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Förord 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sedan 2011 arbetat med 
regeringsuppdraget om jämställdhet, maskulinitet och våld (Utbildningsdepartementet 2011). 
Uppdraget har varit tredelat och under  2011 och 2012 arbetade vi med uppdragets första del, att 
ta fram en studie om unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och 
våld. Studien Unga och våld (2013) publicerades i februari 2013. Under åren 2013–2014 har 
myndigheten arbetat vidare med de två andra delarna i uppdraget, att sprida kunskapen från 
studien i befintliga nätverk samt att genomföra utbildningsinsatser på området 
(Utbildningsdepartementet 2011).  
      Myndighetens arbete har under ett antal år på olika sätt berört frågan att förebygga ungas 
utsatthet. Vi har bland annat haft uppdrag om att förebygga mäns våld mot unga kvinnor och 
hedersrelaterat våld, att unga blir sexuellt exploaterade på internet och att unga blir gifta mot sin 
vilja (Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007, 2008 och 2010). I arbetet med dessa 
uppdrag har fokus ofta hamnat på den som har blivit utsatt. Att skydda och stötta personer som 
utsätts för våld är ett mycket viktigt arbete, men för att verkligen förebygga att unga blir utsatta 
för våld bör fokus riktas även mot de som faktiskt utsätter andra för våldet. I och med det här 
uppdraget har det blivit möjligt. Vi har i vårt arbete tittat på hur maskulinitetsnormer och 
inställningen till jämställdhet kan påverka benägenheten att utöva våld. Vi har också tittat på hur 
universell våldsprevention med ett genusperspektiv kan fungera. 
       I den här rapporten redogör vi för vilka aktiviteter och insatser som har genomförts inom 
ramen för regeringsuppdraget och vilka erfarenheter och slutsatser som dragits av arbetet. 
Insatserna har bestått av att ta fram ny kunskap i form av publikationer, samt att sprida denna 
kunskap via utbildningar, konferenser och föreläsningar. Inom ramen för uppdraget har 
myndigheten arbetat nära organisationer i det civila samhället och vi har följt och refererat till 
internationell forskning och metoder, vilket också beskrivs i rapporten. Vi lämnar slutligen även 
förslag på hur arbetet med att förebygga unga mäns våld kan utvecklas framöver. 
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Sammanfattning 

Inom ramen för regeringsuppdraget om jämställdhet, maskulinitet och våld 
(Utbildningsdepartementet 2011) har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
genomfört cirka 100 konferenser, föreläsningar och utbildningsinsatser och genom dem nått över 
3 400 personer inom offentlig och ideell sektor under åren 2013 och 2014. Utbildningsinsatserna 
har genomförts i samverkan med ideella aktörer, kommuner, länsstyrelser och landsting samt 
andra myndigheter. De utbildningsinsatser som utvärderats har generellt sett fått ett mycket gott 
betyg.  
     Myndigheten har också tagit fram sju publikationer inom området. Uppdragets huvudrapport 
Unga och våld beskriver ungas utsatthet för och användande av våld och tittar på sambandet 
mellan attityder och värderingar kring jämställdhet och benägenheten att utöva våld. En 
sammanfattning av huvudrapporten har tagits fram för att göra resultaten lättillgängliga och öka 
spridningen av kunskapen. Fyra av publikationerna fördjupar sig i olika ämnen 
(maskulinitetsteorier, förebyggande arbete i Sverige respektive utomlands, och gruppens 
betydelse för våldsutövande) och en publikation,  Inget att vänta på, är en handbok för 
våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv. Den ska skapa förståelse för och möjliggöra 
utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och 
unga i Sverige. Den har dock finansierats av regeringsuppdraget till myndigheten som handlar om 
att genomföra en jämställdhetsatsning riktad till pojkar och unga män i syfte att förebygga våld 
och sexistiskt beteende (Utbildningsdepartementet 2014). Myndigheten har arbetat med de två 
regeringsuppdragen parallellt och nära sammankopplat och vi har därför valt att lyfta handboken 
även i denna slutrapport. 
    Inom projektet har vi haft ett nära samarbete med Män för jämställdhet (MFJ) och Unizon, 
tidigare Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Samarbetet har bland annat resulterat i 
gemensamma konferenser, möten med internationella föreläsare och forskare och diskussioner om 
framtida samverkan. Vi har även samverkat med kommuner, länsstyreler, landsting samt andra 
myndigheter. 

Tillsammans med representanter från MFJ och Unizon, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, 
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Botkyrka kommun genomförde vi under 
våren 2014 en studieresa till Sioux City i USA för att närmare studera hur ett våldförebyggande 
arbete på flera nivåer i samhället kan se ut. Resan gav inspiration, skapade nätverk och 
möjligheter till samverkan och påvisade hur ett framgångsrikt långsiktigt våldsförebyggande 
arbete kan byggas upp. 

Vi har inom projektet nått en stor målgrupp och vi har märkt av en omfattande efterfrågan på 
utbildningar, kunskap, metoder och material på området bland personer som möter unga i sitt 
arbete eller via sitt ideella engagemang. Det finns ett behov och en önskan om att lära sig mer om 
våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv på en universell nivå.  
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Myndigheten har under projektets tid sett att det våldsförebyggande arbetet med ett 
genusperspektiv i Sverige är ett arbete under utveckling. Det är ett område som allt fler 
kommuner och myndigheter intresserar sig för och det finns ett behov av att fortsätta driva dessa 
frågor framöver. Det behov som vi identifierat rör såväl mer kunskap om ungas våldsutsatthet och 
våldsanvändande, som mer kunskap om våldsförebyggande metoder med ett genusperspektiv 
samt behov av en nationell aktör som kan samla och leda arbetet framåt. Det finns mycket kvar att 
göra för att utveckla det våldspreventiva arbetet och vi lämnar därför följande förslag att: 

 
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får … 
 

… i uppdrag att verka som en nationell aktör för våldsprevention och 
att i samverkan med civilsamhällets organisationer (Män för jämställdhet och 
Unizon) driva ett Våldspreventivt centrum. 

 

… ett fortsatt uppdrag att ta fram och sprida kunskap om ungas utsatthet 
för och användande av våld, samt om universellt våldspreventiva metoder 
med ett genusperspektiv. 

 

… ett fortsatt uppdrag att stötta kommuner som vill utveckla sitt 
våldsförebyggande arbete. 
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Inledning 

Från forskning och erfarenhet vet vi idag att våldets konsekvenser i form av mänskligt lidande 
och samhällskostnader är gigantiska. Våldet drabbar oss alla även om det inte riktas direkt emot 
oss själva. Ett systematisk och kunskapsbaserat arbete för att förebygga våld är inte längre en 
valmöjlighet, det är en nödvändighet. Kunskapen och viljan finns och vi upptäcker det när vi 
börjar prata med varandra över professionsgränserna.   
   Att jobba våldsförebyggande kräver samarbete och att flera olika perspektiv och 
kunskapstraditioner länkas samman till en helhet med en gemensam vision om att våldet ska 
upphöra. Denna vision kunde Män för Jämställdhet, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och Unizon förenas i när vi inledde vårt samarbete med att utveckla det 
våldsförebyggande arbetet i Sverige. Samarbetet är unikt i sitt slag. Det har pågått under längre tid 
och bygger på respekt för varandras unika plats i samhällsapparaten. Under arbetet med detta 
uppdrag har kunskap om metoder och praktik kommit oss till del. Det har varit stor efterfrågan på 
den kunskap som finns internationellt om unga mäns våld och som har en tydlig koppling till 
normer för hur en män förväntas vara. Män och killar utövar våld i betydligt större utsträckning 
än kvinnor och tjejer. Detta kan vara svårt att prata om eftersom de allra flesta män och killar ju 
inte utövar våld. Och våld skrämmer. Det skrämmer dem som utsätts och dem som ser på, men 
också de som utövar våld är rädda och skäms. Att killar fostras in i våldsamma beteenden och att 
samhället ursäktar eller till och med understödjer detta är ett svek mot både vuxna och unga. För 
att hitta inspiration och kraft fick vi söka oss till andra länder som har kommit längre än vad vi 
har. 
   Det finns inga enkla svar på hur våld uppstår eller varför individer väljer att använda våld i olika 
situationer. Vår problemformulering tar hänsyn till att människor påverkas av individuella 
förutsättningar, av relationer till andra människor, av sin närmiljö och av samhället i stort. För att 
ta nästa steg i vår gemensamma strävan mot ett samhälle fritt från våld behöver vi vara fler som 
bidrar. Det kommer att krävas modiga, uthålliga ledare som vågar pröva nya vägar och 
medarbetare i staten, ute i kommunerna och i ideella organisationer som är nyfikna på nya 
perspektiv. Akuta insatser när våldet redan är ett faktum har längre prioriterats. Men dessa ledare 
och medarbetare har möjlighet att göra annorlunda. Det är hög tid att göra det våldsförebyggande 
arbetet minst lika viktigt och självklart som det akuta stödarbetet med offren för våld är idag. 
MUCF har tillsammans med Män för jämställdhet och Unizon påbörjat detta arbete. Nu återstår 
konkret arbete i kommuner, landsting och civila samhället utifrån den kunskap som finns idag. I 
det arbetet behövs det stöd från en nationell aktör. 
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Utbildningsinsatser 

Inom ramen för uppdraget har vi genomfört en mängd utbildningsinsatser. Sammanlagt har vi nått 
över 3 000 personer genom våra över 90 utbildnings- och konferensdagar. Vi har utöver dessa 
även medverkat som föreläsare och haft seminarier inom andra organisationers arrangemang. 

Utbildningar och konferenser 2013–2014 
Tabellen nedan sammanfattar våra egna arrangemang under 2013 och 2014. 

År 
Typ av arrange-

mang och 
samarbetspart 

Ort 
Totalt 
antal 

deltagare 

Totalt antal 
Utbildnings-

dagar 
Målgrupp 

2013 

2013 
Nationella 
utbildningen, 
Linköpings universitet 

Helsingborg, 
Stockholm 
(2 kurser) och 
Göteborg 

140 3x3 dagar 
på varje ort 

Offentligt anställda eller 
ideella inom skolan, 
Socialtjänsten och fritids-
området 

2013 Endagskonferens, 
Länsstyrelsen Dalarna Borlänge 35 1 dag 

Offentligt anställda eller 
ideella inom skolan, 
socialtjänsten och 
fritidsområdet 

2013 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen Kalmar 
län 

Oskarshamn 91 1 dag Offentligt anställda eller 
ideella som möter unga. 

2013 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

Västerås 211 1 dag 

Yrkesverksamma och 
idéburna organisationer i 
Västmanland som kommer i 
kontakt med unga. 

2013 

Endagskonferens, 
Barnahus och 
Länsstyrelsen i Örebro 
län 

Örebro 78 1 dag 

Yrkesverksamma och 
idéburna organisationer i 
Örebro län som kommer i 
kontakt med unga som 
utsatts för sexuella 
övergrepp. 

2013 

Endagskonferens, 
Drog- och 
brottsförebyggande 
verksamheterna i 
Roslagen 

Vallentuna 119 1 dag Offentligt anställda eller 
ideella som möter unga. 

2013 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

Göteborg 91 1 dag 
Personer som i sin yrkesroll 
kommer i kontakt med unga 
samt idéburna sektorn. 

2013 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen i 
Södermanlands län  

Eskilstuna 96 1 dag 

Alla som möter barn och 
ungdomar i sin 
yrkesutövning eller genom 
engagemang i andra 
organisationer. 

2013 

Stoppa unga mäns 
våld – en 
ledarskapsfråga, Män 
för jämställdhet och 
SKR 

Stockholm 150 2 dagar 

Beslutsfattare eller 
strategiskt ansvariga med 
mandat att påverka inom 
sitt verksamhetsområde. 

2013  

Endagskonferens, 
Länsstyrelsen i 
Blekinge län och 
Blekinge Barnahus 

Karlshamn 142 1 dag 
Alla som möter barn, 
ungdomar och unga män 
och kvinnor i sitt arbete. 

2013  Spetskompetensutbild
ning om sexuellt våld Sätra bruk 21 2 dagar 

Professionella som antingen 
möter unga män som utsatts 
för sexuella övergrepp eller 
som forskar på området. 

2013 När motivet är hat, 
RFSL. Stockholm 504 1 dag 

Personer inom socialtjänst, 
skola, fritid, Polisen, 
sjukvård, stödjande 
verksamheter på nätet, 
våldsprevention, ideell 
organisation 
och hbtq-aktivist. 
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2014 

2014 
Nationella 
utbildningen, 
Linköpings universitet 

Helsingborg, 
Stockholm och 
Göteborg 

105 3x3 dagar 
på varje ort 

Offentligt anställda eller 
ideella inom skolan, 
Socialtjänsten och fritids-
området 

2014 
Skräddarsydd 
utbildning, Umeå 
kommun  

Umeå 36 2x2 dagar 

Personer från verksamheter 
som möter unga t.ex. inom 
skolan, 
socialtjänsten, fritid, kultur. 

2014 
 

Five days of violence 
prevention, 
Män för jämställdhet 
och SKR 

Stockholm Ca 240 5 dagar 

Olika målgrupper olika 
dagar, till exempel 
yrkesverksamma som möter 
unga, experter och politiker. 
 
 

2014 
Två dagars konferens 
Hållbara investeringar, 
MFJ, SKL och Unizon 

Stockholm 254 2 dagar 
Personer som arbetar inom 
socialtjänst, fritid, skola, 
ideella, beslutsfattare  

2014 

Endagskonferens om 
maskulinitet och 
hedersvåld, 
Kriminalvården 

Stockholm 142 1 dag Personal inom 
kriminalvården. 

2014 

Endagskonferens om 
hatbrott, 
Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

Göteborg 125 1 dag 

Personer som arbetar inom 
socialtjänst, skola, fritid, 
polisen, hälso- och sjukvård, 
stödjande verksamhet på 
nätet, våldsprevention samt 
idéburen sektor. 

2014 

Endagskonferens om 
maskulinitet och 
skolprestationer, 
Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Härnösand 66 1 dag 

Rektorer, förvaltningschefer, 
skolpolitiker, 
socialtjänstpersonal, poliser 
samt andra som arbetar 
med jämställdhet i skolan. 

2014 

Endagskonferens om 
platsens betydelse för 
maskulinitetsyttringar, 
Länsstyrelsen 
Norrbotten  

Luleå 23 1 dag 
Yrkesverksamma och ideella 
organisationer som kommer 
i kontakt med unga. 

2014 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen 
Gotlands län 

Visby 30 1 dag 

Personer som möter 
ungdomar i din roll som: 
fritidsledare, skolpersonal, 
politiker eller tjänstemän, 
ledare eller aktiv inom 
idrottsrörelsen. 

2014 

Endagskonferens, 
Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län och 
Stickan Kriscentrum 
för män 

Gävle 67 1 dag 

Yrkesverksamma och 
idéburna organisationer som 
kommer i kontakt med 
unga. 

2014 
Endagskonferens, 
Länsstyrelsen Hallands 
län 

Halmstad 94 1 dag 

Politiker, personer som 
arbetar inom skolan, 
kommunal och statlig 
förvaltning samt till personer 
verksamma inom den ideella 
sektorn. 

2014 Endagskonferens, 
De ungas akademi Helsingfors 46 1 dag 

Yrkesverksamma och ideella 
som möter unga, samt 
studenter. 

2014 Endagskonferens, 
Länsstyrelsen Skåne Malmö 264 1 dag 

Personer som möter 
ungdomar i sitt yrke eller 
som aktiv i föreningslivet. 

2014 
Endagskonferens, 
Spånga-Tensta 
stadsdelaförvaltning 

Stockholm 78 1 dag 
Yrkesverksamma och ideella 
inom stadsdelarna som 
möter unga. 

2014 
Endagskonferens,  
Kvinnofridsteamet 
Tierps kommun 

Tierp 150 1 dag 
Socialtjänsten i Tierps och 
Älvkarlebys kommun. 
 

Totalt 
antal    Ca 3 400 98 dagar  

Kommentar: I tabellen finns inte de enskilda föreläsningarna där vi blivit inbjudna som föreläsare medräknade. 
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Egna arrangemang 

Nationella utbildningarna 2013 och 2014 
Inom ramen för det regeringsuppdrag som Ungdomsstyrelsen fick 2007 om att anordna 
utbildningsinsatser för att förebygga mäns våld mot unga kvinnor (Integration- och 
jämställdhetsdepartementet 2007) utvecklade myndigheten ett kursupplägg i samverkan med 
Uppsala universitet som omfattande 7,5 högskolepoäng på 3x3 dagar under ett år. Detta upplägg 
har sedan använts inom ett flertal av myndighetens regeringsuppdrag, till exempel uppdraget om 
att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja och uppdraget Unga, sex och internet. Samtliga 
utbildningar har arrangerats tillsammans med en högskola eller ett universitet. Konsulter med 
kunskap inom det aktuella fältet har varit processledare. Utbildningarna har av oss kommit att 
kallas nationella utbildningar, eftersom de varit öppna att söka för alla i landet. 

De nationella utbildningarna har utgjort en medveten kvalitativ satsning där ambitionen varit att 
frågeområdet utvecklas genom att nyckelpersoner inom såväl offentlig sektor som inom civila 
samhället ges möjlighet att ordentligt fördjupa sig i ett problemområde. 

Utbildningskoncept och upplägg 
Vi har inom detta regeringsuppdrag anordnat nationella utbildningar med namnet Unga, 
maskulinitet och våld både 2013 och 2014. Utbildningarna har genomförts i samverkan med 
Linköpings universitet och kurs- och processletts av Amphi produktion och Män för jämställdhet. 
Utbildningarna har samlat deltagare från kommuner, myndigheter och ideella verksamheter.  
     Utbildningens pedagogiska upplägg har byggt på medverkan av sakkunniga föreläsare inom 
olika tematiska områden. Till varje tematiskt område och respektive föreläsare har sedan 
kurslitteratur varit knuten. Under utbildningsdagarna har teoretiska pass varvats med 
bearbetande/processinriktade pass. De teoretiska och bearbetande momenten har sedan utgjort 
grunden för att deltagarna i en slutuppgift formulerat en strategi för hur det egna 
våldsförebyggande arbetet på hemmaplan kan utvecklas. Detta moment har varit obligatoriskt. 
Deltagare som lämnat in en strategiuppgift, kombinerat med fullt deltagande i utbildningen, har 
tilldelats ett kursintyg. 
     De som önskat har sedan skrivit en examinationsuppgift med en vetenskaplig analys utifrån 
kursens föreläsningar och litteratur, i form av en hemtentamen, som skickats in till Linköpings 
universitet. Vid en godkänd hemtentamen och i övrigt fullt deltagande i kursen ges 7,5 
högskolepoäng.  

År 2013 gavs fyra utbildningar, två i Stockholm, en i Göteborg och en i Helsingborg. 
Sammanlagt sökte 213 personer och 140 fick möjlighet att gå kursen. Av de antagna var 60 
procent kvinnor, 39 procent män och 1 procent identifierade sig som annat. Av de antagna var det 
23 personer som hoppade av under kursens gång och 60 personer (51 procent) av de som 
fullföljde utbildningen som examinerade högskolepoäng.  
      År 2014 gavs tre utbildningar, en i Stockholm, en i Göteborg och en i Helsingborg. Av 166 
sökande antogs 105 personer. Av de antagna var 58 procent kvinnor, 41 procent män och 1 
procent identifierade sig som annat. Det var 10 personer som hoppade av utbildningen under året 
och i dagsläget vet vi att 37 personer (39 procent) har lämnat in sina examinationsuppgifter.  
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En uppskattad och efterfrågad utbildning 
Vi har haft ett mycket högt söktryck på utbildningarna och fler manliga sökande jämfört med 

tidigare högskoleutbildningar som vi genomfört i samband med andra regeringsuppdrag. Det har 
aldrig varit ett uppsatt mål att vi ville ha fler män men det är något vi har kunnat konstatera. Flera 
deltagare har muntligen uttryckt sig mycket positivt om utbildningarna.  

Både år 2013 och 2014 års utbildningar har fått höga betyg i de utvärderingar som myndigheten 
gjort. Vad gäller helhetsintryck av kursen gav deltagarna vid 2013 års utbildning ett betyg på 4,5 
på en femgradig skala och samma betyg vad gäller huruvida kunskapen de fått genom 
utbildningen är användbar i deras arbete. Det var 95 respektive 96 personer som svarade på 
frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 81 respektive 82 procent av de som fullföljde kursen.  

År 2014 fick kursens helhetsintryck betyg 4,6 och användbarheten ett betyg på 4,4 på den 
femgradiga skalan. Svarsfrekvensen var 78 procent av de som fullföljde kursen. I utvärderingen 
har deltagarna bland annat lyft att utbildningen varit välplanerad, att föreläsarna hållit hög 
standard och att det varit givande med processtid där deltagarna getts möjlighet att utbyta 
erfarenheter.  
      Utbildningen har tagit upp ett frågeområde där det efterfrågas mer kunskap, allra helst 
kunskap och erfarenheter kring förebyggande strategier och metoder. Deltagarna har fått chans till 
fördjupad kunskap genom möjlighet att bearbeta, och utbyta, erfarenheter med andra som har 
liknande erfarenheter. Det i sig har haft ett värde och fyllt ett stort behov och också lett till ett 
nätverkande mellan deltagarna som de tar med sig i fortsatt arbete. Att kurserna samlat deltagare 
från olika samhällssektorer, från frivilligorganisationer till behandlingsinstitutioner, har 
uppskattats av deltagarna och bidragit till en fördjupad förståelse för olika yrkesgruppers och 
instansers roller i det förebyggande arbetet.  

Utbildningarna har lett till utveckling och ny kunskap 
Samspelet med medverkande föreläsare har både utvecklat kursen och dess innehåll men också 
det förebyggande fältet. Två föreläsare medverkade 2013 med ett pass kring förebyggande 
strategier och metoder. Till år två hade de på uppdrag av myndigheten utvecklat innehållet till en 
metodbok (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014) som då utgjorde 
kurslitteratur. Ny kunskap växte även fram inom området ”kollektiva våldsuttryck” där 
myndigheten uppdrog åt en medverkande föreläsare att på extra tid inför sin föreläsning göra en 
litteratursökning inom området. Föreläsningen kom därmed att innehålla ny sammanställd 
kunskap inom fältet. Inför andra året fanns även denna föreläsning med som text. På detta sätt har 
arbetet med kursen även fungerat som drivkraft för att utveckla ny kunskap inom fältet. Det är 
flera av deltagarna som har bett oss och föreläsarnas om våra presentationer som de i sin tur 
använt i andra sammanhang. Deltagarna har även hört av sig för att di vill att vi ska komma ut och 
föreläsa i andra sammanhang. Genom att utbilda nyckelpersoner på den nationella utbildningen 
hoppades vi att erfarenheterna och kunskaperna om unga och våld skulle spridas till flera aktörer 
lokalt ute i kommunerna.  Vi har även noterat att både kommuner och andra myndigheter refererar 
till skriften Unga och våld (2013:1) 
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Seminarier på Rikskonferensen 2013 och 2014 
Myndigheten anordnar egna rikskonferenser varje år. Vid konferensen 2013 hade vi med två 
seminarier under temat unga mäns våld. Det ena seminariet hette Maskulinitet och kollektiva 
våldsuttryck bland unga killar och handlade om vad det är för mekanismer som ligger bakom att 
unga killar utövar våld i grupp. Över 100 personer deltog. Seminariet var ett av de mest 
uppskattade på konferensen och placerades i det rum där mest deltagare fick platsDet ställdes 
många frågor så arrangörerna hann inte låta alla som hade frågor att komma till tals. 
   Det andra seminariet handlade om killars användning av sexuellt våld och deras utsatthet för 
övergrepp.  
   På rikskonferensen 2014 anordnade vi två seminarier. Ett som beskrev det systematiska 
våldsförebyggande arbetet som äger rum i Sioux City i Iowa och som flera myndigheter, 
kommunala och ideella aktörer besökte under våren 2014. Det andra seminariet handlade om våld 
i ungas nära relationer. Unga tjejer utsätts för våld i nära relationer i högre grad än vad vuxna 
kvinnor gör. Ändå finns det ingen omfattande forskning om våldet i ungas nära relationer. Båda 
seminarierna var bland de mest uppskattadepå hela konferensen och utvärderingarna var mycket 
positiva. Mer än 150 personer lyssnade på båda seminarierna. 
 
 

Samarrangemang 2013 och 2014 

Samarbete med Länsstyrelserna 2013 
Under 2013 gick det ut ett erbjudande från myndigheten till samtliga länsstyrelser och barnahus 
om att det fanns möjlighet att anordna ett utbildningstillfälle med oss där vi kunde presentera vår 
rapport samt finansiera ytterligare en föreläsare om länsstyrelsen stod för kostnaderna för lokal 
och del praktiskt arbete. Sammanlagt hörde nio länsstyrelser och kommuner av sig; Dalarna, 
Oskarshamn, Jönköping, Västerås, Örebro, Roslagen, Västra Götaland, Luleå och Eskilstuna. 
Sammanlagt deltog drygt 1 000 personer vid dessa tillfällen. Utbildningarna brukade i princip 
innehålla tre eller fyra programpunkter varvat med ny forskning och exempel på praktiskt arbete 
som rör området unga mäns våld och maskulinitet. 

 

Att stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga 2013 
Den 13–14 juni 2013 anordnade MUCF tillsammans med Män för jämställdhet och Sveriges 
Kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) en tvådagars konferens om våldsförebyggande arbete 
med unga män. Syftet med konferensen var att uppmärksamma betydelsen av att långsiktiga 
våldsförebyggande insatser måste prioriteras i samhället, uppmärksamma olika former av 
våldsförebyggande insatser, sätta fokus på våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv riktat 
till målgruppen killar och unga män samt belysa beslutsfattares ansvar och möjligheter. 
    Det kom 162 personer till konferensen och utvärderingarna var positiva. På frågan vad 
helhetsintrycket hade varit så svarar 64 procent mycket bra. Ingen svarar mindre bra. På frågan 
om man anser att kunskapen man fått genom konferensen är användbar i ditt arbete så svarar 48 
procent mycket användbar och endast 22 procent användbar och ingen svarar att det inte har varit 
användbart.  
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Five days of Violence Prevention 2014 
Tillsammans med MFJ och Unizon anordnade vi Five days of Violence Prevention under en 
vecka i maj 2014. Vi bjöd in utländska experter som tillsammans med oss skulle fokusera på 
unga, maskulinitet och våldsförebyggande arbete.  
   Syftet med att arrangera seminarier för att diskutera våldsprevention byggde på vetskapen om 
att det finns erfarenheter från andra länder som vi kan lära oss mycket av. Under hela veckan 
deltog cirka 240 personer. Dessa individer kom från kommuner, civila samhället och andra 
myndigheter. Ibland deltog vissa personer på flera av aktiviteterna.  Tillsammans ville vi föra en 
dialog om var vi befinner oss idag globalt och hur vi kan utveckla det våldspreventiva arbetet 
samt hur vi kan stärka samarbetet mellan oss aktörer i världen som arbetar med att utforska 
metoder för det våldspreventiva arbetet 
   Måndagen och tisdagen den 12–13 maj innehöll utbildning för de som arbetar i det direkta 
mötet med enskilda och grupper som utsatts för våld inom det civila och det offentliga samhället 
utifrån metoden ”Response based practice”, som är ett koncept från Canada om hur man möter de 
våldsutsatta. De här två dagarna vände sig främst till professionella och frivilliga som möter unga 
som riskerar eller har hamnat i våldssituationer.  Linda Coates, professor i psykologi på Okanagan 
college och Allan Wade, psykolog och professor i socialt arbete på Universitet of Victoria, 
Vancover i Canada höll i de här dagarna.  Enligt utvärderingen från de här två dagarna så svarade 
samtliga 18 personer som svarade på utvärderingsenkäten att de var mycket nöjda. Föreläsarnas 
särskilda pedagogik och kunskapen om våldsutsatthet landade väl hos deltagarna. Den 14 maj 
arrangerades ett expertmöte. Utgångspunkten var att samla engagerade och kunniga personer 
inom det globala våldspreventiva fältet. Det var personer från olika delar av världen som på olika 
sätt verkar inom fältet mäns våld, maskulinitet och unga. Arbetsdagens syfte var att föra en dialog 
om var vi står idag globalt, hur vi kan utveckla det våldspreventiva arbetet och hur vi fortsatt kan 
samarbeta över landsgränserna. Mötet innehöll tre huvudsakliga punkter som diskuterades mellan 
experterna. Varför är det unga män som står för majoriteten av allt våld? Hur kan vi förebygga 
unga mäns våld och slutligen vad är det som krävs i framtiden? 

Den 15 maj hade vi en konferens där de inbjudna experterna höll egna anföranden. Till denna 
konferens hade vi bjudit in yrkesverksamma och ideellt aktiva  som arbetar med våldsfrågor på 
olika nivåer i samhället. Sammanlagt deltog 115 personer på den dagen. Även denna dag utgick vi 
från samma frågeställningar som tidigare: Varför använder unga män våld, hur kan vi förebygga 
våld och vad behövs i framtiden för att utveckla detta område? På eftermiddagen jobbade vi i 
workshops. Återigen visade utvärderingarna positiva resultat. På frågan vad helhetsintrycket hade 
varit svarade 60 procent mycket bra. På frågan ”Hur användbar anser du att innehållet i 
arrangemanget är i ditt arbete?” svarade 96,5 procent att innehållet var användbart eller mycket 
användbart -  de flesta tyckte ”mycket användbart” Fredagen den 16 maj fokuserade vi på 
Mentors in violence prevention program. Experter som Jeffrey O`Brien och Alan Heisterkamp 
från USA och Graham Goulden höll i dagen. Deltagarna jobbar främst i kommuner runt om i 
landet inom skola och fritid. Svenska exempel presenterades också under dagen. 
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Fyradagars kurs för Umeå om våldsprevention 2014 
Hur hänger maskulinitet och våld ihop och hur kan våld bland unga förebyggas var en kurs under 
2x2 dagar som vi genomförde tillsammans med Umeå kommun under 2014. Umeå kommun hade 
kartlagt kunskap och erfarenheter vad gäller våld i nära relationer. Under hösten 2014 skulle 
arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan mot våld i nära relationer göras. 
Utbildningen arrangerades som ett led i att utveckla kunskap i Umeå kommun kring att arbeta 
våldsförebyggande. Utbildningen vände sig till yrkesverksamma och förtroendevalda som har en 
operativ, samordnande eller strategisk roll där man möter eller arbetar för unga människor - skola, 
socialtjänst fritid, kultur eller, samhällsbyggnad. 
   Utbildningen innehöll kunskap om ungas utsatthet för våld och användandet av våld, våldets 
funktion och teorier om maskulinitet. Dessutom gav den också kunskap om sexuellt våld, våld 
mot hbtq-personer, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer samt om metoder i 
förebyggande arbete. Vi lade in mycket processtid där det fanns tillfälle att utbyta erfarenheter 
med andra, fördjupa sig i exempel på förebyggande insatser och konkret formulera strategier för 
förebyggande arbete. På denna utbildning använde vi vår handbok om våldsprevention, Inget att 
vänta på (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014). Handboken utgår från 
genusvetenskapliga perspektiv på våld och folkhälsovetenskapliga perspektiv på våldsprevention. 
Deltagarna var mycket nöjda med utbildningen. På frågan om helhetsintryck gav deltagarna 
arrangemanget 4,3 på en femgradig skala. Deltagarna tyckte att föreläsningarna om sexuellt våld 
och om hedersrelaterat våld var särskilt bra. Många var också var nöjda med processledaren som 
man tyckte gjorde bra sammanfattningar och gav en bra inramning och struktur. Det man ansåg 
var mindre bra var att det inte fanns ordentligt med tid för att bearbeta föreläsningarna och att 
vissa föreläsningar var lite väl korta. Kursen har bidragit till en ökad kunskap i organisationen, 
och i större nätverk. Detta kommer att användas i det fortsatta arbetet med handlingsplan, 
utbildning och ett mer strategiskt arbete, säger Linda Gustafsson som arbetar med det strategiskt 
förebyggande arbetet kring jämställdhet i kommunen. 

Konferens – Hållbara investeringar 2014 
Den 20–21 november 2014 samlades 254 politiker, praktiker, kommuntjänstemän och företrädare 
för ideella organisationer till en två dagars konferens på Scandic Foresta, Lidingö för att flytta 
fram Sveriges position i det våldsförebyggande arbetet. Den största gruppen deltagare utgjordes 
av tjänstemän från landets socialförvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningar samt 
skolförvaltningar. Intresset för konferensen var mycket stort.  Anmälningarna strömmade in och 
vi utökade antalet till det dubbla efter att vi noterat det stora intresset. Konferensen Hållbara 
investeringar - förebygg unga mäns våld arrangerades av MUCF, MFJ, SKL och Unizon. Syftet 
var att ge verktyg på lokal nivå för att förebygga mäns våld utifrån den kunskap och forskning 
som finns på området samt inspirera och konkretisera hur praktiker och beslutsfattare kan arbeta 
förebyggande med utgångspunkt i destruktiva maskulinitetsnormer. Utgångspunkten för 
konferensen var att sätta fingret på hur vi bygger upp ett hållbart samhälle och påvisa att våldet är 
ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som medför enorma kostnader, såväl ekonomiskt som för 
samhället i stort när det gäller mänskligt lidande. Konferensen innehöll åtta olika seminarier som 
alla handlade om hur vi ska arbeta metodiskt för att stoppa våldet bland unga män. Flera 
internationella gäster föreläste, bland dem Jeni Klugman, direktör på Världsbankens avdelning för 
frågor kring genus och utveckling. Alan Heisterkamp från Center for Violence prevention 
medverkade och pratade om metoden Mentors in Violence Programme tillsammans med kollegan 
Graham Goulden från Skottland. Juliana Carlson från Kansas universitet höll ett seminarium om 
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vilken roll män kan spela genom att ta avstånd från våldet. Hon redogjorde för en internationell 
studie där bland annat Sverige ingick. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hade 
ett seminarium utifrån den nya handboken Inget att vänta på (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 2014). I samband med konferensen delade även SKR ut sin undersökning av 
kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, Bygg bra före. Undersökningen 
visar att var femte kommun helt saknar våldsförebyggande arbete. Eftersom utgångspunkten för 
konferensen var att hitta tillvägagångssätt för praktiker att genomföra förändringar för att minska 
våldet så hoppades vi att innehållet på seminarierna var så vardagsnära så att det skulle ge 
inspiration för vidare arbete lokalt. 
 
 
Medverkan i andras konferenser och mässor 2013 och 2014 
Under 2013 deltog vi på ett flertal mässor och konferenser som vände sig till vissa specifika 
yrkesgrupper. Motivet till att medverka på mässor och konferenser har varit att sprida vårt 
material  i form av utredningar om unga samt handböcker om vilka verktyg som finns för att 
synliggöra ungas behov. Vi medverkade till exempel på Föreningen för Sveriges 
ungdomsmottagningars (FSUM) årskonferens, i skolkuratorernas årliga konferens (denna gång i 
Luleå) under MR-dagarna, Socionomdagarna och i Almedalen.  

På MR-dagarna hade vi ett seminarium där vi pratade om unga mäns våld och 
maskulinitetsnormer. MR-dagarna vänder sig främst till civila samhällets organisationer men även 
till kommunala tjänstemän.  I Almedalen 2013 medverkade myndigheten i ett seminarium som 
Unizon arrangerade. Seminariet handlade om hur samhället ska förebygga unga mäns våld.  Den 5 
november 2013 hade vi föreläsning för cirka 200 deltagare på ABF som Föreningen Skyddsvärnet 
hade anordant. Målgruppen för dagen var framförallt representanter från ideella organisationer. 
Den 30 november hade Miljöpartiet ordnat en utbildningsdag om jämställdhet. Vi bjöds in för att 
föreläsa om unga män, våld och maskulinitet.  
   Under 2014 medverkade vi på Nordiskt forum – New Action on Women´s Rights, som 
anordnades i Malmö12–15 juni av ett antal kvinnoorganisationer. Myndigheten arrangerade ett 
seminarium där vi presenterade två rapporter; Unga och våld och Fokus 13 – om unga och 
jämställdhet. Vi hade också en monter där vi informerade om vårt arbete. Vi medverkade 
dessutom i ett seminarium som hette Hot och hjältar – män som problem och lösning i arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor. Unizon var arrangör. I övrigt avstod vi från medverkan i andra mässor 
under 2014, eftersom vi ordnade egna konferenser i större utsträckning. Den 24 februari 2014 höll 
vi en föreläsning för yrkesverksamma och ideella aktörer i Borås kommun. Den 10 april 2014 
föreläste vi på en temadag som en enskild konsult ordnat för Stockholms stad. Målgrupp var 
skolan, polisen och psykiatrin. Rubriken för konferensdagen var ”Akta dig för oss – Angry young 
men”. Den 17 november i Göteborg och den 19 november i Stockholm deltog vi som föreläsare i 
ett program som Skolverket hade ordnat. Ämnet var jämställdhet i skolan och programmet vände 
sig till samtliga skolchefer och rektorer i landet.  
   Slutligen medverkade vi med en föreläsning på en utbildning som RFSU anordnade i november 
Målgruppen var personer som möter unga i sitt arbete, till exempel skolpersonal och socialtjänst. 
Genom att medverka vid andra organisationers arrangemang har vi fått möjlighet att sprida vår 
kunskap till målgrupper som vi kanske inte annars hade mött på våra egna arrangemang. Vi har på 
så sätt ökat kännedomen om myndigheten generellt och vårt arbete kring våldsfrågorna specifikt 
hos en bredare målgrupp än om vi endast anordnat egna utbildningar och konferenser. Förfrågan 
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om att medverka på RFSU:s utbildning kom också efter att en anställd på RFSU hört vår 
föreläsning på FSUM:s konferens tidigare i år. 
   Under 2014 anordnades enskilda konferenser för att nå ut till de som jobbar med frågor som rör 
våld. Ibland gjordes det i samarbete med länsstyrelser och kommuner och ibland bjöds vi in som 
gästföreläsare. Sammantaget samarrangerade eller medverkade vi vid 20 enskilda tillfällen. Platserna 
eller aktören var följande: Region Skåne, Tierp, Borås, Sörmland, Spånga/Tensta, Malmö, 
Gävleborg, Västernorrland två gånger, Helsingfors, Luleå, Växjö, Halmstad, Örebro, Göteborg, 
Karlshamn, Stockholm, Visby samt för ideella föreningar som RFSU och Föreningen för sexuellt 
utsatta. I genomsnitt deltog över hundra personer vid varje konferenstillfälle. Sammanlagt har vi 
alltså mött cirka 2 000 unika deltagare från kommuner och den ideella sektorn på dessa konferenser. 
 

Utbildningsdagar med specifika teman 2013–2014 
I regeringsuppdraget anges att myndighetens utbildningsinsatser ska sprida kunskap om hur man kan 
förebygga våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld 
som riktas mot homosexuella, bisexuella ungdomar och unga transpersoner. Kunskap om den särskilda 
utsatthet som drabbar dessa grupper finns med i vår nationella högskoleutbildning men vi har utöver 
den anordnat särskilda utbildningstillfällen med specifika teman.  
   Den 3–4 oktober 2013 genomfördes således en spetskomptensutbildning på Sätra Bruk om unga 
män, sexuella övergrepp och maskulinitet. Utbildningen var riktad till ett tjugotal professionella 
som antingen möter unga män som utsatts för sexuella övergrepp eller som forskar på området.  
Deltagarna diskuterade vilka erfarenheter som finns av att samtala med killar och unga män när 
det gäller sexuella övergrepp och maskulinitetsnormer samt vilka utmaningar som finns och hur 
långt man kommit när det gäller forskning på området. Hur kan vi möjliggöra för unga män att 
berätta om eventuella övergrepp och hur jobbar vi förebyggande och i behandling?  Under 
utbildningen konstaterades även att det behövs forskning kring vilka metoder som fungerar när 
det gäller bemötande av killar som utsatts för sexuella övergrepp till exempel att den som arbetar 
med behandling behöver vara öppen, självreflekterande och våga utmana sina egna normer. 
Vidare kom det fram att det är viktigt med erfarenhetsutbyte mellan behandlare och de som 
arbetar förebyggande och att de vuxna professionella behöver ha ett inkluderande sätt i mötet med 
unga. Det saknas verbala rum för att prata om känslor för unga killar sa flera medverkande på 
spetskomptensutbildningen. 
   Den 6 december 2013 anordnade vi en konferens om hat mot hbtq-personer tillsammans med 
RFSL. Konferensen hette När motivet är hat och hade fokus på hat och våld mot hbtq-personer. 
Exempel på teman var maskulinitet och våld, näthat, våldsförebyggande arbete, internationella 
perspektiv och exempel, lagstiftning samt unga som såväl förövare och offer. Syftet var inte 
främst att prata om hatbrott i en juridisk bemärkelse utan hur homofobi och transfobi kopplat till 
maskulinitet också är kopplat till våld. Vidare tog konferensen upp våldets kontinuum och den 
homofobiska jargongen och interaktionen mellan unga män som skapar legitimitet för mer 
våldsamma hatbrott. Detta är viktigt för att kunna synliggöra och för att kunna arbeta 
förebyggande. Målgrupp för konferensen var tjänstemän och ideella aktörer som möter unga. 
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   Den 9 oktober 2014 genomförde myndigheten en heldagskonferens i samarbete med 
Kriminalvården med fokus på forskning om unga män, heder, maskulinitet och våld. 
Kriminalvården har fått regeringsuppdrag om unga och våldsamma klienter samt ett 
regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering. Målgruppen var klientnära personal, såsom 
vårdare, frivårdsinspektörer, programledare, funktionsansvariga och klienthandläggare som 
arbetar med unga, men även klientnära personal såsom lärare och sjuksköterskor. Vi såg det 
effektiva i att genomföra en konferens gemensamt då personal som arbetar med unga våldsamma 
män inom Kriminalvården är en angelägen målgrupp även för oss i vårt uppdrag att förebygga 
mäns våld. Kriminalvården såg denna konferens som ett av flera fortbildningstillfällen under ett år 
för att öka kompetensen om mekanismer som finns bakom mäns utövande och utsatthet för våld 
hos personalen. 
 

Föreläsningar och information till myndigheter 
Den 11 april 2013 höll vi en föreläsning om unga män och maskulinitet för myndighetsnätverket 
som ska förebygga att unga gifts bort mot sin vilja. Samordnare för myndighetsnätverket är 
Länsstyrelsen i Östergötland.  Den 14 maj 2013 föreläste vi för Myndighetsnätverket  barn och 
ungas rättigheter, som samlar generaldirektörer och chefer från ett trettiotal statliga myndigheter. 
Den 29 maj 2013 föreläste vi för Nationellt centrum för kvinnofrid. En mycket uppskattad 
föreläsning som föranledde Skolverket att be oss om en föreläsning i ämnet vid ett senare tillfälle. 
Vi föreläste även på Rikspolisstyrelsens konferens för de kommuner som ingår i Sociala 
insatsgrupperna i september 2013. Många av de myndigheter och kommuner som hört dessa 
föreläsningar har goda kunskaper och långa erfarenheter av att arbeta med frågor som rör våld och 
mäns våld mot kvinnor. MUCF har dock bidragit med nya perspektiv vad gäller universellt 
våldsförebyggande arbete och kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld som 
myndigheterna tidigare inte haft någon djupare kännedom. Detta upprepas ofta i möten med andra 
myndigheter. 
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Produktioner 

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande 
verksamheter 
Under 2011 och 2012 genomförde myndigheten en studie av pojkars och unga mäns attityder och 
värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien beskrev också pojkars och unga 
mäns utsatthet för våld och användning av våld. Studien visade bland annat att killar är 
överrepresenterade både som våldsutövare och som offer för fysisk misshandel.  Den visar också 
att tjejer i större utsträckning är utsatta för sexuellt våld än killar och att det behövs mer kunskap 
om våld i ungas nära relationer. I studien påvisades  också ett samband mellan att instämma i 
stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet och att ha utövat våld.  

I uppdraget ingick även att titta på våldsförebyggande insatser som genomförts i Sverige eller i 
andra länder. Myndigheten gav organisationen Män för jämställdhet ett uppdrag att kartlägga 
detta. Resultaten presenterades i rapporten men lades också upp på vår webbplats som två 
separata pdf-rapporter, Före han slår och Låt 101 blommor blomma. 
 

Före han slår 
I rapporten Före han slår beskrivs effektutvärderade, universella, våldspreventiva metoder med 
ett genusperspektiv.  De flesta metoderna kommer från USA, ingen av dem kommer från Sverige. 
I rapporten presenteras också möjliga framgångsfaktorer i ett våldspreventivt arbete. Bland annat 
lyfts det så kallade åskådarperspektivet, där fokus ligger på att jobba med unga som potentiella 
åskådare vid våldshändelser och att diskutera hur de kan agera för att hindra och förebygga våld.  
 

Låt 101 blommor blomma 
I Låt 101 blommor blomma kartläggs det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Där framkommer 
bland annat att mycket av det arbete som skett har varit i form av projekt och att möjligheterna att 
jobba långsiktigt varit bristfälliga. I princip inga metoder och projekt har heller utvärderats 
systematiskt och det är därför svårt att säkert uttala sig om vad som ger effekt. Rapportförfattarna 
menar att universell våldsprevention med ett genusperspektiv fortfarande är ett relativt nytt fält i 
Sverige och att det är under utveckling. 
 

Unga och våld – en sammanfattning 
Det har funnits ett behov av ett material som är mer övergripande och som kort beskriver 
resultaten från studien Unga och våld. Myndigheten beslutade därför att trycka upp en 
sammanfattning på 30 sidor där även förslagen till det fortsatta arbetet nämns. Sammanfattningen 
har tryckts i sammanlagt 3000 exemplar under åren 2013-2014. Det gick åt 1 500 exemplar under 
2013. Därefter trycktes ytterligare 1 500 exemplar under 2014. I dagsläget har vi cirka hälften av 
de tryckta exemplen kvar. 
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Hjältar och monster 
I Hjältar och monster presenteras samhällsvetenskapliga perspektiv på mäns våld. Här diskuteras 
bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och hegemonisk maskulinitetsteori. Ambitionen är att 
genom de olika teorierna förklara orsakerna till mäns våld. Hur beskriver de mäns relation till 
kvinnor, barn och andra män? Hur relaterar förklaringsmodellerna till klass, etnicitet och ålder? 
Skriften har tryckts i 1 500 exemplar, upplagan är i stort sett slut. 

 

Grupper, maskulinitet och våld 
I arbetet med utbildningarna och i mötet med praktiker identifierade myndigheten en 
kunskapslucka i kopplingen mellan våld, maskulinitet och grupper. Myndigheten uppdrog därför 
åt en forskare vid Stockholms universitet att skriva en forskningsöversikt på området. Artikeln 
publicerades dels i rapporten Fokus 13 – om unga och jämställdhet (2013) och som en separat 
publikation. Den forskning som redovisas i publikationen visar att gruppen ofta är central för 
unga killars utövande av våld och att mycket av det våld som förekommer i olika sammanhang 
sker och får betydelse genom att det finns en grupp av åskådare och medaktörer. Våld kan då vara 
ett sätt att uttrycka maskulinitet i grupp, men det finns även goda exempel på hur gruppens roll 
kan användas i våldsförebyggande arbete. Det behövs ökat fokus på grupper och maskulinitet i 
förebyggande arbete och forskning kring våld. Publikationen trycktes i 1 500 exemplar. Det har 
funnits intresse för denna skrift bland yrkesverksamma som möter unga killar i grupp, exempelvis 
på Fryshuset, på fritidsgårdar och i olika idrottsföreningar. 

 

Inget att vänta på 
Inom ramen för det uppdrag om jämställdhet som myndigheten fick sommaren 2014, som syftar 
till att stimulera kommuner som vill jobba med våldspreventiva program, har vi tagit fram en 
handbok, Inget att vänta på (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014).Eftersom 
detta regeringsuppdrag och det nya uppdraget om att stötta kommuner arbetat nära tillsammans 
och på många sätt överlappar varandra, har vi valt att nämna handboken även i denna slutrapport. 
Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad 
våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Ambitionen har 
varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Handboken 
är framtagen av Män för jämställdhet, Unizon och MUCF. Vi bestämde oss för att göra boken 
eftersom vi märkt en stor efterfrågan på våra utbildningar om att få kunskap och redskap för hur 
man ska arbeta med våldsprevention. Den kunskapen fanns inte samlad någonstans innan. Boken 
skickades till tryck under slutet av 2014 och blev klar i januari 2015. 
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   En konsult som är verksam på företaget Välfärdsanalys och som för närvarande arbetar på 
uppdrag av utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor berättade 
för oss i samtal på telefon att flera aktörer från andra myndigheter anser att våra rapporter bidrar 
till en kompetenshöjning på våldsområdet.  Konsulten skickade följande citat: 

 

 

” MUCF:s kunskapsproduktion. De är ju fantastiska på det. De tar fram 

kunskap och kunskapen når ju ut i praktiken. Hur man paketerar och hur man 

gör den verksamhetsnära. Man börjar med stora forskningsöversikter, sen 

lättillgängligt material utifrån det och sen metodstöd. I en förpackning som 

gör att det känns fräscht. Och jag tänker att de andra myndigheterna skulle 

behöva gå på kurs där. För när jag föreläser för verksamheter som arbetar 

med unga så är MUCF:s material jättespritt där. Och det går verkligen inte 

att säga om XXX. Att direkt i produktionen tänka hela kedjan hur det ska nå 

ut. Marknadsföring. Vi behöver redan innan ha en idé om hur vi ska 

marknadsföra materialet så det ska nå ut. För det blir en väldig massa 

hyllvärmare som produceras på andra ställen.” 
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Samverkan och nätverk 

Målgrupp myndigheter 
MUCF har suttit med i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid  Det har vi gjort så länge 
myndigheten haft uppdrag som berör frågan om våld bland unga. Femton nationella myndigheter 
och SKL ingår i nätverket. Under 2013 har nätverket haft fyra sammankomster och under 2014 
har vi träffats tre gånger. Syften med mötena har främst varit att informera varandra, utbyta 
erfarenheter samt sprida kunskap om vad som händer på respektive myndighet men även att ta 
upp någon aktuell frågeställning. Ibland har vi bjudit in föreläsare utifrån som kommer med ny 
kunskap. 
   Myndigheterna som ingår i samverkan genomförde en konferens tillsammans den 21–22 
november 2013 på Clarion Hotell i Stockholm. Syftet med konferensen var att stimulera och 
stärka arbetet för kvinnofrid inom de olika myndigheterna. Men även att sprida den kunskap och 
de erfarenheter som finns och blicka framåt. Konferensen varvade föreläsningar i plenum med 
valbara seminarier: Före våldet, i våldet och ur våldet. Konferensen vände sig till ykesverksamma 
som möter våldsutsatta barn och unga eller som utövar våld samt till forskare och politiker. 
Professor Rashida Manjoo, FN:s särskilda rapportör kring våld mot kvinnor var på plats. Hon 
framhöll staternas ansvar för att utreda och förebygga våld mot kvinnor. Totalt fanns det tjugofyra 
olika seminarier att välja på och MUCF höll ett seminarium om vår analys av maskulinitet, 
förekomst av våld och exempel på förebyggande metoder. 
   Torsdagen den 11 december 2014 fick personal från de olika myndigheterna som inte kunnat 
medverka på den stora konferensen möjlighet att delta i en uppföljningsdag där utvalda seminarier 
från konferensen presenterades. Tre medarbetare från MUCF deltog på denna interna konferens. 
   MUCF har även suttit med i myndighetsnätverket inom uppdraget att förhindra att unga blir 
gifta mot sin vilja samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med nätverket är att 
skapa förutsättningar för att myndighetsinsatser ska få större genomslag och bidra till en 
långsiktig förändring, detta för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja eller 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Nätverket har träffats fem gånger under åren 2013 
och 2014. Vid varje tillfälle rapporterar myndighetsrepresentanterna om dagsläget kring det 
hedersrelaterade våldet och sedan diskuteras en dagsaktuell fråga. Under 2013 genomförde 
nätverket en utbildningsdag om könsstympning som är förbjudet i Sverige sedan 1982 och vars 
lagstiftning förstärktes 1999. Under 2014 har fokus legat på att få information men även förstå 
den nya lagstiftningen mot tvångs- och barnäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014. Nätverket 
enades vid ett av mötena under 2014 att ta fram en gemensam informationsskrift om 
hedersrelaterat våld och förtryck, riktad till myndigheter inom nätverket. Skriften ska även 
behandla den nya lagstiftningen.   
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Målgrupp kommuner och län 
MUCF har framför allt samarbetat med landets länsstyrelser så att de med hjälp av oss har kunnat 
ordna utbildningstillfällen. Det har varit ett framgångsrikt sätt att nå fler kommuner eftersom 
länsstyrelserna har god kontakt med kommunerna i sina län. Vi har vänt oss till samtliga 
länsstyrelser vid ett enda tillfälle och därefter har länsstyrelserna hört av sig till oss med jämna 
mellanrum och efterfrågat utbildning om unga, maskulinitet och våld. Vi har i samarbete med 
länsstyrelserna utformat program som innehållit både ny forskning och metoder för hur man kan 
arbeta med våldsprevention. 
   Unizon (tidigare SKR) har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på vilket 
våldsförebyggande arbete som sker ute i kommunerna, vilken kunskap som finns och vilka 
samarbetspartners kommunerna använder sig av. Undersökningen visade att var femte kommun 
helt saknar förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och bland unga i nära relationer. 
Nära sex av tio kommuner, 58 procent, uppger att de har en strategi för det förebyggande arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vid en närmare granskning framgick det dock att 9,6 
procent av dessa kommuner uppger att ”inget förebyggande arbetet bedrivs”. Drygt var tredje 
kommun, 37 procent, uppger att en strategi saknas. Resultatet visar att det finns en plan för det 
förebyggande arbetet, men huruvida den följs i praktiken verkar variera. Endast ett handfull 
kommuner arbetar på det sättet som WHO, Världsbanken och FN menar är effektivt, nämligen 
utifrån ett makt- och genusperspektiv. Chefer och ansvariga på landets socialförvaltningar vill 
göra mer för att förebygga mäns våld men hindras av bristande resurser och frågans låga prioritet.  
     På frågan om vad som skulle kunna hjälpa kommunerna att utveckla det förebyggande arbetet 
så nämner de flesta antingen mer resurser eller att frågan prioriteras högre inom kommunen.  
   Undersökning visar att det behövs satsning på våldsprevention utifrån en kunskap om genus. I 
kommunernas mer detaljerade svar framkommer att få beskriver sina insatser på ett sätt som tyder 
på att de har ett genusperspektiv. 
Det finns ett positivt undantag gällande metoder. En kommun nämner preventionsprogrammet 
Mentors in Violence (MVP) och intressant i sammanhanget är det är den enda kommun som har 
angett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som viktigaste 
samverkanspartner. Det är tack vare uppdraget myndigheten fick sommaren 2014 (uppdrag om 
jämställdhet från Utbildningsdepartementet, 2014) om att stimulera kommuner att arbeta 
våldspreventivt för att ändra killars sexistiska beteende som MUCF har blivit en aktör att använda 
som kunskapskälla i denna fråga. Varken länsstyrelser eller andra myndigheter har haft uppdrag 
som handlar om att motivera kommuner att arbeta förebyggande mot våld. Samtliga uppdrag som 
regeringen satsat på under de två senaste mandatperioderna har främst handlat om att bistå med 
kunskap om mäns våld. Det har också främst handlat om selektiv prevention, alltså insatser 
riktade till personer med ökad risk att utsättas för eller utsätta andra för våld. Eller indikerad 
prevention som innebär insatser riktade till personer som redan har utsatts för eller utsatt andra för 
våld. Få regeringsuppdrag har handlat om universell prevention, alltså breda insatser i ett tidigt 
skede riktade till allmänheten. 
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   I slutet av 2014 gjordes intervjuer med fem kommuner (Botkyrka, Ronneby, Borås, Sollentuna, 
Gävle) avseende utgångsläge, förutsättningar och planer för att starta pilotverksamhet i syfte att 
förebygga våld och sexistiskt beteende utifrån något eller några av de preventionsprogram med 
genusansats som visat goda resultat internationellt. Av intervjuerna framgår att det i dessa fem 
kommuner saknas ett sammanhållet, systematiskt och medvetet tidigt våldsförebyggande arbete 
som når många unga. De tidiga våldsförebyggande insatser som förekommer är oftast 
punktinsatser som når ett litet antal individer.  
   Det saknas ofta lednings-, organisations- och kompetensstöd för att möjliggöra ett hållbart, 
långsiktigt och kunskapsdrivet arbete som involverar flera, som kan utvecklas över tid och 
kontinuerligt utvärderas och förbättras. Kommunerna anger tydligt ett fortsatt behov av stöd med 
kunskap, kompetens och riktlinjer för hur ett kunskapsbaserat och systematiskt våldspreventivt 
arbete med genusansats ska utvecklas och bedrivas i närsamhället. 
 

Civila samhället  
Den ideella sektorn har varit ledande i att föra upp frågor om könsrelaterat våld på både samhälls- 
och forskningsagendan och i att utveckla nya praktiker i civilsamhället. Framförallt har kvinno- 
och tjejjoursrörelsen tagit en ledande roll. Frågan om våld och jämställdhet i förhållande till 
civilsamhället kan angripas från olika håll. En ingång är olika aktörers organisering mot våld.  
   
 Män för jämställdhet ser på vårt samarbete på följande sätt.   

 
Vår målsättning att utveckla samt fördjupa kunskap och praktik inom det 

våldspreventiva kompetensområdet i Sverige har på många sätt underlättats och 
gjorts möjlig genom, ett med åren alltmer strukturerat, samarbete med MUCF 

och Unizon. Att stödja varandra genom en ömsesidig 
kunskapsutvecklingsprocess, gör att varje organisations specifika kompetens och 

erfarenheter stärks, utvecklas och inspireras. Dessutom kopplas varje 
organisations samlade nationella och internationella nätverk samman och skapar 

ett mervärde som gör det mer sannolikt att en reell förändring av synen på 
våldsprevention som en nödvändig politisk prioritet kan bli möjlig att uppnå. 

(Peter Söderström, utvecklingsledare på Män för jämställdhet) 
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Unizon ser på vårt samarbete på följande sätt:  
 

Att arbeta våldsförebyggande kräver samarbete och att flera olika perspektiv och 
kunskapstraditioner länkas samman. När Unizon ( före detta SKR), Män för 

Jämställdhet och MUCF förenades i en gemensam vision om att våldet skall upphöra 
och när vi inledde vårt samarbete med att utveckla det våldsförebyggande arbetet i 
Sverige så skedde just detta. Jourernas mångåriga kunskap om våldsutsatta kvinnor 

och barn, kunskapen om hur män ska involveras i arbetet och vikten av att en 
myndighet stöttar kommuner och civilsamhället i metod- och kunskapsutveckling 

bildade en helhet. Nu krävs ytterligare resurser för att implementera arbetet på bred 
front och inte tappa engagemanget för det långsiktiga arbete som krävs av flera 

aktörer Vårt samarbete har satt vetskapen om att våld går att förebygga på kartan 
och tillsammans med intresserade kommuner så bildar vi ett exempel på den socio-

ekologiska modellen där både individuella och strukturella perspektiv får plats." 

(Olga Persson, generalsekreterare på Unizon) 

 
 

Gemensam debattartikel 
I samband med konferensen i juni 2013 skrev Unizon, Män för jämställdhet och MUCF en 
debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten. Där framhöll vi att unga mäns våld är en 
ledarskapsfråga och skrev att alla förlorar på seglivade föreställningar om mansideal som 
resulterar i våld, förtryck och förhindrar sökande av hjälp. Vi föreslår i debattartikeln att ledare 
som arbetar med unga och barn systematiskt bör ifrågasätta könssterotypa ideal. Att privat, 
offentlig och idéburen verksamhet upprättar program om våldsförebyggande tillvägagångssätt 
samt att det införs obligatorisk ledarskapsutbildning för de som dagligen arbetar med unga och 
barn till exempel inom skola, idrott, kultur och fritidsverksamhet med fokus på att 
medvetandegöra och motverka destruktiva och begränsade föreställningar om kön.  

Påverkan och mediauppmärksamhet  
I samtal med deltagare på våra utbildningar och konferenser har det framkommit att många av 
dem har tagit med sig ny kunskap och nya perspektiv från våra arrangemang. Det har bland annat 
handlat om nya perspektiv på våldsprevention och maskulinitetsnormers kopplingar till 
våldsutövande. Vårt arbete tycks dock inte enbart ha påverkat de som deltagit som åhörare utan i 
flera fall även de som deltagit som föreläsare. Vi har till exempel sett att de föreläsare som 
medverkat på vår nationella utbildning både 2013 och 2014 utvecklat sina föreläsningar från det 
första året till det andra och tagit in ny forskning och nya perspektiv. Flera föreläsare har berättat 
för oss i efterhand att de genom egen sökning efter forskarreferenser och efter att ha läst sig in på 
maskulinitetsforskning också blivit bättre och mer nyfikna på området. 

Vi upplever också att vi spridit perspektiv om maskulinitetsnormers koppling till våldsutövande 
bland andra myndigheter i de möten och de samråd vi haft med dem inom ramen för uppdraget 
(se avsnittet om Målgrupp myndigheter ovan).  
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   Vi har låtit Retriever göra en sammanställning över hur mycket våra frågor har 
uppmärksammats av medierna från och med 1 januari 2013 till och med den 31 januari 2015.  
Publiciteten kring rapporten Unga och våld fick en tydlig topp, både avseende räckvidd och antal 
omnämnanden i februari 2013. Bland annat publicerades ett stort antal notiser som utgår från TT 
(Tidningarnas Telegrambyrå). Fokus ligger här på att män 15–29 år utgör 46 procent av dem som 
misstänks för misshandelsbrott och att 3,4 procent av kvinnorna uppger att de utsatts för 
sexualbrott och att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling stiger med 3,2 
procent för killar som instämmer i stereotypa påståenden om maskulinitet och feminitet. Nyheten 
spreds både i rikstäckande medier och i lokalpress över hela landet. Under perioden 
uppmärksammas flera rapporter från MUCF där temat unga och våld lyfts fram. Bland annat 
berörs ämnen som hedersrelaterat våld, nättrakasserier och HBTQ-frågor inom sport. I Västra 
Götalands län och Skåne län  förekommer flest omnämnanden.  
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Internationell utblick 

Studiebesöket i Sioux City 2014 
MUCF vet av erfarenhet att informationsspridning till andra myndigheter är svår, på grund av 
bristande resurser och av tidsskäl. Informationsspridning hade ägt rum vid enstaka tillfällen men 
vi ansåg att det inte var tillräckligt. Därför ordnade MUCF en studieresa till Sioux City i Iowa, 
USA, med berörda aktörer från andra myndigheter och organisationer som arbetar med att 
förebygga våld och som har unga som målgrupp. Detta för att vi gemensamt skulle få uppleva hur 
ett beprövat våldspreventivt arbete kan gå till och få möjlighet att samordna oss kring metoder för 
prevention. 
   Syftet var att besöka Waitt Institutes Socio-Ecological Framework, en modell av Sioux City 
Project systematiska förhållningssätt för att förebygga våld och mobbning. Vi ville skapa 
möjligheter för yrkesverksamma på strategiska positioner inom det offentliga och ideella i Sverige 
att tillsammans och ur olika erfarenhets- och professionella perspektiv lära sig mer om den 
strategi för våldsförebyggande insatser som under en längre tid byggts upp i Sioux city. Syftet var 
även att mötas, lyssna på varandra och ha en dialog om möjliga metoder och tillvägagångssätt för 
fortsatt samverkan. Representanter från statliga myndigheter som Socialstyrelsen, Skolverket, 
Rikspolisstyrelsen, MUCF, Sveriges kommuner och landsting och kommunen Botkyrka samt 
organisationer som Män för jämställdhet och Unizon deltog i studieresan.  
   I Sioux City har ett långsiktigt och hållbart sätt att arbeta med våldsprevention utvecklats de 
senaste 15 åren.  Arbetet började i en av stadens skolor, i efterdyningar av den massaker som 
skedde i Columbine 1999 när två killar som gick sista året på High School, genomförde ett 
massmord och dödade 12 elever och en lärare samt skadade ytterligare ett tjugotal elever. År 2000 
prövades programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) på en skola i staden. Mentors in 
Violence Prevention (MVP) utvecklades 1993 vid North Eastern University i Boston, 
Massachusetts av Jackson Katz.  Det är ett utbildningsprogram för att förebygga genusrelaterat 
våld och mobbning genom att uppmana alla i omgivningen att på olika sätt lägga sig i för att 
motverka våld i sin vardag. MVP:s övergripande syfte är att bryta mäns tystnad kring frågor om 
mäns våld mot kvinnor. Utvärderingarna, som både är process- och effektinriktade, visade att 
programmet förändrade deltagarna i positiv riktning. Studenterna har lärt sig mer om mäns våld, 
har i mindre utsträckning sexistiska attityder, ser i större utsträckning olika former av våld som 
felaktiga och har i högre grad tilltro till sin egen förmåga att ingripa och hjälpa till. Den 
amerikanska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and 
Prevention har uppmanat till implementering av just åskådarprogram i skolan, så kallade 
bystander-program.  
   Data där våldshändelser har registrerats visar att antalet händelser på gymnasiet minskat 
dramatiskt över ett antal år. Skolornas rykte och klimat har märkbart förbättrats. Nyckeln till 
förändringen har varit att det är eleverna själva som har engagerat sig och fått skolan att bli något 
de är stolta över. Arbetet i Sioux City har dokumenterats på många sätt i olika rapporter, en 
vetenskaplig artikel, kortare filmer som finns på YouTube och två dokumentärfilmer: Bully och 
Private Violence. 
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   Det var nyttigt för oss i den svenska delegationen att få följa arbetet i Sioux city. De 
erfarenheter vi fick med oss från resan har vi tagit hem till Sverige och spritt till olika relevanta 
aktörer. Bland annat har MUCF ordnat särskilda seminarier och utbildningsdagar där vi tagit vara 
på den kunskap som vi fick med oss från USA. Under sommaren 2014 kom sedermera uppdraget 
att MUCF ska stimulera kommuner att jobba våldspreventivt mot unga mäns sexistiska 
beteenden. Vidare har vi förstått betydelsen av att arbetet med att förebygga våld måste ske 
långsiktigt samt att det krävs en hel kommuns insats för att detta arbete ska leda till att våldet 
faktiskt minskar på lång sikt. 

 

Internationella konferenser 
Myndigheten deltog på en nordisk forskarkonferens i Island 4–6 juni 2014, Emerging ideas in 
masculinity research. Detta var den tredje konferensen som hölls av Nordiska rådet kring ämnet 
maskulinitet. Huvudtalare på konferensen var Raewyn Connell, australisk professor i sociologi 
och Michael Kimmel, amerikansk forskare i sociologi. Konferensen syftade till uppmärksamma 
synen på sexuellt våld, globala maskuliniteter, faderskap och föräldraledighet. 

 

Våldsförebyggande arbete internationellt 
Inom det våldsförebyggande arbetet så har Sverige i flera avseenden inte kommit särskilt långt. Få 
av de metoder som används i Sverige har en genuskomponent med. Enligt WHO:s rapport från 
2007 spelar genusperspektiv roll för hälsofrämjande insatser riktade till killar och män. De 
insatser som har en kritisk ingång till hur maskulinitet eller femininitet konstrueras visade sig vara 
mer effektiva för att motverka våld än insatser som var genusneutrala. Huruvida ett program tar 
hänsyn till genus spelar alltså roll för hur den våldspreventiva praktiken kommer att fungera. I 
rapporten Före han slår presenteras ett antal program som anses ha positiv effekt på attityder 
kring genus och våld. Dessa återfinns också i en rad andra sammanställningar och rapporter, 
exempelvis WHO:s (2009). Vår lärdom  av att läsa rapporter och möta internationella experter är 
att vi i Sverige måste fortsätta göra detta område till ett kunskapsbaserat fält. Det måste vila på 
analysen av att våldets omfattning kan förstås som påverkat av genusnormer och ojämställdhet 
mellan kvinnor och män. Exempelvis är mäns våld mot kvinnor djupt rotat i ojämställdhet och 
utifrån en historisk patriarkal maktordning. Sexuella övergrepp mot unga är rotad i en idé om 
framförallt vuxna mäns rätt till kvinnor, barn och ungas kroppar eller killars rätt till jämnåriga 
tjejers kroppar. 
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Diskussion och förslag 

I detta avslutande kapitel sammanfattar och diskuterar vi några av de erfarenheter som vi dragit 
utifrån arbetet med regeringsuppdraget. Utifrån dessa erfarenheter lämnar vi också förslag på hur 
ett våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv skulle kunna utvecklas framöver.  

Stort behov och efterfrågan 
Vi har i och med våra utbildningar och konferenser nått ut till ett stort antal offentligt anställda 
och ideellt aktiva som möter unga. Våra utbildningar och konferenser har varit välbesökta och fått 
goda betyg i våra utvärderingar. I jämförelse med tidigare uppdrag som handlat om att förebygga 
våld tycker vi oss också se att vi nått nya målgrupper. Vi har till exempel i större utsträckning än 
tidigare lyckats locka män till våra utbildningar. En möjlig anledning till detta kan vara att temat 
varit just maskulinitet och att förebygga mäns våld generellt, snarare än att förebygga mäns våld 
mot kvinnor. Vi har också i större utsträckning än tidigare hittat samarbeten med myndigheter 
som Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Polisen och Kriminalvården, som vi sällan nått 
tidigare. Vi har också spridit våra publikationer via olika kanaler, som vår webbplats, konferenser 
och utbildningar.  

Trots att vi nått ett stort antal deltagare finns fortfarande ett stort behov bland de vi möter om 
mer kunskap och mer utbildning. Många av deltagarna på kurser och utbildningar har velat skicka 
kollegor på kommande aktiviteter. Det gäller såväl tjänstemän som praktiker inom både offentlig 
och ideell sektor. Behovet gäller såväl teoretisk kunskap som arbetsmetoder. Vi har i kontakt med 
våra målgrupper mött en stor efterfrågan kring att lära mer om universella våldsförebyggande 
metoder med ett genusperspektiv samt om hur maskulinitetsnormer och inställningen till 
jämställdhet kan påverka benägenheten att utöva våld. Bland annat har behovet av en central aktör 
som kan driva arbetet framåt och fungera som ett kunskapscentrum för våldsförebyggande arbete 
med ett genusperspektiv kommit upp i kontakt med såväl ideella organisationer som kommuner. 

Internationell forskning och erfarenhet 
Ett universellt förebyggande arbete med genusperspektiv har lyfts som en framgångsfaktor av 
flera organisationer och myndigheter runt om i världen. Det visade sig inte minst på det 
expertseminarium som anordnades i maj under Five days of violence prevention där forskare och 
praktiker från hela världen samlades och delade sina erfarenheter kring våldspreventivt arbete. Att 
arbeta universellt våldsförebyggande med ett genusperspektiv har vid flera tillfällen lyfts som en 
framgångsfaktor av Världshälsoorgansationen (WHO).  
WHO har också poängterat vikten av att arbeta utifrån den så kallade socioekologiska modellen 
(Världshälsoorganisationen 2002).  
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Modellen innebär i korthet att ett våldspreventivt arbete måste ske på samhällets alla nivåer, det 
vill säga på individ-, relations-, närområdes- och samhällsnivå, och att de olika nivåerna i 
samhället måste samverka och arbeta mot samma mål. I praktiken kan det innebära att det behövs 
insatser som riktar sig till individer (individnivå) i kombination med till exempel universella 
satsningar mot alla unga (närområdesnivå), tillsammans med tydlig lagstiftning (samhällsnivå). 
För att nå resultat räcker det inte med insatser på endast en nivå. 
 

 
 
   Studiebesöket i Sioux City visade hur ett våldspreventivt universellt arbete kan se ut i 
verkligheten. Att arbeta våldspreventivt med ett genusperspektiv utifrån den socioekologiska 
modellen bör vara användbart även i Sverige. 
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I december 2014 släppte WHO en studie om våldsprevention där de granskat våldpreventionsarbete i 
världen, Global status report on violence prevention 2014 (Världshälsoorganisationen 2014). Länder 
har själva fått rapportera in om och hur de arbetar med våldsprevention. I den svenska rapporten går 
det att läsa att Sverige har preventionsprogram mot till exempel sexuellt våld, ungdomsvåld och dating 
violence. Exakt vilka program detta är framkommer dock inte. Socialstyrelsen hade den samordnade 
rollen att se till att Sverige kom in med ett gemensamt svar till WHO. Det finns dock inte definierat 
vad vi i Sverige menar med våldsprevention. Inför arbetet med Sveriges svar ordande Socialstyrelsen 
en tvådagars konferens där Skolverket, BRÅ, Åklagarmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, 
Länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Nationellt centrum för Kvinnofrid och Barnombudsmannen 
medverkade. MUCF var inbjudet men representanten fick tyvärr förhinder. Socialstyrelsen har försökt 
tolka frågorna utifrån en svensk kontext och försökt ange vilka program vi använder i Sverige. 
Eftersom insatser enligt sådana program saknas nämnde man framförallt skolornas arbete med till 
exempel sexualundervisning. 
   Även om våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper tycks unga kvinnor (18–24 
år) vara mer utsatta än äldre kvinnor. I tidigare handlingsplaner nämns unga tjejer som en särskild 
grupp att ta hänsyn till. Då var insatserna framförallt riktade till de unga tjejer och killar som 
utsatts för hedersrelaterat våld och där endast kvinnor från ”andra kulturer” ansågs befinna sig i 
riskzonen. På samma sätt lyfts sällan unga män som våldsutövare i nära relationer fram i 
handlingsplanerna. När killars våld studeras och diskuteras är det främst våld som sker där både 
den som utsätter och den som utsätts är killar. Det finns inget etablerat begrepp på svenska för att 
beskriva våld i ungas relationer. I USA kallas det för ”dating violence” men det är ett begrepp 
som inte så lätt går att översätta till svenska förhållanden.  
   Det råder i dagsläget brist på studier om maskulinitet, våld och grupprocesser. Inom forskningen 
har många uppmärksammat kopplingen mellan maskuliniteter och våld. Mindre uppmärksamhet 
har dock riktats mot gruppens betydelse för kopplingen mellan våld och maskuliniteter. Detta 
trots att gruppen tillmäts stor betydelse för både maskulinitetskonstruktioner och brott, inte minst 
när de gäller studier av svenska förhållandena. Detta står att läsa i skriften Grupper, maskuliniteter 
och våld, 2014 
   Det tredje området som vi har uppmärksammat är killars utsatthet för sexuella övergrepp. Vi vet 
idag enligt rapporten Se mig, unga om sex och internet, Ungdomsstyrelsen 2009) att det är fler 
killar än tjejer som säljer sex men vi har alldeles för dålig kunskap för att kunna säga något mer 
om den gruppen när det gäller deras utsatthet för övergrepp och bemötandet från professionella.  
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Ett arbete under utveckling  
Det finns flera anledningar till att det universella våldspreventiva arbetet med ett genusperspektiv 
behöver fortsätta utvecklas.  Under projektets gång har flera rapporter släppts som visar på 
behovet av att arbeta våldspreventivt. Till exempel publicerade Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK) en prevalensstudie, Våld och hälsa, i början av 2014 som visade på kopplingen mellan 
utsatthet för våld och ohälsa (Nationellt centrum för kvinnofrid 2014).   
     Att det finns ett behov av att särskilt rikta in sig på unga och killar i det våldsförebyggande 
arbetet har vi sett i vår egen rapport Unga och våld som just visade att unga killar är 
överrepresenterade både som våldsutövare och våldsutsatta. I den nationella samordnarens 
betänkande Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, som presenterar hur ett mer effektivt 
arbete för att förebygga våld i nära relationer skulle kunna se ut, lyfts dock inte unga som en 
särskilt viktig grupp att arbeta med. Det förebyggande arbetet som föreslås i betänkandet är också 
av huvudsaklig selektiv och indikativ karaktär, snarare än universellt (SOU 2014:49).   

Bristen på ett universellt våldsförebyggande arbete påvisas också i den undersökning av 
kommunernas förebyggande arbete som Unizon gjorde under 2014. I undersökningen framkom 
att var femte kommun helt saknar förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Av de svarande kommunerna var det ungefär en tredjedel som ansåg att de genomförde 
primärpreventiva (tidiga) insatser riktade till allmänheten. De vanligaste åtgärderna var dock 
sådana som sätts in efter att våldet redan skett. Väldigt få kommuner uppgav att de kopplade sitt 
förebyggande arbete till jämställdhetsarbete och en genus- och maktanalys. För att det 
förebyggande arbetet ska förbättras uppger kommunerna att det framförallt krävs mer resurser 
(Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund 2014). 

Utifrån vårt eget arbete och dessa rapporter kan vi se att det finns mycket kvar att göra inom det 
universella våldsförebyggande arbetet, men vi ser även många positiva tendenser vad gäller 
områdets framtid. Fler och fler ideella organisationer, kommuner och myndigheter har börjat 
jobba våldspreventivt med ett genusperspektiv, på en universell nivå. Män för jämställdhet och 
Unizon är exempel från det civila samhället. Västerås och Borås är exempel på kommuner och 
Kriminalvården är ett exempel på en myndighet som mer och mer börjat intressera sig för och 
jobba aktivt med universell prevention. I delbetänkandet av utredningen som ska föreslå en 
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor skriver man fram att det behövs ökat fokus på 
förebyggande arbete. Behovet av ett mer utvecklat universiellt våldspreventivt arbete har också 
uppmärksammats i delbetänkandet som utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot 
mäns våld mot kvinnor lämnade i oktober 2014 (SOU 2014:71).  

  I ett universellt våldspreventivt arbete är skolan en viktig aktör. Skolan har ett tydligt uppdrag 
både i lag (skollag och diskrimineringslag) och läroplan att både förebygga våld och förtryck och 
främja mänskliga rättigheter. Det finns dessutom stora problem med våld i skolan. Huvudmännen 
för skolan har ett tydligt ansvar att omedelbart åtgärda våld och förebygga problemen med 
förnyade handlingsplaner på årlig bas. Därutöver finns det mest evidens för våldsprevention just i 
skolan (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014).  
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Förslag 
Arbetet med universell våldsprevention med ett genusperspektiv är under utveckling. Det händer 
mycket samtidigt som det finns mycket kvar att göra. För att arbetet ska kunna drivas vidare är det 
viktigt att det lokala arbete som sker via det civila samhället, kommuner med flera kan stöttas av 
nationella statliga aktörer. Det finns ett behov av mer kunskap om ungas våldsutsatthet och 
våldsutövande och om verksamma preventionsmetoder. Myndigheten har i och med arbetet med 
detta regeringsuppdrag byggt upp bra samarbeten och kontakter med andra myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer. Förutsättningarna för ett fortsatt arbete inom 
området är därmed goda. Vi föreslår därför följande insatser för vidare utveckling av det 
våldspreventiva arbetet. 

 

En nationell aktör eller Våldspreventivt centrum 
Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att verka som en 
nationell aktör för våldsprevention och att i samverkan med  organisationerna Män för 
jämställdhet och Unizon driva ett Våldspreventivt centrum. 
 
För att allt det arbete som pågår just nu inom fältet inte ska stanna av behövs pådrivande faktorer 
som möjliggör ett fortsatt arbete. En sådan pådrivande faktor vore en nationell aktör som kan 
samordna och verka för utveckling inom området. Myndigheten har vid flera tillfällen under 
projektets gång mött en efterfrågan från kommuner, myndigheter och organisationer av en 
nationell aktör som kan få i uppdrag att driva på det våldspreventiva arbetet långsiktigt. Det 
våldspreventiva arbete som hittills bedrivits i Sverige har oftast varit i projektform, vilket har 
försvårat långsiktigt arbete och möjlighet att utvärdera resultat (Ungdomsstyrelsen 2013c). Det 
vore därför önskvärt om någon aktör kunde få ett mer långsiktigt uppdrag inom området. 
      Myndigheten har i samverkan med Män för jämställdhet (MFJ) och Unizon fört diskussioner 
om att driva ett långsiktigt arbete när det gäller det universella våldspreventiva arbetet med en 
genusansats genom att inrätta ett våldspreventivt center. Män för jämställhet har redan påbörjat 
detta men ser gärna att vi driver detta center gemensamt tillsammans med Unizon. Våra tre 
organisationer har ett unikt samarbete då vi har genomfört flera konferenser och utbildningar 
gemensamt samt producerat rapporter ihop. Det är ett tätt och värdefullt samarbete kring frågan 
om unga, våld och maskulinitet. De ideella aktörerna har nytta av en myndighet då vi sitter på 
resurser och förtroendekapital hos strategiska aktörer. En myndighet kan verka långsiktigt.  

Ett våldspreventivt center utvecklar och sprider breda våldsförebyggande insatser med 
genusperspektiv för unga 12–25 år. Utgångspunkterna är att våld går att förebygga, att det ska ske 
tidigt i livet, att traditionella genusnormer är en riskfaktor för våld och att insatserna därför 
behöver vara genusmedvetna och att våldsförebyggande insatser ska ha visat sig fungera i 
forskning samt i utvärderingar, Detta arbete ska ske i samverkan mellan relevanta aktörer, att 
parallella insatser på flera systematiska nivåer i en så kallad ekologisk modell behövs för att 
insatserna ska få genomslag. I slutändan ska det leda till att kostnaderna blir mindre i lidande. Det 
våldspreventiva centret bör vara en permanent verksamhet Det ska vara en kunskapsbas som 
beskriver utvärderade metoder och beprövad erfarenhet samt stimulerar till forskning. Centret ska 
erbjuda utbildningar, föreläsningar, workshops och handledning. 
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Fortsatt kunskaps- och utbildningsuppdrag 
Vi förslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ett fortsatt uppdrag att ta 
fram och sprida kunskap om ungas utsatthet för och användande av våld, samt om universellt 
våldspreventiva metoder med ett genusperspektiv till dess att vi får verka som ett nationellt center 
för våldsprevention. 
 
Myndigheten har inom ramen för detta uppdrag tagit fram och spridit kunskap genom 
publikationer, utbildningar och konferenser. Det finns dock fortfarande områden där mer kunskap 
behövs. Det finns till exempel fortfarande alltför lite forskning kring våld i ungas nära relationer, 
trots att statistik från Brottsförebyggande rådet visar att unga kvinnor är de som i störst 
utsträckning utsätts för denna typ av våld (Brottsförebyggande rådet 2009). Regeringens tidigare 
handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) beskriver kvinnor mellan 16 och 24 år som en extra 
utsatt grupp för sexuellt och fysiskt våld. Motsvarande åldersgrupp är också överrepresenterad 
bland de manliga förövarna. 

 Ett annat område där det behövs mer forskning är kring kollektivt våld och kopplingen till 
maskulinitetsnormer. Myndigheten har låtit ta fram en forskningsöversikt på området Grupper, 
maskulinitet och våld (Ungdomsstyrelsen 2014), men den bygger framförallt på internationella 
studier och studier gjorda i Sverige saknas fortfarande.  

  Vad gäller våra konferenser och utbildningsinsatser har vi vid flera tillfällen haft fler sökande 
än vi kunnat ta emot och det finns en efterfrågan på mer kunskap och utbildning i ämnet både 
bland ideellt aktiva och offentligt anställda. Ett fortsatt uppdrag för myndigheten, eller annan 
lämplig aktör, borde därför även omfatta spridning av kunskap i form av utbildningar och 
föreläsningar.  

Ett fortsatt uppdrag om att ta fram och sprida kunskap skulle ge oss möjlighet att fylla vissa 
identifierade kunskapsluckor och fortsätta utbilda och höja kunskapen hos målgrupper som vi 
ännu inte hunnit nå. Något som vi ser ett behov av. Ett mer tillfälligt uppdrag som detta skulle 
dock inte kunna ha samma långsiktiga perspektiv som ett uppdrag likt det ovan om en nationell 
aktör eller våldspreventivt centrum 
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Fortsatt arbete med att stötta kommunerna 
Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ett fortsatt uppdrag att 
stötta kommuner som vill utveckla sitt våldsförebyggande arbete. 
 
Sommaren 2014 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att stimulera 
kommuner och organisationer som vill prova våldspreventiva program för att förebygga våld och 
sexism (Utbildningsdepartementet 2014). Uppdraget ska slutrapporteras i augusti 2015. Inom 
ramen för uppdraget har myndigheten tagit fram en handbok för våldsprevention: Inget att vänta 
på (Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor 2014). Vi har ordnat konferenser och 
informationsträffar för intresserade kommuner samt fördelat bidrag till två kommuner (Borås och 
Botkyrka) samt till Unizon för att de ska kunna arbeta vidare med frågan internt samt i nätverk 
med andra.  
    Sammanlagt har 17 kommuner varit inblandade i projektet och visat intresse för att utveckla ett 
våldsförebyggande arbete. Kommunerna har dock befunnit sig i väldigt olika stadier av sitt arbete 
och merparten av kommunerna skulle behöva ytterligare stöd innan de kan börja bedriva någon 
våldsförebyggande verksamhet. Projektet och kommunernas arbete följs av en extern skribent och 
resultaten från arbetet skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt uppdrag för myndigheten. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skulle kunna fortsätta stötta dessa kommuner 
med kunskap, material, och utbildningar vid ett fortsatt uppdrag från regeringen. För att verkligen 
kunna uppnå och mäta resultat och effekter skulle ett uppdrag som detta behöva vara flerårigt. 
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