på att implementera systematisk planering och uppföljning av det
våldspreventiva arbetet med hjälp av verktyget ’Matrisen’. En grupp bestående
av enhetschefer med ansvar för kvalitetssäkring under rubriken ”Service i
världsklass” har även ansvar för att säkerställa det våldspreventiva arbetet.

-

Elevhälsan: Samtlig personal inom elevhälsan (ca 80 pers) har genomgått en
skräddarsydd utbildning i våldsprevention, samt fått verktyg att använda i
både individuella samtal med elever och i träffar med klasser. Ett antal elevhälso-personal har på eget initiativ valt att även gå projektets olika fördjupningsutbildningar i våldsprevention. Ännu så länge finns inget beslut om ett

42

systematiserat sätt att använda verktygen, men projektgruppen får regelbundna rapporter om att elevhälsopersonal använder våldspreventionsverktygen i sitt uppdrag.
-

Integration: Förvaltningen med särskilt ansvar för både integrationsfrågor
och arbetsmarknadsåtgärder i Borås är Arbetslivsförvaltningen. Tillsammans
med Arbetslivsförvaltningen har projektet dels tagit fram en utbildning för
stadens tjänstemän om rasism och våld. Denna utbildning har nu Arbetslivsförvaltningen nu kunnat ta över och driver på egen hand. Genom En kommun
fri från våld kopplades förvaltningen även ihop med Tjejjouren där en motsvarande utbildning om sexism och våld togs fram med hjälp av En kommun fri
från våld. Arbetslivsförvaltningen och Tjejjouren sammanfogade de två utbildningarna och skapade en lektion som de nu gör i skolorna i Borås.
Arbetslivsförvaltningen driver även verksamheten med så kallade stadsdelsvärdar – en verksamhet som syftar till att främja trygghet i bostadsområden.
Projektet utvecklade en del av stadsdelsvärdarnas utbildning, vilket gör att
kommunens alla stadsdelsvärdar har träning i våldsprevention med särskild
inriktning på trygga bostadsområden t.ex. innergårdar, trappuppgångar och
tvättstugor.
Arbetslivsförvaltningen är även ansvarig för arbetet med hedersvåld. Eftersom
tjänsten som ansvarar för kommunens arbete mot hedersvåld länge inte var
tillsatt så saknades det utbildningar om ämnet. Då tjänsten tillsattes av hedersvåldsexperten Sara Ullgård tog En kommun fri från våld tillsammans med
henne fram en utbildning med tillhörande utbildningsmaterial och en skräddarsydd kortlek (variant av ”En kortlek fri från våld” som projektet utvecklat).
På uppdrag från Borås Etableringscenter och Länsstyrelsen sjösattes utbildningen på en regional konferens för samhällskommunikatörer i nov 2019 och
togs emot mycket väl av konferensdeltagarna, som är en yrkesgrupp som till
stor del hanterar hedersvåldsproblematik i sitt uppdrag.
Utbildningen är efterfrågad bland flera yrkesgrupper i staden, men ännu har
inget beslut tagits om hur den ska spridas och användas.

-

Skolan: Trots att skolan tackat nej till att använda En kommun fri från våld
så har en högstadieskola – Dalsjöskolan – öppnat för möjligheten att testa i
alla fall programmet för åk 7. Detta program utgörs av fritidsledare från Dalsjöfors fritidsgård. Det påbörjades under våren 2019, och har genomförts under hösten 2019 med fortsättning 2020. Dalsjöskolan har varit mycket nöjda
med resultatet och signalerar att man vill fortsätta.

Spridning av projektets lärande, mervärde och strategiska
nytta
Projektet har även i uppdrag av Länsstyrelsen att sprida erfarenheterna från Borås.
Det uppdraget fortsätter även efter projekttidens slut. Sedan hösten 2017 har 4 erfarenhetsutbyten och 6 utbildningstillfällen arrangerats på uppdrag av Länsstyrelsen där
erfarenheter från Boråsprojektet har delats med andra kommuner i länet.
Spridning av projektets lärande, mervärde och strategiska nytta gjordes vid projektets
slutkonferens nov 2019. Där medverkade, förutom beslutsfattare och samverkansparter från Borås, även en rad kommuner (från Västerbotten till Skåne) och myndigheter
från hela Sverige, bl.a. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne.
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Extern utvärdering, slutrapport

Kvalitativ utvä rdering
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Utvärderare: Peter Johansson
peter.johansson@vok.se

Introduktion
Juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Borås Stad att avsätta medel för sociala investeringar med fokus på
förebyggande sociala projekt för att identifiera riskgrupper och riskfaktorer. Borås Stad har upphandlat två tjänster för
extern utvärdering; en följeforskningstjänst som specifikt för projektet en kommun fri från våld ska ha fokus på dess
kvalitativa värden och en tjänst för att beräkna ett ekonomiskt bokslut för de projekt som har bedrivits som sociala
investeringar. Totalt har sex projekt blivit beviljade projektmedel under perioden 2013 – 2020. Följande slutrapport är
gällande för projektets följeforskningsinriktade utvärdering, vilken summerar de kvalitativa resultaten på individförvaltnings- och kommunnivå.
Projektets målgrupper har varit medarbetare vid Borås Stads mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter
(fritidsgårdar) med dess tillhörande besökare (unga mellan 10 och 20 år) samt civilsamhället i kommunen. Den
huvudsakliga målsättningen har varit att etablera en kommunstrategi för våldsprevention som ska ha mynnat ut i ett
styrdokument för kommunens förvaltningar. Genom insatserna ska såväl anställda inom kommunen, civilsamhällets
deltagande organisationer som unga mellan 10 och 20 år erhålla kunskap om våldsprevention, i högre grad ta avstånd
från våld och destruktiva maskulinitetsnormer och fler ska också vara beredda att ingripa för att förhindra våld. Hos
samtliga målgrupper ska kompetensen ha stärkts. Projektet ska ha skapat bestående resultat så som att den framtagna
kommunstrategin ska ha anammats, en samordnare för det våldspreventiva arbetet har etablerats, Borås folkhögskola
ska ha integrerat arbetssättet i deras ordinarie utbildningsutbud och därutöver ska civilsamhället så som tjejjouren
Magnolia, Hyresgästföreningen, studieförbund med flera ha fått kunskap om det våldspreventiva arbetet.
Extern utvärderare har anammat en kvalitativ utvärderingsdesign i syfte att få förståelse, nyanser och kunskap om
huruvida ovannämnda mål har uppnåtts. Med stöd av intervjuer med projektpersonal och med mottagare av projektets
insatser har utvärderingens slutsatser formaliserats. Utvärderingen ger stöd för att det har skett flera former av
förändringar hos de involverade parterna, intervjuad personal har kunnat återberätta flertalet exempel på hur det har
skett en förändring bland såväl personalen som unga fritidsgårdsbesökare. Inom kommunen har ett antal förvaltningar
anammat strategin och civilsamhället har också tagits till sig metoderna och nyttjar dem i sina ordinarie verksamheter.
Den risk som kvarstår är utmaningen att få en bredare integrering av de systematiska arbetssätten framgent. Risken
uppstår då det idag inte har avsatts resurser för uppföljning i kombination med erfarenheterna från projektperioden
som har visat att det har varit en utmaning att kunna jobba förvaltningsöverskridande då mandat har saknats.
Primär mottagare av delrapporten är fritids- & folkhälsoförvaltningen med dess tillhörande nämnd med syfte att få
återkoppling på hur den sociala investeringen har gett för kvalitativa resultat.
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En kommun fri från våld, sammanfattning
I Borås Stad har det bedrivits sociala investeringsprojekt sedan 2013, varav en kommun fri från våld
har varit ett av dem. Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2013 att avsätta 20 miljoner kronor till sociala
investeringar, i syfte att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borås Stad på lång sikt.
Målsättningen är att såväl bryta som motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa
händelseförlopp och parallellt arbeta med förebyggande arbete. I föreskrifterna för hur ett socialt
investeringsprojekt ska initieras framgår att huvudsakliga målet med projekten är att:
”Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.”
Totalt har sex projekt genomförts, som alla har varit varierade till sin omfattning; Modersmål innan
SFI, Hela Väster, Schysst kompis, Produktionsskolan, Kraftsamling Sjöbo och En kommun fri från våld.1
Projektens storlek har till sina budgetar varierat, där Schysst kompis har varit det minsta satsningen på
motsvarande 275 000 kronor medan en kommun fri från våld har haft en budget på cirka 5,7 miljoner
kronor.
En kommun fri från våld
En kommun fri från våld har varit ett projekt som pågått under åren 2015–2019. Projektets första tre
2,5 år var utmanande, så till vida att våren 2017 beslutade projektägaren att förändra inriktningen på
satsningen. Ursprungligen skulle projektet utveckla och pilottesta ett program för våldsförebyggande
arbete, samordnat och systematiskt på i första hand stadsdelen Norrby som av polisen klassificeras
som ett särskilt utsatt område. Utgångspunkten var att minska antalet våldsincidenter och som mål
sattes att andel vuxna som pratar om våld och att andel barn och unga som tar avstånd från våld skulle
öka. Projektet hade också till syfte att implementera Mentors in violence prevention, MVP,
programmet på områdets kommunala högstadieskola, Norrbyskolan.
MVP är ett utbildningsprogram som syftar till att förebygga genusbaserat våld och mobbing genom att
arbeta med förebilder och mentorer i våldsprevention.2 Satsningen med att genomföra, utbilda och
integrera MVP var en del av ett nationellt (en kommun fri från våld-) projekt under perioden 2015–
2019, som bedrevs av organisationen Män för jämställdhet med stöd av medel från allmänna
arvsfonden.3. Idag har projektet avslutats men satsning fortgår i ett projekt vid namn Livscykeln.4
Regeringen har tidigare ålagt Skolverket att utvärdera programmet och utvärderingen presenterades
för lite drygt två år sedan (sommaren 2018). Den visade att det är svårt att dra generella slutsatser och
att resultaten bör tolkas med försiktighet men att programmet ”…inte verkar ha förvärrat problem
utan tvärtom har potential att skapa en positiv utveckling.”5 Skolverket bedömer i sin kommentar till
utvärderingen att försiktighet bör iakttas när det gäller generaliserbarheten för de resultat som
1

2
3
4
5

För vidare information om projekten, se Borås Stads webbplats:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialainvesteringar.4.7cd67b291650724cccbdeb
ff.html
Se vidare avsnitt 1.1 för mer information om programmet och dess innehåll.
Ur projektansökan och delrapporter.
https://mfj.se/vad-vi-goer/projekt/livscykeln
Skolverket (2018). Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention
(2015:518), sida 2.
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framkommit i studien, bland annat då studieupplägget formades som en prospektiv fallkontrollstudie.6
Inom ramen för en kommun fri från våld levererade Män för jämställdhet utbildningsinsatser och
information om MVP-programmet. Mottagandet av programmet var emellertid svagt och under 2017
meddelade skolan att de inte längre hade för avsikt att fortsätta sitt deltagande. Projektidén
reviderades till att i första hand inte endast ha fokus på att MVP-programmet utan projektet fick ett
mer vidare perspektiv. Programmet har visserligen prövats på två fritidsgårdar; Dalsjöfors fritidsgård
och Norrbyhuset men syftet blev också att involvera aktörer som kan utgöra påverkansfaktorer i en
(ung) invånares liv. Insatser som formaliserades tog sin utgångspunkt i tre förändringsprinciper:
•
•
•

Att öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
Att påverka attityderna till våld genom öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och
grovt våld.
Att flytta fokus från utsatt och våldsutövare, till åskådarna.

Principerna har fungerat som ett enhetligt symbolspråk med syftet att alla som skulle komma i kontakt
med projektets insatser skulle kunna identifiera dem som våldsprevention, varhelst de träffar på dem.
Förändringsprinciperna har därmed varit den röda tråden i projektets två huvudsakliga spår, vilka har
varit:
•

•

Utbildningsinsatser
Utbildningsinsatser har erbjudits på tre nivåer: Grund-, Fördjupning-, och Handledarutbildning.
Utöver dessa har det erbjudits skräddarsydda utbildningar beroende på specifik målgrupp.
Exempel på skräddarsydd utbildning är ledarutbildning i programmet Aktivera som projektet
utformat
för
Öppen
ungdomsverksamhet.
Gentemot
de
unga
har
våldspreventionsutbildningar i kommunens tre ungdomsledarutbildningar delgetts, vilka
leddes och samordnades av personal från Öppen ungdomsverksamhet. Vidare har aktörer från
civilsamhället deltagit i utbildningar, bland annat Tjejjouren Magnolia, Hyresgästföreningen,
Svenska Kyrkan, studieförbund och Sisu idrottsutbildarna med flera.
Handledningsinsatser
Personal och chefer i kommunens öppna ungdomsverksamhet har erhållit
handledningsinsatser med utgångspunkt från innehållet i utbildningen. Intentionen har varit
att de nya kunskaperna ska ha implementerats på dessa två fritidsgårdar. Vidare utbildades
och tränades personal i att handleda sina kollegor i att driva och följa upp det våldspreventiva
arbetet framåt på enheterna.

Projektledningen har också jobbat tvärsektoriellt med strategiskt påverkansarbete i syfte att inspirera
fler kommuner och förvaltningar att utveckla eller påbörja ett våldspreventivt arbete samt få aktörer
att anta policy/handlingsplaner för att arbeta långsiktigt med våldsprevention. Inom ramen för
projektet har det också genomförts studiecirklar inom våldsprevention. Projektledningen har också
haft en stödjande roll i att utveckla och formalisera handlingsplaner åt involverade förvaltningar och
6

Fall-kontrollstudie är en form av effektutvärderingsdesign där det inte förekommer någon slumpvariabel gällande vilka som
får ta del av en intervention och vilka som ska vara jämförelsegrupper. Det är vanligt förekommande att forskaren på egen
hand formar en interventions jämförelsegrupp.
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parter. Parallellt har det därtill varit ett kartläggningsarbete på regional-, lokal- och kommunalnivå över
det våldspreventiva arbetet i länet, vilket har gjorts inom ramen Länsstyrelsen i Västra Götalands län
projektmedfinansiering. Projektets uppdrag har också varit att formalisera rutiner och verktyg för
uppföljning av våldsprevention. Insatserna ska ha resulterat i en ökad medvetenhet om definitionen
på vad som är våld både bland personalen och bland besökarna. Personalen ska också ha upplevt sig
ha fått ökade kunskaper om maskulinitetsnormer (omsätta teori till praktik i sin verksamhet). På
förvaltningsnivå sattes målet om att implementera strategin för våldsprevention i kommunens
samtliga förvaltningar. På kommunnivå ska bland annat Borås Stads folkhögskola ha etablerat olika
utbildningsformer inom våldsprevention och civilsamhället ska anse sig ha fått ökad kunskap.
Projektets har också haft mål som varit av kvantitativ karaktär. Dessa övergripande målområden med
respektive mätbara delmål delges nedan i tabell 1. Projektets kvantitativa mål beaktas inte i den här
slutrapporten.
Målområde

Delmål

Målområde A:
Medvetenhet om våld

•
•

•

Målområde B:
Medvetenhet om maskulinitetsnormer

•
•

Målområde C:
Medvetenhet om aktivt åskådarskap

•

Delmål 1: Personalens kunskaper om våld ska öka med 60
procent.
Delmål 2: Alla personer som arbetar i verksamheterna ska
genomgå den utbildning som utvärderas med
Kunskapsenkäten.
Delmål 3: Förekomsten av våld ska minska med fem
procentenheter respektive 0,5 procent.
Delmål 1: Personalens kunskaper om maskulinitetsnormer
ska öka med 50 procent.
Delmål 2: Minst 40 procent av besökarna ska utgöras av
flickor.
Personalens kunskaper om aktivt åskådarskap ska öka med
50 procent.

Tabell 1: Projektets kvantitativa målsättningar

Extern utvärdering utifrån följeforskningsansatsen
Projektet har utvärderats utifrån två perspektiv. Denna slutrapport inkluderar
följeforskningsperspektivet med fokus på det kvalitativa innehållet i projektet. Det andra perspektivet
har haft fokus på vilka ekonomiska värden som projektet har generat, det vill säga ett ekonomiskt
bokslut alternativt cost-benifit analys (kostnad-nytta analys) samt projektets kvantitativa
målsättningar. Något förenklat beskrivet kan de två utvärderingsperspektiven beskrivas som att
följeforskningen har haft fokus på projektets mjuka värden, strategisk påverkan och möjligheter till
varaktiga förändringar medan det ekonomiska bokslutet och bedömningen av de kvantitativa målen
presenterar vad som skulle kunna klassificeras som hårda fakta. Den läsare som önskar ta del av det
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ekonomiska bokslutet och bedömningen av projektets kvantitativa målsättningar hänvisas till den
slutrapport som har tagits fram av företaget Payoff. 7
Följeforskning
Utvärdering genom följeforskningsansatsen är en av flera ansatser som kategoriseras som teoridriven
utvärdering. Teoridriven utvärdering innebär att utvärderaren utgår från ett teoretiskt
referensramverk med syftet att kunna generera en mer underbyggd kunskap om utvärderingsobjektet.
Att utvärdera utifrån ett teoridrivet förhållningssätt har under åren vuxit sig allt starkare. Exempelvis
är det den form av utvärdering som EU-kommissionen betonar som skallkrav i EU-relaterade insatser
så som strukturfonderna:
“It is only with the help of theory that evaluation is able to analyse programme intentions and identify
intervention logics; understand processes of implementation and change; or explain the partly
understood effects of programmes on different policy areas.”8
Inom teoridriven utvärdering finns flera ansatser varav följeforskning är en av dem. Beroende på vem
som är avsändaren används olika benämningar; lärande utvärdering, följeutvärdering, on-going
evaluation, genomförandeutvärdering, följeforskning med flera. Gemensamma nämnaren är att det
inte är en ansats som kan fastställas en gång för alla, utan ska ses mer som ett ramverk, det vill säga
ett sätt att förhålla sig till och se på utvärdering. Metoderna kan därför variera utifrån situation,
uppdraget och förutsättningarna. Några karaktärsdrag finns och det är att den inkluderar såväl en
formativ (sker löpande) som summativ del (utvärdering av helheten, resultatet), kräver närhet till
deltagarna, ska vara till omedelbar nytta för olika berörda, kontinuerlig återkoppling, bidrar med
underlag för ett utvecklingsinriktat lärande, studerar måluppfyllelse men är medveten om att de
ändras över tid samt bidrar till allmän debatt.9 Med den bakgrunden bör läsaren notera att termen
följeforskning är något missvisande eftersom det inte handlar om forskning utan snarare om
utvärdering och organisatoriskt lärande.

Vad ska utvärderas och innehållet i denna slutrapport
Utvärderingen har fördelats på tre faser. Den inledande fasen, del I: analys- och planeringsfas, syftade
till att forma och förbereda utvärderingsuppdraget med stöd av ett verktyg som heter programteori.
En programteori försöker teoretiskt förklara hur en intervention är tänkt att nå uppsatta mål. Den
ursprungliga programteorin visade på att interventionskedjan hade brister som skulle göra det svårt
att nå målen. Det framkom till exempel att förankringen, styrningen och mandaten till att jobba med
den skola som projektet hade för avsikt att göra, var begränsad. Uppförsbacken ansågs vara alldeles
för brant för att kunna nå önskvärd förändring vilket bland annat senare också visade sig i realiteten
genom att skolan valde att hoppa sitt deltagande. Det skedde därefter en förändring på projektets
inriktning där fokus blev på fritidsgårdar. Ett resultat av denna förändring var också att följeforskningen
uteslutande skulle ha fokus på de kvalitativa målsättningarna.
7
8
9

Borås Stad har för sina sociala investeringar upphandlat två aktörer; Payoff som har fokus på ekonomiska bokslut och
kvantitativa målsättningar och VOK i Västsverige AB med fokus på följeforskning/kvalitativa mål.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance- documents/2013/evalsed-theresource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-sourcebook-method-and-techniques s.18
Svensson m.fl. (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur. 1 uppl., Kap 3, 6, 8 och 14.
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Del II: Genomförandefasen hade till uppgift att samla in data som kan ligga till grund för att fullfölja
den avslutande fasen (hur), vilket har gjorts genom intervjuer med berörda partner och civilsamhället;
del III: Avslutningsfas/Varaktiga förändringar. I den fasen har följeforskningen summerats (summativa
delen av utvärderingen) och intentionen har varit att försöka finna svar på vilka varaktiga förändringar
som projektet har genererat genom att försöka utföra en effektutvärdering. En effektutvärdering
utförs lämpligast i form av en jämförelsestudie och i det sammanhanget bör det noteras att en satsning
som en kommun fri från våld är utmanande att utvärdera utifrån ett jämförelsegruppsperspektiv, vilket
bland annat också Skolverket har påvisat i sin skrivelse och betänkande av den tidigare genomförda
utvärderingen av MVP-programmet i sin helhet (se fotnot nr. 2). Med den bakgrunden har jämförelsen
bestått av i första hand en reflexiv kontroll baserad på en uppföljning gjord juli/augusti-20, det vill säga
cirka åtta månader efter att projektet avslutades. På så sätt har det funnits möjlighet att ge en antydan
om projektet har skapat några bestående varaktiga förändringar och effekter.

Metoder i utvärderingen
Utvärderingen har varit kvalitativ och använt sig av intervjuer. Kvalitativ utvärdering lämpar sig väl i
interventioner där värdet av upplevelser och nyanser av något som erhålls står i fokus framför
statistiska data. En kommun fri från våld präglas starkt av resultat som är av denna karaktär. Det faller
sig också naturligt att använda intervjuer som metod i och med att utvärderingen ska ha varit kvalitativ.
I den avslutande fasen då en uppföljning genomfördes har samtal med representanter från projektet
och ett urval från civilsamhällets organisationer genomförts i syfte att få fram bestående värden.

Summerade slutsatser
Projektets ska ha skapat resultat, som sedan ska ha mynnat ut i effekter på tre nivåer; individ-,
förvaltning- samt kommunalnivå.
Det råder inga tvivel om att projektet har varit värdefullt för de individer som tagit del av projektet.
Den främsta påverkansfaktorn som lyftes fram var att den egna personalen upplevde att definitionen
på våld har förändrats, från att tidigare ha refererat till våld som något som i första hand sker fysiskt
till att också nu se andra former av våld så som språkbruk, elaka blickar med mera. I sin helhet tyder
inkomna data på att projektet har gett personalen bättre förståelse om vad som är våld och hur det
kan hanteras och förebyggas; det har stärkt rollen, identiteten och tryggheten att jobba som
fritidsledare. Personalen förde därtill fram exempel på hur projektet emellanåt har skapat påverkan
bland ungdomarna som besöker fritidsgårdarna, genom att de på egen hand ge jämnåriga tillsägelser
då exempelvis det verbala språket eskalerar i en allt hårdare ton. Således har intervjuerna gett stöd för
att det har skett förändringar. Utmaningen ligger snarare i att få en bredare spridning av det
våldspreventiva arbetet med ökad genomslagskraft hos kommunens alla ungdomar, inte endast bland
de som med frivillighet väljer att besöka fritidsgårdarna. Försök har gjorts på en av kommunens
grundskolor varpå erhållen feedback var positiv, både vad gäller feedback från skolans personal som
upptäckten att behovet är omfattande.
På förvaltningsnivå ska projektet ha säkrat upp att den framtagna modellen har anammats. Inom de
förvaltningar som har haft en direktkontakt med projektet, Fritid & Folkhälsa-, Individ- och
familjeomsorg samt Arbetslivsförvaltningen har det våldspreventiva arbetet integrerats i den ordinarie
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verksamheten. Fritid- och Folkhälsoförvaltningen har till exempel lyft in det våldspreventiva arbetet i
den utbildning som delges vid nyanställningar och samtliga verksamheter på förvaltningen har tagit
fram handlingsplaner för hur det våldspreventiva arbetet ska omsättas i ordinarie uppdrag. Hos individoch familjeomsorgsförvaltningen har det våldspreventiva arbetet blivit en del hos stödcentrum för
unga brottsoffer och hos enheten för HVB. På Arbetslivsförvaltningen har det också anammats, men
av allt att döma ej på ett strukturerat tillvägagångssätt utan mer av enskilda medarbetare. Bland övriga
förvaltningar i kommunen har det getts signaler om att det ej har nått hela vägen fram. Den primära
utmaningen som projektet har haft att hantera är mandat att kunna jobba förvaltningsöverskrivande
samt delaktighet. Det har som tidigare beskrivits redan initialt varit en utmaning vilket då resulterade
i att projektet ändrade inriktning. Därefter blev det bättre, trots det har det i samtalen med
projektgruppen framkommit data som tyder på att denna utmaning kvarstår. Projektledningen har inte
fullt fått det nödvändiga mandatet och stödet till att kunna jobba gentemot hela kommunen, trots att
den har formulerats som en del av projektets uppdrag. Det kan exemplifieras genom de försök som
har gjorts till att skapa samverkan eller delge utbildning till förvaltningar som inte direkt har varit en
del av projektet, men som sedan inte har godkänts av närmsta ansvarig. Vad det specifikt kan härledas
till har inte klargjorts, men sannolikt kan det ha med delaktighet och inflytande att göra. Att lyckas med
en så pass bred satsning som projektet formulerade ställer ofta höga krav på bred delaktighet.
Forskningen kan påvisa att deltagandet är centralt för att med full kraft kunna implementera nya
verktyg och organisationer. Om detta saknas tenderar det till att det istället utvecklas ett motstånd,
en rädsla för förändring eller så kan det uppstå en situation där berörda verksamheter justerar sina
uppdrag marginellt där målen istället för det faktiska innehållet hamnar i fokus. I
utvärderingssammanhang talas det då om den så kallade performance/conformance effekten.10 Vad
gäller det sistnämnda är det en potentiell risk framgent. Våldsprevention har integrerats i Borås Stad
budget, vilket placerar våldspreventionsarbetet på en övergripande nivå. Det är ett gott
projektresultat, men det saknas emellertid beslut om att också i kvalitetssäkringssyfte följa upp det
våldspreventiva arbetet det vill säga säkerställa att ”rätt insatser genomförs”. Det skapar utrymme till
att en performance/conformance effekt kan komma uppstå, det vill säga varje förvaltning anpassar sig
utifrån vad som är en form av miniminivå. Rekommendationen är att därmed att försöka beakta
beslutsproblemet i sin helhet och skapa riktlinjer på hur det ska följas upp för att undvika denna
fallgrop.
På kommunnivå, det vill säga civilsamhället som interagerar i kommunen, ska projektet ha påverkat
genom kunskapsväxling vilket har skett genom utbildningsprogram. Den kunskap som har erhållits ska
därefter omsättas i de egna verksamheterna. Civilsamhället inbegriper många organisationer och det
faller sig naturligt att projektet inte har haft utrymme att jobba med samtliga. Istället har
projektledningen haft ett strategiskt utgångsläge genom att analysera vilka organisationer som genom
ett deltagande kommer att kunna skapa goda förutsättningar till ett nätverkande och bred spridning,
det vill säga organisationer som i sin tur möter en bred grupp av barn och unga i sin verksamheter
tillfrågades om intresse att delta i projektet. Organisationer som varit involverade är RF-SISU Västra
Götaland som är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.
Deras uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och
specialdistriktsförbund. Vidare har organisationer som Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan,
10

Kotter (1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press och
Fernler (2012): Perspektiv på implementering. Vad är ”god” implementering och kan det stödjas? Stockholm: Leading
Health Care nr. 8
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studieförbund och Tjejjouren Magnolia utbildat sig inom ramen för projektet (totalt åtta
organisationer). I samtal med dessa framgick att projektet har av allt att döma lyckats väl med
resultatintentionerna. Såväl tjejjouren Magnolia som Hyresgästföreningen kunde i samtalen
återberätta hur de i sina verksamheter använder den nyvunna kunskapen i sina ordinarie tjänster.
Tjejjouren Magnolia använder till exempel utbildningsprogrammet och verktygen i föreläsningar och
workshops som delges till elever på grundskolenivå. Borås Stads folkhögskola har visserligen inte
etablerat en specifik utbildning inom våldsprevention vilket var en målsättning som initialt
formulerades, men däremot har folkhögskolan valt att integrera det lärande som har erhållits genom
projektet som en del i det ordinarie kursutbudet. Folkhögskolan erbjuder också uppdragsutbildningar
inom våldsprevention som en följd av sitt deltagande i projektet.
Projektet har således nått fram hos de grupper som varit en aktiv deltagande aktör och det finns fog
för att tillstå att de kvalitativa resultaten har i hög grad nått fram. Vad som saknas är den breda
förankringen, att hela Borås Stad ska ha anammat strategin. Det i sig bör inte ses som ett misslyckade
eftersom det är att betrakta som en stor utmaning att hantera där det krävs mycket goda
förutsättningar med tillhörande förarbetet och en tydlig strategi för att lyckas. I relevant
implementeringsforskning finns relevanta parametrar som delvis kan fungerar som förklaring.
Projektledningen har gjort det som de har haft mandat till att göra, men för att skapa bred förankring
krävs delaktighet och personer som har mandat att ta beslut. I projektbeslutet framgår visserligen att
det ska vara en förvaltningsöverskridande insats, men att skapa en förvaltningsöverskridande insats
kräver samtidigt mer eller mindre att förvaltningarna har fått till sig det som ett uppdrag och att det
säkerställs att det kommer att finnas en uppföljning. Det har av allt att döma inte varit fallet i och med
att det har funnits förvaltningar där projektet inte har haft möjlighet att omsättas i praktiken. Således
har inte förankringen och styrningen högre upp i den kommunala hierarkin varit tillräcklig. Det blev
extra tydligt under de inledande åren då försök gjordes till att bedriva projektet på en kommunal
högstadieskola men där skolans ledning själva inte deltog fullt ut trots att det framgick i uppdraget att
projektet skulle ha ett brett kommunperspektiv.
Rekommendationen framöver är att erfarenheterna från Dalsjöskolan och den erhållna feedbacken
från skolans personal skulle kunna fungera som ett lärande exempel. Forskningen kan påvisa att
förändringar i större organisationer kan underlättas genom att kommunicera ut så kallade kortsiktiga
resultat.11 För att det våldspreventiva arbetet också ska få ett reellt långsiktigt värde är
rekommendationen att beslut tas för att det också följs upp. Det är positivt att våldsprevention har
integrerats i Borås Stad budget, men avsaknaden av riktlinjer på hur det ska följas upp är innebär av
allt att döma en risk för att performance/conformance effekten kan komma uppstå, det vill säga varje
förvaltning tolkar på egen hand hur och om arbetet har fullföljts. Med den bakgrunden finns det en
poäng med att försöka beakta beslutsproblemet i sin helhet och skapa riktlinjer på hur det ska följas
upp för att undvika denna fallgrop. Primär mottagare av rapporten är fritids- & folkhälsoförvaltningen
med dess tillhörande nämnd.
Extern utvärderare (kvalitativt perspektiv), Peter Johansson
ULRICEHAMN, JULI 2020
PETER .JOHANSSSON @VOK .SE

11 Kotter

(1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press
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1

En kommun fri från våld, extern utvärdering

Borås Stad har upphandlat två tjänster för extern utvärdering; en följeforskningstjänst och en tjänst
för att beräkna ett ekonomiskt bokslut för de sociala investeringsprojekten. Totalt har sex projekt blivit
beviljade projektmedel under perioden 2013 – 2020. Följande slutrapport är gällande för projektets
följeforskningsinriktade utvärdering, vilken summerar uppdraget med betoning på de kvalitativa
resultaten på individ- förvaltnings- och kommunnivå. Således behandlar denna rapport inte utfallet av
det ekonomiska bokslutet och projektets kvantitativa resultat. Kvalitativ utvärdering lämpar sig väl i
interventioner där värdet av upplevelser och nyanser av något som erhålls står i fokus framför
statistiska data. En kommun fri från våld präglas starkt av insatser och målformuleringar som är av
denna karaktär.

1.1

Bakgrund – Mentors in Violence Prevention, MVP

En kommun fri från våld utgår från Mentorer i Våldspreventions Programmet, MVP. MVP härstammar
från USA där det benämns Mentors in Violence Prevention. Det är ett utbildningsprogram som syftar
till att förebygga genusbaserat våld och mobbing genom att bjuda in förebilder och mentorer i
våldsprevention. MVP används i bred utsträckning i USA bland annat i sportsammanhang, vid
universitet, gymnasieskolor etcetera. Det har utvärderats vid ett par gånger i gymnasiemiljöer12 och
vid universitet.13 Dessa visar att programmet har positiva effekter när det handlar om förändrade
attityder inklusive sexistiska attityder.14 Utvärderingarnas resultat visade också på positiva effekter när
det gäller förmodade beteendeförändringar.
I Sverige har programmet översatts, anpassats till svenska förhållanden och introducerats i ett antal
skolor av organisationen Män för Jämställdhet (MÄN). MÄN är en ideell organisation som startade
1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Den svenska versionen har fyra övergripande
syften;
1.
2.
3.
4.

öka medvetenheten om våld
utmana vedertagna normer kring kön, relationer och våld
öppna för dialog samt att
inspirera till ledarskap och åskådaringripanden.

12 Katz,

J., Heisterkamp, H. A., & Fleming, W. M. (2011). The social justice roots of the mentors in violence prevention model
and its application in a high school setting, Violence Against Women 17: 684–702 och
Kjerstin, A B., Cater, Å. (2016). Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women.
In: Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila
Mejdoubi, Hanna Harthoorn (ed.), Preventie van intergenerationeel gewled in Nederland en EU: Verkeening van wat werkt.
Bijlagen (pp. 51–63). Atria & Verwey-Jonker Instituut
13 Cissner, A. B. (2009). Evaluating the Mentors in Violence Prevention programme: Preventing gender violence on a
collegecampus. New York: Center for Court Innovation.
14 Ward, K. J. (2000) Evaluation 1999–2000: Mentors in Violence Prevention. Boston: Northeastern University, Center for the
Study of Sport in Society.
Ward, K. J. (2001) 2000–2001 MVP Evaluation Report. Boston: Northeastern University, Center for the Study of Sport in
Society.
Ward, K. J. (2002) 2001–2002 MVP Evaluation Report. Boston: Northeastern University, Center for the Study of Sport in
Society och Cissner, A. B. (2009). Evaluating the Mentors in Violence Prevention programme: Preventing gender violence
on a collegecampus. New York: Center for Court Innovation.
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Programmet består av sju lektioner med olika teman: Vilken åskådare vill du vara, Killar och mäns våld,
Trånga genusregler, Sexualiserade trakasserier, Sexualiserat våld (två gånger på gymnasiet), Homofobi
samt kreativ workshop om åskådarrollen.
2017 valde en tidigare involverad grundskola att avsluta sitt deltagande i projektet. Tidigt genomförda
utvärderingsinsatser kunde visa på att förankringsprocessen hade varit begränsad och dåvarande
projektledare upplevde även ett motstånd hos såväl personal som ledning till att vilja vara en del av
programmet. Efter avhoppet reviderades projektidén till att istället fortsätta med programmet på två
av Borås Stads fritidsgårdar; Dalsjöfors fritidsgård och Norrbyhuset. Den externa utvärderingen fick
också därmed revideras varpå en uppdaterad programteori togs fram i samråd med nytillsatt
projektledare och medarbetare på fritid- & folkhälsoförvaltningen.

1.2

Extern utvärdering, följeforskningsansatsen

Inom utvärderingssfären finns det en uppsjö av olika modeller/metoder. När utvärderingen fokuserar
på hur olika specifika insatser i ett projekt eventuellt bidrar till en förändring kallas det
processutvärdering. En processutvärdering lägger fokus på förändringen, där är resultatet inte i sig det
centrala. En måluppfyllelseutvärdering jämför före-efter tillståndet av en insats och kräver någon form
av inledande mätning så kallad baseline. Ett sådant upplägg är vanlig i interventioner som präglas av
kvantitativa måluppfyllelser. Viktigt att veta är att det går att kombinera flera olika modeller i ett och
samma uppdrag. I det här uppdraget har den externa utvärderingen huvudsakligen bestått av
följeforskning. Beroende på vem som är avsändaren används emellertid olika benämningar; lärande
utvärdering, följeutvärdering, genomförandeutvärdering, on-going evaluation, följeforskning etcetera.
Namnet till trots har följeforskning inte någon direkt koppling med forskning att göra, utan det är en
form av utvärdering som innebär att utvärderaren löpande föreslår nödvändiga förändringar inom ett
program/projekt (formativ utvärdering). Några av dess karaktärsdrag är att den bör ske löpande,
närhet till deltagarna, vara till omedelbar nytta för olika berörda, kontinuerlig återkoppling, bidrar med
underlag för ett utvecklingsinriktat lärande, studerar måluppfyllelse men är medveten om att de
ändras över tid samt bidrar till allmän debatt. Att använda denna modell var också ett skallkrav i den
upphandling som förelåg uppdraget.
Följeforskning är en ansats av flera som ingår i gruppen teoridriven utvärdering. Teoridriven
utvärdering innebär att utvärderaren utgår från en teoretisk referensram och har fokus på hur en
åtgärd genomförts, samt hur och varför mål uppstår/uteblir. Bakomliggande teorier klargörs och bildar
en referensram som sedan jämförs med utfallet av planerade interventioner. En kommun fri från vålds
teoretiska ramverk har varit projektansökan, Borås Stads ansökningsdirektiv för sociala
investeringsprojekt samt flertalet samtal med projektledningen. All information formade därefter
projektets programteori. Den har syftat till att alla få till en gemensam syn på projektsatsningen och
att nivån på utvärderingen och användarengagemanget likställs.15

15

Sandeberg & Faugert (2016): Perspektiv på utvärdering, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.
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1.2.1

Utvärdering i tre faser

Utvärderingen har fördelats på tre faser. Den inledande fasen, del I: analys- och planeringsfas, syftade
till att forma och förbereda utvärderingsuppdraget. Resultatet av denna fas var att bland annat att
utvärderingen skulle uteslutande ha fokus på de kvalitativa målsättningarna. Del II:
Genomförandefasen hade till uppgift att samla in data som sedan har legat till grund för att fullfölja
den avslutande fasen, vilket har gjorts genom intervjuer med berörda partner och civilsamhället. Del
III: Avslutningsfas/varaktiga förändringar, har varit den fas då utvärderingen har summerats.
Intentionen har varit att försöka finna svar på vilka varaktiga förändringar och effekter som projektet
har genererat.

1.2.2

Utvärderingsmetoder

För att kunna möta uppdragets skallkrav att utröna huruvida projektet har skapat påverkan på de mål
som är i fokus för den här slutrapporten har kvalitativa metoder använts. För att få svar på dessa
frågeställningar (värdet med en kommun fri från våld) behöver fokus i utvärderingen vara på
mekanismer, det vill säga vad det är explicit som en kommun fri från våld har gjort för att mottagande
parter anser sig ha erhållit/ej erhållit den önskvärda kunskapen.
Att utvärdera mekanismer sker lämpligtvis med en kvalitativ utvärderingsdesign. Kvalitativ utvärdering
syftar främst på att få förståelse från berörda aktörer på upplevelser, nyanser och uppfattningar på
något som erhålls. Denna förståelse kan därefter ligga till grund för att utveckla praxis, resursering
inom en disciplin etcetera. I paritet till en kommun fri från vålds övergripande målsättning om att en
kommunstrategi för våldsprevention som sedan ska ha utmynnat i styrdokument som har kommit på
plats är därmed en kvalitativ utvärderingsapproach att föredra, framför en bedömning av projektets
genomslagskraft med stöd av de kvantitativa utfallsmåtten.16
Intervjuer
Intervjuer av semi-strukturerad karaktär har genomgående använts som metodologisk approach.
Samtal har gjorts med individer som erhållit utbildning, chefer vid involverade verksamheter,
projektledning samt representanter från ett par av civilsamhällets involverade organisationer. I
samtalen lades fokus på hur projektet har upplevts och vilken påverkan det har haft.
Varaktiga förändringar/Effekter
En effektutvärdering utförs lämpligast i form av en jämförelsestudie. I sammanhanget bör det noteras
att en satsning som en kommun fri från våld är utmanande att utvärdera utifrån ett
jämförelsegruppsperspektiv, vilket bland annat också Skolverket har påvisat i sin skrivelse och
betänkande av den tidigare genomförda utvärderingen av MVP-programmet i sin helhet (se fotnot nr.
2). Med den bakgrunden har jämförelsen bestått av i första hand en reflexiv kontroll baserad på en
uppföljning gjord juli/augusti-20, det vill säga cirka åtta månader efter att projektet har avslutats. På
så sätt finns det möjlighet att kunna besvara om projektet har skapat några bestående varaktiga
förändringar och effekter.

16 I

sammanhanget: Denna utvärdering har inte heller som syfte att besvara projektets kvantitativa målsättningar.
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2

Utvärderingens analysfas

Utvärderingens inledande period innebar fastställandet av projektets programteori och utifrån den
lämpliga utvärderingsinsatser. Insatserna ska svara upp mot att kunna bedöma huruvida projektet i
teorin har en möjlighet att nå uppsatta intentioner.

2.1

Projektens logiska uppbyggnad; programteori

Teoridriven utvärdering förutsätter på ett eller annat sätt att programteoriverktyget används.
Programteoriverktyget ska visa på interventionens orsakverkan, vilka mekanismer som triggas igång,
på vilka sätt utvärderingen ska genomföras, vad som ska användas som dataunderlag och hur det ska
bedömas etcetera. Det är ett centralt verktyg i alla former av teoridrivna utvärderingar och i synnerhet
i alla samhällsåtgärder eftersom de är grundade i någon form av tanke/idé på hur det är tänkt att det
ska fungera.17
I den externa utvärderingens inledande fas har projektets programteori tagits fram. Den byggde på
projektansökan, publicerade skrifter, bilagor och genom möten med projektets personal.
Programteorin är ett verktyg som teoretiskt försöker förklara hur en satsning är tänkt att fungera
utifrån vissa byggstenar (resurser, aktiviteter, resultat, effekter) och syftar också till att alla involverade
parter får en gemensam syn på projektsatsningen samt att nivån på utvärderingen och
användarengagemanget likställs. Den ligger också till grund för sökandet av s.k. teori- och
implementeringsfel (utvärderingstermer för att bedöma om projektet vilar på felaktiga, bristfälliga
antaganden om orsak och verkan samt om projektet inte har genomförts enligt programteorin).
Projektets logiska uppbyggnad, det vill säga programteorin, bröts sedan ner på flera nivåer, från
kommunstyrelsens övergripande vision med sociala investeringar ner till det faktiska projektet.
Kommunstyrelsen har betonat att sociala investeringar ska bidra till att ”…motverka långsiktiga
ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och
påbörja ett förebyggande arbete i god tid.” En kommun fri från våld är ett av totalt sex projekt som
har erhållit finansiellt stöd i syfte att nå visionen. För att kunna nå den behöver projektets huvudsakliga
målsättning uppnås – En kommunstrategi för våldsprevention som utmynnar i ett styrdokument som
kan användas på målgruppen unga och organisationer som jobbar med individer mellan 10 och 20 år.
Projektets huvudsakliga målsättning ska ha uppnåtts utifrån de aktiviteter (interventioner) som har
utförts på tre nivåer; Individen (personal på fritidsgårdarna och besökande ungdomar), Förvaltningsoch Kommunnivå. Ur de resultat som aktiviteterna har haft som avsikt att generera är intentionerna
att de ska ha mynnat ut i effekter på både kort och lång sikt. Resultat är kvantitativa (oftast), mätbara
parametrar som har en direkt koppling till de genomförda aktiviteterna till exempel ska såväl personal
som fritidsgårdarnas målgrupp (ungdomar) genom att ha deltagit i projektet i ökad utsträckning ta
avstånd från våld och destruktiva maskulinitetsnormer och ha fått stärkt kompetens om våld. På
förvaltningsnivå ska strategin ha anammats, det vill säga blivit en del av ordinarie arbetssätt. I

17

Rossi, Lipsey & Freeman (2004): Evaluation. A systematic approach, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications
Ltd
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kommunen ska bland annat Borås folkhögskola etablerat en utbildning som bygger på projektets
arbete med våldsprevention.

2.2.1

Programteori: En kommun fri från våld

Programteoriverktyget är ett stöd för att klargöra projektets struktur och hur alla resultatintentioner
teoretiskt förhåller sig till varandra. Den ska visa hur de ansvariga för en verksamhet (program) tänker
sig att denna logiskt hänger ihop. Namnet programteori är mångtydigt, det handlar inte endast om
teorier nedlagda i program utan också teorier nedlagda i policyer, verksamheter och projekt. Den anger
vägar att nå målsättningar det vill säga något värdemässigt. Verktygets komplexitet varierar, den
enklaste varianten visar endast hur en enda prestation leder till det slutliga fallet medan den mest
komplicerade består av en hel del steg för både input, processer, prestation, utfall, effekter på kort,
medellång och lång sikt etcetera. Viktigt är att den anpassas utifrån den enskilda satsningens unika
behov/insats och syftet med dess användning.18
Programteorin för en kommun fri från våld är medelkomplex. Syftet att inte göra dem alltför detaljrik
är att säkerställa dess användbarhet, förståelse, delaktighet och spridning till en bredd av aktörer med
olika bakgrunder och intresse för satsningen. Den, tillsammans med en utvärderingsplan, stämdes
sedan av på ett styrgruppsmöte i syfte att säkra upp förankring och delaktighet. Vad gäller förankring
och delaktighet är det två centrala nämnare för att lyckas väl med implementering.19 Analysen har
därefter fokuserat på om det finns en logisk följd mellan programteorins olika byggstenar och hur det
går att följa upp att det verkligen kommer att vara projektet som bidrar till önskad utveckling.
Med stöd av verktyget förtydligades målsättningarna och effektintentionerna på respektive nivå.
Syftet med att sätta målsättningar på flera nivåer är att det indirekt bidrar med ett mer lättillgängligt
fokus på varaktighetsperspektivet, det vill säga att projektet inte endast är en tillfällig satsning utan
det ska ske avtryck på flera områden, på flera nivåer. Uppdelningen underlättar att hålla fokus på vad
som är centralt för varje involverad berörd part.
De erfarenheter som projektorganisationen samlar på sig ska bland annat öppna upp för att personal
och ungdomar ska känna ökad medvetenhet om jämställda, normkritiska värderingar. Genom att
strategin har anammats på förvaltningsnivå har önskvärda effekter uppnåtts, till exempel att
enhetschefer driver ett mer systematiskt arbete med våldspreventiva insatser, utbildnings- och
samordningsresurser har blivit tillgängligt och samordningen mellan aktörer som jobbar med
våldsprevention har ökat. På kommunnivå ska Borås Stads folkhögskola etablering av en utbildning
inom våldpreventivt arbete ha genererat minskat våld och stärkt trygghet i hela kommunen. Personal
som jobbar inom verksamheter som riktas till unga har fått ökad insikt i att jobba med
våldsförebyggande insatser.
Efter genomförd analys, tillsammans med projektorganisationen i form av en workshop samt
förankring med projektets styrgrupp presenteras nedan programteorin. (fullskalig bild under avsnittet
bilaga):
Funnell & Rogers (2011:) Purposeful Program Theory, Effective Use of Theories of Change and Logic Models. USA: John
Wiley & Sons Ltd.
19 Kotter (1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press
18
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Figur 1: Programteori för en kommun fri från våld, modellerad utifrån ett pipelineformat.

2.2.1.1 Programteorins mekanismer
I programteorin ska det gå att utläsa aktuella förändrings- och handlingsteorier som kan tänkas ligga
till grund för de antaganden som har gjorts, det vill säga utläsa de centrala mekanismerna som kan
tänkas uppstå. Förändringsteorierna skall svara på vad som kan tänkas uppstå hos de tre
grupperingarna; individen, förvaltningen och kommunen. I handlingsteorierna ges förklaringar på de
aktiviteter som måste genomföras för att önskvärda resultat ska uppnås. Mekanismer är vad som
explicit ”triggar igång” rörelserna från handling till förändring.
I projektet återfinns många sådana här effektkedjor, varpå endast en av dem listas övergripande nedan
för att visa på hur diskussionen under workshopen ägde rum. Det finns minst en sådan här effektkedja
per önskvärt resultat.
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Resultat
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värderingar.

Figur 2: Projektlogikens mekanismer, exempel för att nå resultat på individnivå
I projektet finns det en projektgrupp och en projektledningsgrupp, som säkerställer att
utbildningsinsatser, studiecirklar etcetera genomförs på de två aktuella fritidsgårdarna. Direkta utfall
är att två fritidsgårdar kommer att ha fått stödet och all personal kommer att ha tagit del av
utbildningsinsatser. Det ska få till följd att fler ska ta avstånd från våld med effekter som ökad trygghet
och färre våldsincidenter inom kommunen. De underliggande mekanismerna som har krävts mellan
varje ”kolumn” är att initialt har projektgruppen säkerställt att förankring och delaktighet hos berörda
fritidsgårdar. Utbildning har sedan levererats där projektgruppen har fått stöd från respektive
enhetschefer att säkra upp att all personal har deltagit. Den underliggande mekanismen är alltså att
enhetschefer har säkrat upp att personalen har deltagit i utbildningsinsatser, men också gett
personalgruppen möjlighet till utrymme att använda den nyvunna kompetensen. Antagandet om att
det här ska fungera har varit att personalen ska genom utbildningen ha blivit ”sporrade” till att använda
kunskapen i det vardagliga arbetet, stärkt sin motivation till att jobba med våldspreventivt arbete, som
i sin tur tas upp av ungdomarna och därmed ska effekterna uppnås.

2.2.2

Programteorianalys inkl. förändringar som ägde rum

Därefter genomfördes en programteorianalys, vilket innebar att utröna om det fanns en logisk följd
mellan de olika delarna och hur det skulle gå att följa upp att det verkligen var projektet som skulle
bidra till önskad utveckling, det vill säga en bedömning av dess interna- och externa validitet.
Programteorianalysen kunde visa på att den interna validiteten var stark medan det fanns tecken på
utvecklingspotential inom dess externa validitet (förklaras nedan).
Antagandena om att programteorin skulle fungera som den teoretiskt formulerades, byggde främst på
feedback och lärdomar från tidigare studier och erfarenheter där det framkommit att MVP har
fungerat. Organisationen som tidigare i projektet stöttade kommunen (föreningen Män) hade också
kunskapen om programmet. Behovsbilden för insatserna i kommunen i sin helhet var också fastställd.
Således fanns underlag som kunde styrka den externa validiteten men dess interna validitet vad gäller
underlag som kunde påvisa möjligheterna till varaktiga effekter hade utvecklingspotential. Det
framkom under projektets första år att förankringsprocessen hade behövts göras på annat sätt för att
säkra upp att också det ursprungliga insatsområdet, grundskolan, hade fungerat. Projektet mötte på
motstånd och efter cirka två år valde skolan att avsluta sitt deltagande. I samtal med tidigare
projektledare framkom att visserligen hade en avsiktsförklaring till deltagande mellan skolan och
projektet ägt rum, men perioden fram till att insatsen skulle påbörjas skedde ett par
organisationsförändringar. Förändringar som kunde visa att delaktigheten och förankringen på tilltänkt
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grundskola inte hade nått hela vägen fram. Det saknades klara underlag som kunde bekräfta att det
skulle kunna fungera, det vill säga en avsaknad i relevanta teorier om implementering. Inte heller gick
det påvisa att former av förankring var inplanerat initialt i projektet (intern validitet). Även om det i
projektförklaringen har framkommit att det ska ha varit en ”hela kommunen” ansats var det i praktiken
inte omsättningsbart vilket kan förklaras på ovanstående sätt. Denna utmaning framkom i den
ursprungliga programteorin som togs fram och som visade på att de logiska kedjorna för att nå målen
på de tre nivåerna var bristfällig. Det visade sig också senare genom att projektidén reviderades då
involverad högstadieskola valde att kliva av projektet.
Detta innebar att programteorin reviderades utifrån att det huvudsakliga fokuset med att jobba
gentemot skolan togs bort. Istället jobbade projektledningen mer med inspiration över
förvaltningsgränserna i syfte uppnå önskvärda resultat och effekter men med en betoning på två
utvalda fritidsgårdar. I det här sammanhanget betonades också utmaningen i att implementera en
kommunöverskridande strategi för våldsprevention i alla förvaltningar är ett tufft mål utifrån det
lärande och erfarenheter från försöket med att involvera skolan, varpå rekommendationen då var att
integrera en återkommande punkt på de resterande styrgruppsmötena där främst dessa
målintentioner skulle diskuteras. I det här sammanhanget bör det noteras att projektet visserligen har
formellt haft en tidsperiod på cirka fem år men den förändring som ägde rum och som mer eller mindre
innebar en omstart påbörjades efter att omkring 50 procent av projektperioden hade pågått. Således
har projektet operativt jobbat med den reviderade programteorin i cirka 2,5 år.
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3

Utvärderingens genomförandefas

I det här avsnittet återges resultat från insatser som har gjorts under tiden som projektet pågick.

3.1

Individ- och förvaltningsnivå

De resultat projektet satte upp på individ- och förvaltningsnivå som har varit av kvalitativ karaktär har
varit att unga och medarbetare på Borås Stad ska få stärkt kompetens om våld. På förvaltningsnivå ska
strategin ha anammats, en strukturerad samverkan med det våldspreventiva arbetet ska ha initierats
och blivit en del av ordinarie verksamhet. Borås Stad ska också ha etablerat en samordnare som
koordinerar det våldpreventiva arbetet.

3.1

Intervjuer med deltagande personal, enhetschefer

Under våren och försommaren 2019 genomfördes intervjuer med personal från de två deltagande
fritidsgårdarna; Dalsjöfors fritidsgård och Norrbyhuset. Syftet var att utvärdera projektets möjligheter
att uppnå i huvudsak de individuella resultatintentionerna, men även uppsatta mål på förvaltningsnivå
var en del av intervjuförfarandet.

3.1.1

Metod och urval

Totalt genomfördes elva intervjuer med personal inklusive enhetschef för respektive fritidsgård. Det
motsvarade cirka 40 procent av personalstyrkan på de två involverade fritidsgårdarna som har erhållit
utbildningsinsatser genom projektet.

3.1.2

Resultatredovisning

Intervjuerna hade tre större fokusområden. Dessa bestod av; projektet och dess betydelse/innehållet,
Fortsätta arbetet/varaktiga förändringar hos såväl besökare som personalgruppen samt ett avslutande
avsnitt innehållande eget lärande och ett självskattningsmoment där den intervjuade fick besvara fyra
påståenden utifrån en 10-gradig skattningsskala där värdet fem symboliserade ett neutralt värde där
projektet hade haft varken positiv eller negativ påverkan.

3.2.1.1

Projektet och dess betydelse för fritidsgårdarna

Intervjuerna gav input på att projektet har ökat medvetenheten om våld och att det kan bestå av såväl
fysisk som psykiska angrepp (exempelvis språkbruk, elaka blickar etcetera). Det har bidragit till att
skapa spridning om vikten av att jobba med våldspreventiva insatser. Personalen har fått en bredare
förståelse om vad som är våld och hur det kan hanteras; det har stärkt vår roll, identitet och trygghet
som fritidsledare (intervjuad personal). Projektets innehåll ansågs av personalen på Norrbyhuset ha
varit av central betydelse för dess operativa verksamhet. Det har gett många perspektiv på hur
personalen kan hantera och bedöma vad som är våld (Norrbyhuset har en historik om att upplevas
som en otrygg miljö). Detta med bakgrund att fritidsgården har tidigare varit tvungen att stängas på
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grund av våldsamma incidenter. Genom projektet har det funnits goda förutsättningar till att testa på
nya metoder och verktyg som kan bryta otryggheten.
Det framgick också att det upplevts som att det har blivit en mer öppen miljö där samtal om våld och
vad som är våld är en del av vardagen på fritidsgårdarna, inte bara bland personalen utan också bland
fritidsgårdarnas besökare (ungdomar). Projektet har levererat verktyg på hur personalen kan arbeta
med våldsprevention, vilket sannolikt skulle kunna förklara den (upplevda) minskningen av
våldsincidenter och förbättrade könsfördelningen bland besökarna på framförallt Norrbyhuset. I
sammanhanget bör det noteras att personalen på Norrbyhuset hade uppmärksammat ett motstånd
till insatserna bland ett urval av ungdomar, vilket har bedömts som en förklaring till att de inte längre
vistas på fritidsgården i densamma utsträckningen som de tidigare har gjort. Vidare bör det i
sammanhanget noteras att antalet incidenter följer en årstidscykel; ju varmare väder desto färre
incidenter (färre besökare).
Genom dess utbildningsinsatser och de efterföljande interna samtalen (APT) återgavs en upplevelse
att personalen har blivit mer samspelta där alla jobbar för att nå verksamhetsmålen. Verktygen,
exempelvis våldpyramiden har fungerat bra i arbetet med ungdomarna. Vilken påverkan projektet har
faktiskt på besökarna är dock svår att bedöma. Norrbyhuset är en av kommunens till antalet mest
besökta fritidsgårdar varför det har varit svårt att göra någon generaliserad bedömning om huruvida
också besökarna har påverkats. Personalen betonade ändå att det emellanåt har uppstått situationer
då ungdomarna själva har ingripit vid vad de själva upplevde som en form av våld, vilket skulle kunna
tolkas som att någon form av påverkan borde ha ägt rum. Personalens medvetna inställning till att
kontinuerligt ställa frågor till ungdomarna om vad som är våld kan mycket väl ha varit en bidragande
faktor till det emellanåt förändrade beteendet som personalen hade upplevt hos ungdomarna.
Personalen gav också uttryck för att det finns en fortsatt motstånd till arbetssätten, främst hos de
yngre manliga besökarna. Synen på Dalsjöfors fritidsgård skiljer sig något mot Norrbyhuset. Dalsjöfors
fritidsgård har historiskt och är fortfarande att betrakta som en lugn verksamhet, trots det upplevde
personalen ändå att ungdomarna idag använder en annat språk än vad som förekom innan
projektperioden. Det innebär att det finns tecken på att projektet har skapat en förändring.

3.2.1.2

Fortsatta arbetet & varaktiga förändringar

Att få kunskapshöjande insatser inom de tre förändringsprinciperna; öka medvetenheten om
sambandet mellan lindrigt och grovt våld, öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva
könsnormer och våld samt lära sig att vara en aktiv åskådare har varit värdefullt. Vad som framfördes
som en stor utmaning var att få med ungdomarna i alla dessa delar, det är svårt att nå dem fullt ut, i
synnerhet vad gäller aktiv åskådare. Ungdomarna är ofta på fritidsgårdarna under kortare perioder, i
synnerhet på Dalsjöfors fritidsgård som ligger i anslutning till grundskolan varpå ungdomarna besöker
den under rasterna på skoltiden. Det gör det svårt att finna utrymme till fördjupade samtal.
Påverkan på besökare, ungdomarna
Upplevelsen är att genom arbetssättet har ungdomarna på båda fritidsgårdarna tagit till sig en del av
innehållet i projektet. Utmaningen är att få med alla ungdomar i insatserna i och med att det är frivilligt.
Språket, hur ungdomarna talar med varandra, upplevs ha blivit bättre. Det finns en känsla av att en
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mer tuff-jargong gentemot varandra inte förekommer i lika hög utsträckning som tidigare. Det bör
ändå betonas att det inte är någon ”quick-fix” utan ett arbete som tar tid, men en form av förändring
bland besökare hade upplevts. Försök har initierats till att nå ett större andel ungdomar ur målgruppen
genom att på Dalsjöskolan (årskurs 4–9) genomföra en interaktiv föreläsning för skolklasserna.
Skolklasserna har tagit del av tre lektioner á en timme för att kunna diskutera de tre
förändringsprinciperna. Personal kan exempelvis också se att de ungdomar (tjejgrupp) som har tagit
del av flera insatser i högre grad säger ifrån i situationer som de tidigare inte har gjort.
Fortsatt drift, varaktiga förändringar
I de intervjuer som genomfördes under genomförandefasen beskrev personalen att arbetssätten har
blivit förankrade och implementerade i den egna verksamheten, men betonade samtidigt vikten av att
det planeras för fortsatt drift i andra verksamheter. Intentionen som lyftes fram var att det borde
integreras mer som en del av ordinarie undervisning i grundskolorna och inte endast som en del av
fritidsgårdarnas verksamhet. Genom att det formaliseras som en del av skolans undervisning nås fler
ungdomar tillhörande målgruppen, även ungdomar som aldrig besöker en fritidsgård. Personalen
betonade att det är viktigt att försöka få till en förändring så att det blir en del av innehållet i den
ordinarie skolgången eftersom det är då som en ”kritisk massa” av ungdomar nås av budskapet och
därmed ökar möjligheterna att uppnå resultat som är mätbara. På fritidsgårdarna kommer endast en
bråkdel av det totala antalet av målgruppen. Två förslag som gavs var att försöka integrera arbetssättet
högre upp i organisationen för att på så sätt få med hela kommunen och att väva in besökarna i högre
grad i syfte att få grupper av ungdomar som sedan kan fungera som ”draghjälp”. Genom att öka
kommunikationen på fler nivåer och lyfta fram att detta sker kan förutsättningarna för varaktiga
förändringar öka.20
Personalen lyfte också vikten av behovet av en plan på hur ny, framtida personal ska integreras i
arbetssätten för att på så sätt undvika att det faller i glömska. De ansåg att ansvariga chefer bör ”peka
med hela handen” med syftet att säkra upp att det sker en integrering av arbetssätten. Personalen
pekade på utmaningen att hålla kunskapen i liv och att bibehålla den efter att projektet har avslutats,
möjligtvis i någon form av formaliserat lärande för att säkra upp att kunskapen inte blir personbundet
i och med att personalstrukturen sannolikt kommer att förändras över tid. De intervjuade kunde
uppleva att det i de egna verksamheterna vara en skillnad då flera vikarier arbetar samtidigt.

3.2.1.3

Eget lärande och självskattning

Samtalen gav stöd för att hävda att personalens egna lärande har stärkts. Det som lyftes fram som det
allra bästa var den kunskap om olika metoder och verktyg som har erhållits. Projektet har varit
betydelsefullt utifrån ett kompetensperspektiv; förförståelse för vad som är våld har blivit bättre.
Personalen har fått verktyg som sannolikt ligger till grund för att förklara den minskning som har ägt
rum av olika våldsincidenter. Utbildningarna har därtill gett en bekräftelse på redan tidigare befäst
kunskap, men samtidigt har de varit av stor betydelse. Däremot gavs det emellanåt beskrivningar om
att delar av utbildningarna hade upplevts något generaliserande där deltagande personal inte alltid
såg tillförlitligheten i orsakssambanden.

20 Kotter

(1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press
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Självskattning
Under samtalen genomfördes en självskattning utifrån fyra påståenden, som har legat i linje med de
beslutna resultat- och effektintentionerna på individnivå. För att kunna genomföra en bedömning fick
den intervjuade skatta effekterna utifrån projektets betydelse på en skala 1–10, där 10 var högsta
betyg. Vidare delgavs information om att värdet fem i betygsskalan skulle indikera ett neutralt värde,
det vill säga att den intervjuade står på densamma plats som innan sitt deltagande (före-efter
mätning). Ett högre värde än fem tyder på att projektet har haft en positiv betydelse, medan ett värde
under fem innebär att det har resulterat i det sämre. Till varje uppgett självskattningsvärde gavs också
möjligheten att motivera sitt svar. Ett medelvärde har för samtliga elva intervjuade personer har
därefter skapats, vilken visar på följande:
1. Jag upplever att projektet med sina insatser och utbildningar har utvecklat mig själv som
person (utifrån målsättningarna med insatsen).
a. Genomsnitt: 8,36
2. Jag upplever att projektet med sina insatser och utbildningar har förändrat mitt sätt att
kommunicera med andra människor.
b. Genomsnitt: 7,18
3. Jag upplever att projektet med sina insatser och utbildningar har stärkt min initiativförmåga,
det vill säga att jag ingriper i högre grad vid vad jag anser är våld.
c. Genomsnitt: 8
4. Jag upplever att projektet med sina insatser och utbildningar har stärkt min kompetens inom
våldspreventivt arbete.
d. Genomsnitt: 8,36
Medelvärdena av ovanstående påståenden ger stöd för att personalen har upplevt projektet som
värdefullt och att det har skapat en påverkan som ligger i linje med de uppsatta målen. Nedan ges tre
citat tagna från intervjuerna med personalen.
”Jag känner att jag har blivit en lugnare person, en mer analyserade person. Jag ser också
förändringar privat. Vänner runtomkring mig har påmint mig om att det har förändrat mig.”
”Det har blivit bättre eftersom vi har fått strategier och verktyg. Sedan är det också att man tar tag i
det innan det blir för stort.”
”Den som är svårast och mest utmanande är att ingripa och hur vi ska ingripa samt att förmedla ett
budskap så att också ungdomarna förstår att de själva kan göra det.”
3.2.1.4

Förvaltningsnivå: Enhetschefers syn på organisationens lärande/effekter

Projektet har stärkt personalens medvetenhet om vad som är våld, att det inte endast kan ske i fysisk
form utan också att exempelvis elaka blickar är en form av våld. Det främsta påverkan är ändå den
attitydförändring som har ägt rum där en mer samlad personalgrupp strävar efter att arbeta utifrån
ett våldspreventivt perspektiv.
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I samtal med enhetscheferna framgick likväl att projektet har skapat en starkare medvetenhet bland
personalgruppen att ett våldpreventivt arbete har förekommit sedan tidigare men under en annan
benämning, till exempel ett arbete med att förhindra ett grovt språkbruk mellan ungdomarna. Det
ingår som en del av våldspreventionsprogrammet, men benämns då som aktiv åskådare.
En större förändring som projektet bidrog till var att det våldspreventiva arbetet sker nu mer
systematiskt och inkluderar fler rutiner. Projektet har i Dalsjöfors gjort det möjligt att pröva konceptet
i skolklasser och inte endast inom ramen för fritidsgårdens verksamhet. Den kunskap medarbetarna
har fått genom projektet har gjort att enhetscheferna upplevde personalen som mer stärkt i sina
yrkesroller; visat på att en vedertagen fördom om att fritidsledare är ett jobb som i första hand syftar
till att umgås med ungdomar inte är sann. Det har gjort personalen mer motiverad och stoltare över
sitt yrkesval.
Enhetscheferna framförde också en upplevelse om att projektet har skapat påverkan bland
målgruppen, fler ungdomar upplevs ta avstånd från våld och destruktiva maskulinitetsnormer.
Ungdomarna har reflekterat över vad som är våld, men det bör ändå poängteras att det är en utmaning
att få den yngre generation av målgruppen att ta till sig och förstå alla tre delar.
Den finns också en stigande trend i besöksstatistiken att tjejer i högre utsträckning besöker
fritidsgårdarna, vilket skulle kunna förklaras i det sätt som personalen har jobbat med våldsprevention
men samtidigt bör det noteras att den kausaliteten är mycket svårt att bekräfta/falsifiera. Personalen
har fått ett bredare synfält på vad som faktiskt är våld, vilket kan vara en förklaring till att fritidsgården
upplevs som en trygg och säker miljö för alla ungdomar oavsett kön.
Under genomförandefasen infördes en dialog om det våldspreventiva arbetet som en punkt i
dagordningen vid APT-möten. Det gjordes för att säkra upp att lärandet skulle kvarstå efter
projektavslut. På APT-möten har medarbetarna under den gångna perioden fått informera om hur de
har jobbat med frågorna. Enhetscheferna poängterade emellertid ett varierande engagemang i
personalgruppen, men samtidigt inget direkt motstånd som skulle kunna skapa hinder för
implementering. Det motstånd som kunde upplevas förklarades med en känsla av osäkerhet, att all
personal inte fullt ut har fått den kompetens som skulle krävas för att förstå alla tre delar i
våldspreventionsarbetet.
Enhetscheferna beskrev därtill vikten av att det efter projektperioden bör finnas en ansvarig
medarbetare på förvaltningsnivå som håller ihop och driver på att arbetet med våldsprevention för att
säkra varaktiga förändringar. Det bedömdes vara av central betydelse för att säkra upp att det blir en
varaktighet, men också nödvändigt för att kunna etablera en förvaltningsöverskridande spridning av
våldspreventionsprogrammet, det vill säga att det kommer att bli en naturlig del i Borås Stad. Det
framfördes att det är utmanande att kunna få ett mer ”hela-perspektiv” som inkluderar hela
kommunen. Förankring är därför mycket viktigt.

3.1.3

Resultatanalys av genomförda intervjuer

Intervjuer med personalen och enhetschefer har haft till syfte att kunna svara upp gentemot hur och i
så fall varför projektet utvecklas i önskvärd inriktning mot att nå de uppsatta målen på i första hand
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individ- och delvis förvaltningsnivå. Samtalen visade på att projektet utvecklades i positiv riktning
gentemot önskvärda effekter där såväl intervjuad operativ personal som enhetschefer kunde
återberätta konkreta exempel på lärande och varaktiga förändringar. Samtidigt antydde samtalen på
att det fanns en kvarstående utmaning med att få den breda förankringen. Den summering som
gjordes av intervjuerna visade att orsakssambanden mellan projektets insatser och att skapa en
bredare förändring, inte bara på fritidsgårdar är var fullt synlig. Det var en aktuell faktor redan
inledningsvis i projektet då fokus var att jobba tillsammans med involverad kommunal högstadieskola.
Inledande försök gjordes till att försöka involvera grundskolan vilken inte utvecklades i önskvärd
riktning. Efter deras avhopp blev det bättre och förankring skulle med stor sannolikhet också komma
att ske på de deltagande fritidsgårdarna, men i samma ögonblick som skolan valde att hoppa av sitt
projektdeltagande tappade projektet möjligheten till den breda förankringen bland kommunens
samtliga ungdomar. Att jobba våldpreventivt med ungdomarna som besöker fritidsgårdar bygger
mycket på frivillighet och i intervjuer framkom att det fanns ungdomar som värjde sig för att besöka
fritidsgårdarna. Det återfanns alltså en form av implementeringsfel som projektet i den återstående
tiden rekommenderades att ha som prioritet att hantera.
Med ovanstående bakgrund gavs rekommendationen att en form av implementeringsplan skulle tas
fram, som beskrev vägen fram till att få strategin förankrat över flera förvaltningar och därmed till en
bredare klientel tillhörande målgruppen.

3.2

Kommunnivå

En kommun fri från våld ska ha skapat påverkan på kommunnivå, vilket har inneburit ett arbete med
civilsamhället och Borås Stads folkhögskola. De kvalitativa målen har bestått av att etablera en
utbildning inom våldsprevention (Borås Folkhögskola) och civilsamhället ska ha fått kunskap om
våldspreventivt arbete och därmed jobba mer med genusförändrande insatser. Av projektledningen
erhölls information om att projektet har jobbat aktivt med att skapa samverkan med civilsamhället, till
exempel med RF-SISU Västra Götaland, Tjejjouren Magnolia, Hyresgästföreningen etcetera.

3.2.1

Borås Stads folkhögskola

Anställda vid Borås Stads folkhögskola har deltagit i projektets utbildningsinsatser och även tagit del
av de verktyg som har utvecklats. Initialt var tanken att folkhögskolan skulle ha etablerat en separat
utbildning inom våldsprevention, men det har inte blivit aktuellt. Istället har våldsprevention
integrerats i det ordinarie kursutbudet. Vidare erbjuder folkhögskolan utbildningar inom ämnet som
uppdragsutbildningar för organisationer som efterfrågar det, så som Hyresgästföreningen.
Således finns det fog för att tillstå att projektet har skapat en påverkan på folkhögskolan som har
mynnat ut i ett önskvärt resultat.

3.2.2

Civilsamhället

Civilsamhället inbegriper många organisationer och det föll sig naturligt att projektet inte hade
möjlighet och utrymme att jobba med samtliga. Istället har ett antal organisationer tillfrågats som i sin
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tur möter en bred grupp av invånare. Organisationer som varit involverade är RF-SISU Västra Götaland
som är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Deras
uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och
specialdistriktsförbund. Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan, två studieförbund, Scouterna och
Tjejjouren Magnolia har också utbildad sig inom ramen för projektet. Totalt åtta organisationer inom
civilsamhället har varit en del av projektet. Genom att ha erbjudit dessa utbildningar har det skapats
utrymme för att kunskapen ska spridas vidare.
Såväl tjejjouren Magnolia som Hyresgästföreningen kunde i samtal återberätta hur de i sina
verksamheter använder den nyvunna kunskapen i sina ordinarie tjänster. Tjejjouren Magnolia
använder till exempel utbildningsprogrammet och verktygen i föreläsningar och workshops som delges
till elever på grundskolenivå. Hyresgästföreningen kunde återberätta hur de har erhållit kunskap och
ökad förståelse om våldsprevention och korrelationen mellan lindrigt- och grovt våld. Projektets
direkta påverkan är att denna kunskap används idag i organisationen till att utbilda ungdomar i ett
koncept som benämna ”unga ingripare”. Det våldspreventiva arbetet har därtill lyfts på förbundsnivå
för att på så sätt skapa nationella spridning. För Hyresgästföreningen har projektet fungerat som ett
verktyg för att skapa trygghet i de boendeområden där aktivitet äger rum.
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4

Varaktiga förändringar/Effekter

En effektutvärdering utförs lämpligast i form av en jämförelsestudie. I sammanhanget bör det noteras
att en satsning som en kommun fri från våld är utmanande att utvärdera utifrån ett
jämförelsegruppsperspektiv, vilket bland annat också Skolverket har påvisat i sin skrivelse och
betänkande av den tidigare genomförda utvärderingen av MVP-programmet i sin helhet (se fotnot nr.
2). Med den bakgrunden har jämförelsen bestått av i första hand en reflexiv kontroll baserad på en
uppföljning gjord juli/augusti-20, det vill säga cirka åtta månader efter att projektet har avslutats. På
så sätt finns det möjlighet att kunna besvara om projektet har skapat några bestående varaktiga
förändringar och effekter.

4.1

Effektutfall

Projektet har formaliserat effekter på kort- och lång sikt. Avsnittet berör främst de effekter som kan
karaktäriseras vara på kort sikt eftersom det är dessa som det finns möjlighet att tillstå ett eventuellt
samband med vad projektet har genomfört sedan det avslutades. Projektets långsiktiga effekter är
också formaliserade på sådant sätt som för att kunna besvaras med god tillförlitlighet behöver utredas
under en mycket lång period, till exempel ökad trygghet och färre våldsincidenter, minskat våld och
stärkt trygghetskänsla i hela kommunen. Projektets effekter på kort sikt har varit:
Nivå

Kortsiktiga effekter

Individ

•

Ökad medvetenhet om jämställda, normkritiska värderingar.

Förvaltning

•
•
•

Enhetschefer driver ett systematiskt arbete med våldspreventiva insatser.
Utbildnings- & samordningsresurser tillgängliga för att bedriva ett fortsatt arbete.
Ökad samordning mellan aktörer som jobbar med våldsprevention.

Kommun

•

Ökad insikt bland personal inom verksamheter som jobbar med unga, om vikten
av att jobba våldsförebyggande.

Tabell 2: Kortsiktiga effekter på tre nivåer
Uppföljningen kunde visa att detta arbete delvis kvarstår. Norrbyhuset har haft flera
personalförändringar (både byte av enhetschef och medarbetare) som bland annat har inneburit att
det våldpreventiva arbetet inte längre är äger rum i den utsträckning som det gjorde under
projektperioden. Medarbetare som deltog under projektperioden jobbar emellertid aktivt med
våldsprevention men att döma av feedbacken sker det inte riktigt lika strukturellt som tidigare. Detta
skulle kunna härledas till den tidigare beskrivna utmaningen, att förankringen inte har haft full
genomslagskraft vilket inte ska belastas projektledningen utan är mer ett ansvar som bedöms ligga
högre upp i den kommunala hierarkin. På Dalsjöfors är det våldspreventiva arbetet väl integrerat som
en del av ordinarie verksamhet. Här har det inte heller förekommit några omfattande
personalförändringar vilket visar just på vikten av kontinuitet för att säkra upp varaktiga förändringar.
På förvaltningsnivå ska projektet säkrat upp att den framtagna modellen har anammats. Inom de
förvaltningar som har haft en direktkontakt med projektet, Fritid & Folkhälsa-, Individ- och
familjeomsorg samt Arbetslivsförvaltningen har det skett en integrering i den ordinarie verksamheten.
Fritid- och Folkhälsoförvaltningen har till exempel lyft in det våldspreventiva arbetet i den utbildning
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som delges vid nyanställningar och samtliga verksamheter på förvaltningen har tagit fram
handlingsplaner för hur det våldspreventiva arbetet ska omsättas i ordinarie uppdrag. Hos individ- och
familjeomsorgsförvaltningen har det våldspreventiva arbetet blivit en del hos stödcentrum för unga
brottsoffer och hos enheten för HVB. På Arbetslivsförvaltningen har det anammats, men av allt att
döma ej på ett strukturerat tillvägagångssätt utan mer av enskilda medarbetare. Bland övriga
förvaltningar i kommunen har det getts signaler om att det ej har nått hela vägen fram. Det finns
underlag som tyder på att projektledningen har saknat mandat till att kunna jobba gentemot hela
kommunen, trots att den har formulerats som en del av projektets uppdrag. Försök har gjorts men det
har uppstått hinder genom att det ej har godkänts av närmsta ansvarig. Vad det specifikt kan härledas
till har inte klargjorts men sannolikt kan det ha med delaktighet, styrning och inflytande att göra.
Forskningen kan påvisa att deltagandet är centralt för att med full kraft kunna implementera nya
verktyg och organisationer. I samtal med projektledning har det också framkommit att det saknas ett
mandat för samverkan mellan samtliga förvaltningar, vilket i sådana fall kan förklara utmaningen med
att skapa samverkan över alla förvaltningar. Våldsprevention har integrerats i Borås Stad budget, vilket
placerar våldspreventionsarbetet på en övergripande nivå. Det saknas emellertid beslut om att också
följa upp det våldspreventiva arbetet.
På kommunnivå, det vill säga civilsamhället som interagerar i kommunen, ska projektet ha påverkat
genom kunskapsväxling vilket har skett genom ett utbildningsprogram. Den kunskap som har erhållits
ska därefter omsättas i verksamheterna. Civilsamhället inbegriper många organisationer och det faller
sig naturligt att projektet inte har utrymme att jobba med samtliga. Istället har ett antal organisationer
tillfrågats som i sin tur möter en bred grupp av invånare. Organisationer som varit involverade är RFSISU Västra Götaland som är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala
organisationer. Deras uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda
idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. Genom att ha erbjudit dessa utbildning finns det
utrymme för att kunskapen sprids vidare. Vidare har organisationer som Hyresgästföreningen, Svenska
Kyrkan, studieförbund och Tjejjouren Magnolia utbildad sig inom ramen för projektet (totalt åtta
organisationer). I samtal med dessa framgick att projektet har allt att döma lyckats väl med
resultatintentionerna. Såväl tjejjouren Magnolia som Hyresgästföreningen kunde i samtal återberätta
hur de i sina verksamheter använder den nyvunna kunskapen i sina ordinarie tjänster. Tjejjouren
Magnolia använder till exempel utbildningsprogrammet och verktygen i föreläsningar och workshops
som delges till elever på grundskolenivå. Borås Stads folkhögskola har visserligen inte etablerat en
specifik utbildning inom våldsprevention vilket var en målsättning som initialt formulerades men
däremot har folkhögskolan valt att integrera det lärande som har erhållits genom projektet som en del
i det ordinarie kursutbudet. Folkhögskolan erbjuder också uppdragsutbildningar inom
våldsprevention.
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5

Summering

Nedan ges en summering över den kvalitativa utvärderingens slutsatser med tillhörande
rekommendationer.

5.1

Slutsatser

Projektet har nått fram hos de individer, förvaltningar och civilsamhällesorganisationer som varit en
aktiv deltagande aktör och det finns fog för att tillstå att de kvalitativa resultaten har i hög grad nått
fram. I den uppföljande insatsen gavs det också input som tyder på att projektet har skapat varaktiga
förändringar. Projektledningens uthållighet och drivkraft till att vilja skapa förändring och möta de
deltagande förvaltningarna och organisationerna, att mottagande parter har haft ett genuint intresse
till att vilja delta har sannolikt varit avgörande mekanismer för framgången.
Vad som saknas är den breda förankringen, att hela Borås Stad ska ha anammat strategin. Det i sig bör
inte ses som ett misslyckade eftersom det är att betrakta som en stor utmaning att hantera. I relevant
implementeringsforskning återfinns parametrar som delvis kan fungera som förklaringar.
Projektledning har gjort det som de har haft mandat till att göra, men för att skapa bred förankring
krävs delaktighet och styrning av personer som har mandat att ta beslut. I projektbeslutet framgår
visserligen att det ska vara en förvaltningsöverskridande insats, men att skapa en
förvaltningsöverskridande insats kräver mer eller mindre samtidigt att det ingår i styrdokumenten. Det
har av allt att döma inte varit fallet i och med att det har funnits förvaltningar där projektet inte har
haft möjlighet att omsättas i praktiken, bland annat på grund av att det ej har godkänts av medarbetare
på ledande positioner. I samtal med projektledning framgick också att detta mandat inte har funnits.
Således har förankringen och styrningen återkommande varit en utmaning. Det blev extra tydligt under
de inledande åren då försök gjordes till att bedriva projektet på en kommunal högstadieskola, men där
skolans ledning själva inte deltog fullt ut. Efter cirka halva projektperioden förändrades därför
inriktning till att bearbeta i första hand fritidsgårdar. Därefter skedde en tydlig förbättring även om det
vid uppföljningen sommaren 2020 tycks som så att den breda implementeringen inte har nått hela
vägen fram. Det bör i sammanhanget betonas att det här mer en fråga för styrgruppen än
projektledningen att lösa. En styrgrupp har traditionellt ansvar för att så att säga ta strategiska beslut
för att kunna bereda väg för projektorganisationen. För projektet hade det sannolikt ändå inte varit
tillräckligt för att skapa nödvändig förändring utan det hade behövts lyftas än högre upp i den
kommunala hierarkin. Först då hade projektledningen haft en reell möjlighet till att också nå hela
kommunperspektivet där samtliga förvaltningar ska ha anammat strategin/modellen.

5.2

Rekommendationer

Rekommendationen framöver är att erfarenheterna från Dalsjöskolan och den erhållna feedbacken
från skolans personal skulle kunna fungera som lärande exempel. Forskningen kan påvisa att
förändringar i större organisationer kan underlättas genom att kommunicera ut kortsiktiga resultat.21

21 Kotter

(1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press
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Utmaningen är också att delge arbetssätten för fler ungdomar än de som besöker fritidsgårdarna, det
vill säga en större upptagningsområde – hur projektet ska skapa påverkan i ett bredare perspektiv och
inte bara bland de ungdomar som besöker fritidsgårdarna. Det rekommenderas att försöka
vidareutveckla detta till fler skolor, möjligtvis genom att använda Dalsjöskolan som referens och
genom att visa upp resultaten. I implementerings- och förändringsteorier återges återkommande
vikten av att visa upp goda exempel som ett sätt att riva barriärer och eliminera ett eventuellt
motstånd. Förslagsvis skulle det kunna vara en väg att gå för att på så sätt säkra upp att det blir en
bred varaktighet.
Forskningen kan påvisa att deltagandet är centralt för att med full kraft kunna implementera nya
verktyg i organisationer. Om detta saknas tenderar det till att det istället utvecklas ett motstånd, en
rädsla för förändring eller så kan det uppstå en situation där berörda verksamheter justerar sina
uppdrag marginellt där målen istället för det faktiska innehållet hamnar i fokus. I
utvärderingssammanhang talas det då om den så kallade performance/conformance effekten.22 Vad
gäller det sistnämnda är det en potentiell risk framgent. Våldsprevention har integrerats i Borås Stad
budget, vilket placerar våldspreventionsarbetet på en övergripande nivå. Det är ett värdefullt
projektresultat, men det saknas emellertid beslut om att också följa upp det våldspreventiva arbetet.
Det skapar utrymme till att en performance/conformance effekt kan komma uppstå, det vill säga varje
förvaltning anpassar sig utifrån vad som är en form av miniminivå. Rekommendationen är att därmed
att försöka skapa riktlinjer på hur det ska följas upp för att undvika denna fallgrop.

22

Kotter (1996): Leading Change. Boston, Masssachusetts: Harvard Business Review Press och
Fernler (2012): Perspektiv på implementering. Vad är ”god” implementering och kan det stödjas? Stockholm: Leading
Health Care nr. 8
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