
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GenomförandemanuaI 
 
 
 
 

- stöd i implementeringen av 
MVP-programmet i en skolkontext 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetet med att införa MVP på pilotskolor runt om i landet genomfördes inom ramen för 

Arvsfondsprojektet En kommun fri från våld (2015-2018). MVP-arbetet drog igång med en rivstart på de första 

pilotskolorna redan samma höst som projektet startade. Hos många skolor fanns en stor efterfrågan och ett 

sug efter att köra igång direkt – och arbetet med att förankra, motivera och planera inför införandet av en 

helt ny metod såg väldigt olika ut på olika skolor. Idag har vi lärt oss otroligt mycket om vad som krävs för 

att arbetet ska lyckas. Kunskap om implementering helt enkelt. 
 

Kunskap om implementering en viktig nyckel för att lyckas med MVP-arbetet. De första skolorna som 

påbörjade ett MVP-arbete körde igång direkt. Det fanns väldigt lite tid att bedöma huruvida de 

organisatoriska förutsättningarna fanns på plats eller inte. Var personalen med på banan? Var skolledningen 

beredd att ta ägandeskap över arbetet? Hade personalen förutsättningar för att kunna planera och följa upp 

arbetet? Fanns det tillräckligt mycket organisatorisk stabilitet på skolan för att påbörja ett stort 

förändringsarbete? Fanns det en plan om vem som skulle ansvara för ett fortsatt utvecklingsarbete av MVP 

på skolan? Hade skolan en genomarbetad schemaläggning av MVP-lektionerna? För nya skolor som vill 

påbörja ett arbete med MVP är vi därför noga med att lyfta betydelsen av planering och förankring. Låt 

förankringsarbetet ta tid! Ofta behöver skolorna lägga 1-2 år på att förbereda sin implementering och få 

med både ledning och personal på banan. Om det inte finns organisatoriska förutsättningar på plats eller 

om verksamheten har felaktiga förväntningar på vilken förändring en viss metod eller arbetssätt ska kunna 

åstadkomma så kommer implementeringen att misslyckas. Vi behöver därför göra ett gediget förarbete med 

utgångspunkt i implementeringskunskap för att kunna svara på – finns rätt förutsättningar på plats och har 

vi en metod som svarar upp mot de behov som identifierats i en aktuell verksamhet? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att lyckas med implementering krävs att vi skapar beteendeförändring. Vi måste börja göra annorlunda. 

En lyckad implementering innebär även att vi måste säkerställa att metoderna används så som det var avsett 

och med varaktighet. En implementeringsprocess brukar delas in i fyra huvudsakliga faser: 

 
 

 

För att motivera beteendeförändring i en arbetsgrupp behöver det finnas ett finnas ett upplevt behov. De 

nya arbetssätten behöver svara mot ett behov som finns i verksamheten. Arbetssätt eller metoder som 

ingen förstår syftet med kommer aldrig få fäste – därför behövs i ett första steg inspiration, kunskap och 

en förståelse för hur vilka vinster ett våldspreventivt arbete kan innebära för oss. Genom att kartlägga 

och synliggöra problemet kan vi skapa motivation. Vi behöver även ta ställning till om organisationen 

har tillräckligt bra förutsättningar och resurser för att påbörja ett utvecklingsarbete. 

 

 

I en förberedande fast behöver vi mobilisera intresse, utbilda och bygga förtroende. Vi behöver öka kunskapen 

om frågorna och förstå hur det våldspreventiva arbetet hänger ihop med vår verksamhet och våra 

uppdrag. Vi behöver hitta argument och kopplingar till vår egen verksamhet som bidrar till att ska 

motivation och förståelse för varför ett våldspreventivt arbete är viktigt. All personal behöver 

grundkunskap om frågorna. 

 

En förberedande fas innebär även att alla behöver veta vad som ska göras och hur. Det bör finnas 

möjlighet att testa och öva i en lugn miljö innan arbetssätten börjar användas ”utåt”. Vi kan även behöva 

hantera oro hos personalen för vad de nya arbetssätten kommer innebära. Den förberedande fasen 

innebär även planering. Verksamheten behöver kanske sätta handlingsplaner, schemalägga arbetet och 

förbereda hur arbetet ska kunna utvärderas och följas upp. Ett gediget arbete med att förbereda, planera 

och förankra är en förutsättning för att lyckas med implementeringen av nya arbetssätt. Detta arbete kan 

ta flera år. 

 

Vår erfarenhet är att många verksamheter dock hoppar över steg 1 och 2 och direkt vill hoppa in i 

”görandet”. Om vi tvekar kring om förutsättningarna finns behöver vi dock vara professionella våga säga 

stopp och vänta. Har vi krattat manegen tillräckligt? 

 

 

När ett gediget förberedelsearbete är gjort är vi redo att börja testa de nya arbetssätten eller metoderna. 

Vi behöver bygga in utvärderingar och uppföljningar och se till att det finns organisatoriskt stöd. Genom 



 

 
 

handledning eller andra strukturer för kollegialt lärande kan personer i verksamheten får stöd och 

tillsammans hantera utmaningar och svårigheter. Vi kan även behöva göra mindre anpassningar av 

metoden, utan att frångå de centrala kärnkomponenterna. 

 

 

När mer än hälften av de professionella använder den nya metoden på det sätt som avsetts kan man tala 

om att metoden är implementerad. När all personal är med på banan och det finns tydliga rutiner och 

kontinuerligt stöd och uppföljning kan verksamheten sägas ha goda förutsättningar att hålla i arbetet över 

tid. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Socialstyrelsen 2012) 
 
 

 
 

 

 
1. Effektiva metoder sprider sig själva 

 
2. Information räcker för att åstadkomma förändring 

 
3. Utbildning leder till användning 

 
4. Förändring sker snabbt 

 
5. Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra 

 
Detta är även något vi märkt av i ett flertal verksamheter som velat påbörja ett våldspreventivt 

förändringsarbete. Det finns dock en stor fara i att tro att förändringsarbete kommer ske av sig självt. De 

pilotverksamheter som väljs ut måste ges tid att tillsammans processa den nyvunna kunskapen och bryta 

ner förändringsidéerna till konkret praktik. Detta har exempelvis skett genom att lärare fått arbetet med 

MVP inskrivet i sina tjänstebeskrivningar och att tydliga tidsramar angetts i läsårsschemat (med tid för 

både planering och genomförande). 

 
 
 

För att lyckas med ett våldspreventivt arbete som bygger på nya arbetssätt behöver vi följa upp våra metoder 

över tid. Vi behöver kunna identifiera om eventuella utmaningar beror på själva implementeringsprocessen, 



 

 

på metoden i sig eller på kompetens, organisation och ledarskap. Detta för att minimera risken att ”kasta ut 

barnet med badvattnet”. En lyckad implementering förutsätter tre centrala faktorer: kompetens hos 

användarna, en stödjande organisation och effektivt ledarskap. Vi behöver därför genomföra aktiviteter som 

stödjer och skapar förutsättningar för alla dessa tre faktorer – en av dem är inte tillräckligt. Det innebär att 

implementering ofta kräver mycket planering, organisering, resurser, engagemang och kontinuerlig 

uppföljning. 

 

 

För att åstadkomma beteendeförändring behöver den enskilda medarbetaren ha relevanta kunskaper 

och färdigheter. Det blir därför central med urval av personal, utbildning och handledning. 

Medarbetarrna behöver förstå vad de förväntas göra, hur och varför det är viktigt. De behöver känna 

motivation för arbetet genom att tydligt se vinsten av ett förändrat arbetssätt. Exempelvis att arbetet 

upplevs bli enklare, att det finns en tydlig koppling till verksamhetens mål eller en känsla av att kunna 

göra skillnad. 
 

Verksamheten behöver se till att medarbetarna får tillräckliga resurser – både socialt och ”fysiskt”. Det 

kan handla om tid, ekonomi, material, mandat, stöd eller tekniska hjälpmedel som behövs. 

Verksamheten behöver arbeta med att skapa stödjande system som möjliggör exempelvis uppföljning, 

utvärdering, kollegialt lärande eller handledning. 
 

Verksamheter som har lyckats genomföra ett förändringsarbete över tid har ofta starka ledare som haft 

förmågan att visa fördelarna med att driva en verksamhet baserad på kunskap om forskning. Goda 

ledare skapar ett arbetsklimat som stödjer en ständig utveckling och förbättring av de insatser som ges, 

med fokus på att förbättra för slutmålgruppen. Ledarna i verksamheten behöver ta ansvar, tydliggöra 

roller och följa upp arbetet. 

 

 

 

 

 
 

◼ Folkhälsoguiden – Kort fakta om implementering 

 
◼ Socialstyrelsen (2012) Om implementering 

 
◼ Plested, Edwards & Jumper-Thurman (2006). Community Readiness Model 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Informationsmaterial/Kort%20fakta%20om%20implementering_2017.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf
https://www.ndhealth.gov/injury/ND_Prevention_Tool_Kit/docs/Community_Readiness_Handbook.pdf


 

 

 

 

 
 

 
 

 

Viljan att påbörja ett våldsförebyggande arbete är ofta som störst i verksamheter där problemen och 

utmaningarna är som störst. Oftast är det dessa verksamheter som allra tydligast kan identifiera ett behov 

och som känner motivation för att göra något. MVP är dock inte ett åtgärdsprogram med syfte att lösa 

akuta eller allvarliga våldssituationer. Arbetet med MVP syftar till att skapa ett bättre skolklimat och göra 

tidiga och förebyggande insatser innan problemen uppstår. Om skolan upplever sig ha stora problem 

med våld, trakasserier och kränkningar kan MVP vara en långsiktig insats för den breda elevgruppen. 

Arbetet behöver i så fall kompletteras med andra riktade åtgärder till specifika grupper som uppvisar 

”problembeteenden”. Att påbörja ett förändringsarbete utifrån MVP kräver även att skolan har en relativ 

organisatorisk stabilitet och att arbetet inte konkurrerar med för många andra parallella 

utvecklingsprocesser. 

 
 

Innan ni påbörjar implementeringen av nya arbetssätt behöver ni fundera på om programmet svarar upp 

mot ett gemensamt identifierat behov. Ni behöver även fundera på om skolan har tillräckliga resurser 

och förutsättningar för att påbörja ett förändringsarbete. För att lyckas med arbetet krävs först 

förankring och planering innan det startar, så det kan vara värt att lägga tid på detta först. Vår erfarenhet 

av de skolor som startat igång under de senaste två åren är att arbetet med planering och schemasättning 

tar tid (både för personal och elever). Vi ser därför gärna att kommuner/skolor gör det förarbetet innan 

de skickar sin personal på utbildning, så att det finns en tydlig idé om vilka som ska arbeta med 

programmet och hur genomförandet ska se ut rent praktiskt. Läs mer under Att implementera nya 

arbetssätt. 

 
 

Vi rekommenderar att skolorna utbildar ett team på minst 6-8 personer som kan arbeta med 

programmet. Gärna fler eftersom vi av erfarenhet vet att många slutar under ett läsår. Det är heller inte 

alltid schematekniskt möjligt för samma personalgrupp att hålla programmet med nya årskullar läsåret 

efter. Tänk gärna långsiktigt inför kommande terminer när ni väljer ut personal. Vi har även positiva 

erfarenheter av att skolor bildat ”kommunteam” där pedagoger hållit i lektionerna tillsammans med 

andra funktioner i kommunen, ex. fältare, fritidspersonal, elevhälsa, kvinno- och tjejjourer, polis m.m. 

Det förutsätter dock att gemensam planeringstid finns. Ni bör i ett första steg välja ut personal som har 

engagemang, vilja och intresse för arbetet, läs mer under ”Skolverkets” rekommendationer om 

implementering. 



 

 

 

 
• Grundläggande kunskap och inspiration: En halvdag för samtlig personal på skolan och andra 

nyckelaktörer. 

• Utbildning för skolteam: 3 heldagar. Processinriktad utbildning för dem som ska arbeta med 

programmet. Fokus på fördjupad teoretisk kunskap, självreflektion, implementeringskunskap 

och praktiskt arbete med övningar ur material. 

• Genomförande av programmet: 14 timmar (möjlighet till 20 timmar) per ledarpar. Utöver 
detta behövs planeringstid inför och efter lektionerna. 

• Handledning och kollegialt lärande: Rekommenderat 4 tillfällen á 2-3 timmar = 12 timmar. 

• Genomförande utvärdering med personal och elever: Cirka 1,5 timma totalt. 

 

 

 
Att lyckas med en fullskalig implementering av nya metoder och program beräknas ta uppemot fem år. 

Det blir därmed viktigt att våga ”hålla ut” i arbetet och se det som en långsiktig satsning. Först behöver 

ni identifiera behov, resurser och förutsättningar. Därefter följer ett förankringsarbete bland personal, 

elever och föräldrar för att väcka intresse, bygga förtroende och planera genomförande. Sedan följer 

utbildning av personal, metodanpassningsarbete och genomförande. Parallellt med detta sker 

handledning, utvärdering och planering av hur arbetet kan utvecklas hos just er. Om ni genomför MVP- 

programmet med varje ny årskull på skolan tar det tre år innan alla elever ”slussats” genom programmet. 

Många skolor berättar dock att de märker skillnad i jargong och klimat redan efter första terminen. 

Tidigast då alla elever på skolan genomgått MVP-programmet kan vi dock räkna med en förändring av 

skol- och kamratkultur på riktigt! Läs mer i dokumentet Uppföljning och utvärdering. 

 
 

 

Erfarenheterna från arbetet i En kommun fri från våld visar tydligt att framgångsrikt arbete sprider sig. Arbetet 

i kommunerna påbörjades genom arbetet med MVP-programmet på en eller två skolor som valdes ut som 

”pilotverksamhet”. Elever, personal och rektorer på dessa skolor blev sedan starka ambassadörer för arbetet 

när de själva började se förändringar och resultat i sina verksamheter. Arbetet har kunnat lyftas fram i 

nyhetsbrev, via intranät och konferenser. I nästa steg har arbetet kunnat spridas till fler skolor, eller till nya 

verksamheter så som fritidsgårdar och fältare. Nya yrkesgrupper har succesivt ”kopplats på i arbetet” för att 

skapa en gemensam kunskapsgrund och samsyn bland all personal som möter samma barn och unga. 

Våldsförebyggande arbete är ett relativt nytt fält – och i enlighet med ”steg 5” i handboken Inget att vänta på 

behöver vi därför sprida och dela arbetet vi gör till fler! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Förankra arbetet hos skolledningen 

o Genomför eventuellt en personalenkät 

o Påbörja förankrings- och motivationshöjande arbete med personalen 

o Påbörja dialog med samarbetspartners utanför skolan 

o Utse skolteam 

o Identifiera klasser att påbörja arbetet i 

o Schemalägg samtliga delar av insatsen 
 

 

o Utbilda eller informera hela skolans personal (halvdag till heldag) 

o Skolteamen genomgår utbildning (3 dagar) 

o Förbered skolans elevhälsoteam 

o Ta fram information om stödfunktioner 

o Informera föräldrar 

o Informera eller utbilda skolans elever 
 

 

o Avsätt tid för planering och förberedelser 

o Genomför lektioner 

o Genomför affischkampanj på skolan 

o Skolteamen genomgår löpande handledning (kollegial eller extern handledare) 
 

 

o Återkoppla personalens feedback på programmet via programutvärdering (digital enkät 
tillhandahålls av MÄN) 

o Genomför en brukarutvärdering med eleverna (digital enkät tillhandahålls av MÄN) 

o Genomför eventuellt en effektmätning (för- och efterenkät) 

o Rapportera in årets arbete till MÄN (digital enkät tillhandahålls av MÄN) 
 

 

o Påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete (se förslag) 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

VT 

◼ Samla skolledning och andra nyckelpersoner för en presentation av MVP-programmets 

grunder 

◼ Initiera samtal, dialog och förankringsarbete i skolledningen. Motsvarar MVP våra behov? 

Finns organisatoriska förutsättningar? → Beslut om att gå vidare! 

 

 

 
HT 

◼ Genomför eventuellt en personalenkät (tillhandahålls av MÄN) 

◼ Påbörja förankrings- och motivationshöjande arbete med personalen 

◼ Påbörja dialog med samarbetspartners utanför skolan 

 

 

 

 

 
VT 

◼ Utbildningsinsats för hela skolans personal (minst en halvdag) 

◼ Motivationshöjande arbete i kollegiet under terminen 

(exempelvis genom övningar och samsynsdiskussioner på APT) 

◼ Säkerställ att beredskap finns hos elevhälsoteam, samt att all personal känner till skolans 

rutiner vid kännedom om våld. 

◼ Ta fram information om ”stödfunktioner” 

◼ Utse ett MVP-team med motiverade nyckelpersoner 

◼ Utse en MVP-ansvarig på skolan 

◼ Schemalägg MVP-insatsen för kommande läsår (14 timmar, samt tid för planering och 

förberedelser) 

◼ Planera för handledning av MVP-teamen under första genomförandeperioden 

 

 

 

 

HT 

◼ Teamet går MVP-utbildning (3 dagar) 

◼ Informera föräldrar om satsningen 

◼ Inspiration och information alla elever på skolan om satsningen 

◼ Bjud in lokala jourer eller andra som får presentera sin verksamhet 

◼ Första årskullen genomgår lektionsserien under läsåret 

 

 

 
 

VT 

◼ Nationell MVP-träff för alla landets MVP-ledare i januari 

◼ Genomför affischkampanj på skolan. 

◼ Fortsatt arbete med elever, exempelvis med scenarion (se tips nedan) 

◼ Brukarutvärdering. Genomförs med eleverna efter lektionsserien 

◼ Utvärdera läsåret och identifiera behov av justeringar och utveckling inför kommande läsår 

◼ Programutvärdering. Personalen ger feedback på manualer och lektionsupplägg (digital enkät 

tillhandahålls av MÄN). 

◼ Den MVP-ansvarige återkopplar läsårets arbete via en skolenkät (digital enkät tillhandahålls av 

MÄN). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 

◼ MVP-teamet kompletteras vid behov (nationella utbildningar anordnas av MÄN) 

◼ All personal får en boost kring våld, genus och åskådaransats 

(av skolans egna MVP-ledare, genom MÄN eller av kvinnojourer). 

◼ Andra årskullen genomgår lektionsserien under läsåret 

◼ Ett normkritiskt arbete fortlöper med första årskursen utifrån andra metoder, eller se Vad 

händer sen? När lektionsserien är genomförd. 

VT ◼ Påbörja eventuellt utveckling av ungas mentorskap (se separat stöddokument). 

 

 

HT ◼ Tredje årskullen genomgår lektionsserien under läsåret 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasieskolans läroplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVP är ett program anpassat till skolan för att minska våld bland unga. MVP är en universell våldspreventiv 

insats och vänder sig alltså inte till någon speciellt utpekad målgrupp förutom att materialet är anpassat för 

vissa åldersgrupper. För att MVP ska bidra till en minskning av våld bland unga på sikt är det viktigt att 

fortlöpande genomföra programmet. För att det ska fungera ännu bättre är det också viktigt att genomföra 

våldsförebyggande insatser på flera nivåer och platser även utanför skolan (se ”Inget att vänta på”). Det finns 

ingen snabb lösning på våldsproblematiken, utan det behövs ett systematiskt arbete med flera insatser 

parallellt. Skolan är en central arena i detta arbete. Skolan är viktig eftersom att i princip alla unga befinner 

sig där. Det är till och med lag på att unga ska befinna sig i grundskolan. Skolan har även enligt lagstiftningen 

i uppdrag att förebygga våld på olika sätt i och med skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. 

 

Med våld menas i MVP både sexualiserat, fysiskt, psykiskt och verbalt våld. I skollagen och 

diskrimineringslagen ryms dessa våldsformer i begreppen kränkande behandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier. Var och en av MVP-programmets tre förändringsidéer har koppling till skolans styrdokument. 

I skolan ska eleverna få ta del av demokrati och mänskliga rättigheter genom att både lära sig om dessa, att 

få leva genom att göra dessa i verksamheten och på så sätt träna på förmågor för att aktivt kunna delta i 

demokratin. 

 

Det är centralt i MVP att skapa former för dialog och reflekterande samtal. Både mellan elever och mellan 

personal och elever. Programmet syftar även till att utmana våra tankar samt att uppmuntra deltagarna att 

tänka självständigt och kritiskt. Sammanfattningsvis inspirerar MVP till ledarskap i betydelsen att deltagarna 

kommer vilja och våga göra skillnad i respekt för de demokratiska spelreglerna och för mänskliga rättigheter. 

Detta ligger tydligt i linje med skolans demokratiuppdrag och kan relateras till skolans fostransuppdrag. 
 

Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och hela tiden. Arbetet ska leda till att barn och elever känner 

sig trygga och får vara som de vill vara. Värdegrund är inte en särskild fråga, utan ska praktiseras av alla i det 

arbete som genomförs i skolan överallt - i klassrum, korridorer, på raster, i idrotten och vid lunch. Skolans 



 

 

värdegrund innebär människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Detta återspeglas i läroplanerna samt kurs- och 

ämnesplaner. 

 

Det handlar också om att barn och elever ska kunna påverka sin egen skolsituation genom sin rätt till 

delaktighet och inflytande. Att känna gemenskap och bli bekräftad för att var och en är viktig. Detta är i sin tur 

bra för sammanhållning och kompisanda, vilket gynnar en positiv miljö på skolan. Det är viktigt att 

värdegrunden omsätts till konkret verksamhet, så att det inte bara blir en policy som alla tolkar olika. 

Värdegrundsarbetet behöver bland annat handla om att lösa de konkreta problem som finns på en skola 

med exempelvis diskriminering, bristande delaktighet, våld och andra kränkande handlingar samt främja ett 

bra klimat. 

 

Att arbeta med MVP är ett sätt att jobba för skolans värdegrund då arbetet med MVP skapar medvetenhet 

om normer kring bland annat kön och sexualitet. Programmet syftar även till att förhindra olika våldsformer 

som kränkande behandling, trakasserier, sexualiserat våld och sexuella trakasserier. Därtill får elever och 

personal konkreta verktyg för att ta ansvar för varandra och sin närmiljö. Dessa verktyg har potential att 

finnas med i varje del av verksamheten och därmed har MVP skapat förutsättningar för att kunna ”leva 

värdegrunden” i skolan, det som handlar om att barn och elever ska lära sig 

 

Det finns en risk att manualbaserade program för värdegrundsarbetet gör att värdegrundsarbetet hamnar 

vid sidan om som något extra. Det unika med MVP är dock att det ger ett verktyg för att skapa samsyn och 

gemensam reflektion bland såväl personal som elever. MVP ger också möjlighet att skapa målstyrda 

processer som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av både kunskaper och 

värden. 
 

Att jobba med MVP innebär att använda sig av en beprövad metod mot olika former av våld. Skolans har 

ett uppdrag utifrån skollag och diskrimineringslag att förebygga och förhindra att det sker trakasserier, 

sexuella trakasserier och kränkande behandling. Det finns en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder (kallas 

ofta för likabehandlingsarbete) vilket förutom det förebyggande arbetet innebär att skolan måste främja lika 

rättigheter och möjligheter för eleverna oavsett de diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen1. Detta är 

också en del av skolan värdegrundsarbete. 

 

Skolan måste undersöka om det finns risker för diskriminering (inklusive trakasserier och sexuella 

trakasserier) och kränkande behandling, eller andra hinder för elevernas lika rättigheter och möjligheter i 

skolan samt analysera dessa risker. Därefter måste skolan vidta åtgärder och utvärdera. Detta betyder 

exempelvis att om skolan upptäcker att det förekommer en rasistisk eller sexistisk jargong på skolan bör 

skolan vidta åtgärder för att få bukt med det. Detsamma gäller om det finns begränsande normer kring 

exempelvis kön, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Om dessa utgör hinder för lika rättigheter och 

möjligheter bör skolan vidta åtgärder. 

 

 

 

1 Kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 



 

 

 
Alla skolor har valt att lösa det olika. Arbetet kan exempelvis genomföras genom att nyttja mentorskaps- 

eller klasstid, eller läggas som en kurs inom tiden för elevens val. Vissa skolor har valt att ”låna” tid från 

flera olika ämnen där MVP har beröring och har arbetat med att tydligt ämneskoppla innehållet i MVP- 

passen. Vissa skolor har valt att nyttja befintlig tid av mer allmän karaktär så som ”tematid”, ”lästimmar” 

eller ”studiepass”. Vissa skolor har även valt att lägga lektionerna utöver ordinarie schema på tid som 

annars skulle ha varit håltimme. 

 

En central komponent i MVP är just att ifrågasätta normer - främst kring kön och sexuell läggning - och 

visa på andra vägar för ökad frihet från begränsningar. Detta är något som dessutom rimmar med det 

allmänna värdegrundsarbetet och med skrivningar i läroplanerna. Skolan har även en skyldighet att agera 

vid kännedom om att ett barn eller elev upplever sig kränkt eller utsätts för våld (till exempel ”trakasserier” 

och ”sexuella trakasserier” i diskrimineringslagen och ”kränkande behandling” i skollagen). Det kan handla 

om incidenter mellan elever eller från en vuxen på skolan mot elever. 

 

Som kännedom om att en elev upplever sig kränkt räknas att någon anställd på något sätt får vetskap om det 

inträffade. Det kan vara att skolpersonal bevittnar något, hör talas om något genom rykten eller att någon 

berättar eller skriver om det. Kännedom kan också fås genom att en elev uppvisar tecken på att något inte 

står rätt till. Det kan handla om att en elev ofta håller sig för sig själv eller är nedstämd. Vid kännedom måste 

skolan agera genom att utreda vad som inträffat och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra 

fortsatta kränkningar. MVP blir ett strukturerat sätt att möjliggöra för elever att berätta om och kartlägga 

våld och kränkningar som sker på skolan MVP på en skola kommer troligen öka skolans insyn i det våld 

som förekommer på skolan och kan resultera i att skolan måste utreda och i förekommande fall vidta 

åtgärder. Åtgärderna ska förhindra fortsatt våld i en pågående situation, men kan också handla om 

långsiktiga förebyggande åtgärder. 

 

Tyvärr kan det hos de anställda på skolan finnas olika uppfattningar om vad som är våld, vilket gör att visst 

våld inte ens ses som våld - och därmed inte åtgärdas. Den kunskap som förmedlas i MVP kan vara till hjälp 

i att skapa samsyn i personalgruppen och bland eleverna för vad skolan måste agera på. Därtill kan det, trots 

att skolan har de rutiner och riktlinjer som skolan måste ha, finnas en bristfällig samsyn i hur personal ska 

agera i akuta situationer. En central komponent i MVP är just att öva på att agera i olika situationer, vilket 

även personal i skolan med fördel kan göra. 
 

Det finns krav i skollagstiftningen att samverka med eleverna. MVP ger en ingång till samverkan genom att 

elever bereds möjlighet att diskutera hur våldsamma situationer kan förhindras och förebyggas. Eleverna är 

med och kartlägger sin skola i samband med att programmet används. Eleverna har också utrymme till att 

ha åsikter om huruvida skolans åtgärder mot våldet är tillräckliga. Eleverna kan själva genomföra åtgärder i 

form av exempelvis kampanjer. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼  

I USA och Skottland drivs MVP som ett program där äldre elever engageras som förebilder som 

samtalar med yngre skolkamrater. Att komplettera de vuxenledda lektionerna med en likande 

”mentorskapsstruktur” är ett sätt att utveckla arbetet på skolan. Det innebär att elever som under sitt 

första skolår genomgått MVP under kommande läsår erbjuds fördjupad ledarskapsutbildning samt stöd 

för att på sikt kunna hålla i scenarioövningar och samtal med yngre elever. Se separat stöddokument 

kring mentorskap. 

 

◼  

MVP-programmet är i grunden ett ledarskapsprogram som vill inspirera unga till att vara förebilder som 

vågar agera mot våld och bryta normer. Hitta sätt att uppmuntra detta inom ramen för era befintliga 

strukturer! Exempel från andra skolor är elever som gjort filmer, skrivit specialarbeten, utbildat yngre 

elever på skolan, arrangerat events, skapat kampanjer och skrivit musik på de teman som berörs i MVP. 

Skapa en elevens val-kurs om ledarskap eller uppmuntra att programmets teman integreras i befintliga 

ungdomsledarutbildningar i kommunen. Under sista lektionen i MVP-programmet ges inspiration för 

att arbeta vidare med ungas egna initiativ! 

 

◼  

MVP skapar systematik för skolans värdegrundsarbete med eleverna i en årskurs. Under kommande 

årskurser kan ni fortsätta hålla liv i frågan genom att komplettera med andra metodmaterial som berör 

genus, normer och olika former av våld eller kränkningar. Bra material som finns att tillgå är exempelvis 

Machofabriken, Det börjar med mig, Kärleken är fri, BRYT, Öppna skolan, Ses offline med flera. 

 

◼  

Arbetet kan även utvecklas genom regelbundet arbete med kortare scenarion och övningar med 

utgångspunkt i programmets förändringsidéer (exempelvis under elevernas mentorskapstid). MÄN har 

en stor samling scenarion som inte ingår i manualerna och skolan kan även engagera eleverna i att ta 

fram egna scenarion utifrån deras egen verklighet. Utifrån lärdomarna från programmets genomförande 

på skolan kanske ni behöver arbeta vidare med några teman som berör särskilda våldsformer som inte 

finns med i manualerna. Se separat stöddokument kring att utveckla egna scenarioövningar. 

 

◼  

Arbetet med MVP erbjuder även en möjlighet till stärkt samverkan med aktörer utanför skolan. Bjud 

gärna in externa aktörer som kommer och presenterar sig själva och sin verksamhet. Exempelvis den 

lokala kvinno- och tjejjouren, ungdomsmottagningen, fältsekreterare, polisen eller personer från 

kommunens relationsvåldsteam. 



 

 

◼ 

Utvecklingsarbetet kan även röra fortsatt arbete med exempelvis temadagar, föreläsningar eller arbete 

med att skapa egna åskådarkampanjer. De teman som tas upp i MVP kan även integreras i andra ämnen 

– exempelvis genom att skriva berättelser och egna scenarion på språklektionerna eller titta på statistik 

kring våldsutsatthet i matematiken. Det kan handla om att skapa kampanjer, filmer och musik inom de 

estetiska ämnena eller att koppla ihop arbetet att agera mot trakasserier och kränkningar till elevernas 

framtida arbetsplatser och praktik för elever på yrkesförberedande program. 

 

◼  

Arbeta vidare med att utveckla kampanjaffischer eller andra budskap som kan sitta upp i korridorerna 

på skolan parallellt med att arbetet genomförs. Preventionsforskning visar att detta är ett sätt att stärka 

effekterna av arbetet med lektionerna. Ni kan både arbeta med de affischer som finns kopplade till 

kampanjen www.bethemvp.se. Den består av två interaktiva kortfilmer och sex åskådaraffischer som 

finns att ladda ner och skriva ut. Ni kan även beställa hem affischer från relevanta organisationer eller 

utveckla en helt egen bild- eller filmkampanj exempelvis inom de estetiska ämnena. 

 

◼  

Fundera över hur arbetet med MVP kan kopplas till skolans systematiska värdegrundsarbete i övrigt. 

Programmet kan exempelvis användas som ett sätt att engagera eleverna i skolans arbete med att 

förebygga trakasserier och kränkande behandling. Den avslutande lektionen syftar till att fånga in 

elevernas röster om vad som kan göras för att förebygga våld och skapa trygghet på skolan. Det ger en 

unik möjlighet att tillvarata elevernas tankar och förslag kopplat till skolans arbete med 

likbehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Även resultaten från personal- och elevenkäter 

kan användas som ett kartläggnings- och kunskapsunderlag för fortsatt utvecklingsarbete på skolan. 

Detta arbete påbörjas under MVP-programmet sista lektioner. 

◼  

Vid varje nytt läsår rekommenderas att alla nya elever genomgår en ny omgång av programmet. På så 

sätt kommer samtliga elever på högstadiet eller gymnasiet ha genomgått programmet efter tre år, vilket 

skapar större potential för förändring av skolkultur och sociala normer. 

 

◼ 

Håll diskussionen om att vara ”aktiva åskådare” levande på skolan och se till att ni som personal 

fortsätter föregå med gott exempel genom att själva vara lyhörda och aktiva åskådare – före, under och 

efter att ni får kännedom om våld och kränkningar. 

http://www.bethemvp.se/


 

 
I stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm drivs arbetet av skolan tillsammans med fritid, fältare 

och polisen. Hör dem berätta om sitt arbete här: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WprpeWq8fEg&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I många av de kommuner vi arbetat med har det funnits ett tydligt uppdämt behov av att ”samverka i 

praktik” och komma bortanför ”stuprörstänket”. Många aktörer vittnar om att samverkan ofta finns på 

pappret – men att det i praktiken ofta innebär att sitta på möten där varje verksamhet bara avrapporterar 

från sitt eget arbete. Ett sätt att stärka samverkan mellan skolan och andra yrkesgrupper är att bilda 

verksamhetsövergripande MVP-team eller stadsdelsteam. I vissa kommuner har det våldsförebyggande 

arbetet drivits av strateger utanför skolan, exempelvis samordnaren för våld i nära relationer, 

folkhälsostrategen eller trygghetssamordnaren. Det våldsförebyggande arbetet har då drivits stadsdelsnära 

med fokus på ett avgränsat pilotområde. Detta har möjliggjort för skolan att ”teama” upp med andra aktörer 

som gemensamt genomfört insatser på skolan. 

 

Att arbeta i verksamhetsövergripande ledarteam med MVP-lektioner på skolorna har varit ett sätt att stärka 

samverkan mellan skolan och andra aktörer. Det har även varit ett konkret sätt för exempelvis polis, fältare, 

fritidsledare, ungdomsstrateger eller tjejjourspersonal att lära känna och bygga relationer med unga. Det 

skapar även en helt annan dynamik i klassrummet när passen inte enbart leds av pedagoger som känner 

eleverna sedan tidigare. Det innebär mer planering och samordning att arbeta med stadsdelsteam – men ger 

samtidigt ett enormt mervärde. Relationerna med såväl unga som skolan i stort stärks. Den praktiska 

samverkan ger en ökad sammanhållning mellan olika yrkesgrupper och möjliggör ett bredare våldspreventivt 

utvecklingsarbete som sträcker sig bortanför skolans väggar. 
 

 

Tillsammans med de kommuner som ingår i Arvsfondsprojektet En kommun fri från våld har vi valt att arbeta 

med MVP som nav i ett större våldsförebyggande arbete i kommunen. Utifrån ett tydligt och strukturerat 

våldspreventivt programarbete på skolorna har sedan fler aktörer som möter samma barn och unga kunnat 

kopplas på succesivt. Dessa har då arbetat vidare med att anpassa programmets förändringsidéer och 

budskap till sin egen verksamhet. Det konkreta och systematiska arbetet med MVP-programmet, Agera 

tillsammans och Machofabriken på skolorna har varit ett viktigt nav i kommunernas arbete. MVP- 

https://www.youtube.com/watch?v=WprpeWq8fEg&feature=youtu.be


 

 

programmet täcker även in tre av Världshälsoorganisationens evidensbaserade strategier för att förebygga 

våld – att utveckla livskunskap hos barn och ungdomar, främja jämställdhet och att förändra de kulturella 

och sociala normer som stödjer våld. Med utgångspunkt i programmets centrala förändringsidéer har sedan 

fler aktörer kopplats på arbetet. Målet har varit att få så många som möjligt av dem som möter samma barn 

och unga att vara med och förmedla samma värdegrund och budskap. Arbetet har ofta börjat med 

skolpersonal, för att sedan byggas på med exempelvis fritidsverksamheter, fältare, idrottsföreningar och 

polis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi börjar prata om våld med unga vet vi att vi kommer möta många med egna erfarenheter av 

våldsutsatthet eller våldsanvändande. En tredjedel av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige 

uppger att de har erfarenheter av allvarligt eller upprepat våld innan sin 18-årsdag (NCK 2014). Vi behöver 

därför ha rutiner för att fånga upp dessa. När vi öppnar upp för att tala om våld kommer elever anförtro sig 

om egna upplevelser till oss. Därför är det centralt att ni även involverar skolans elevhälsoteam i arbetet 

med MVP. Det är också viktigt att skolteamet känner sig trygga i att bemöta unga som kan komma att 

berätta om egna erfarenheter av våld. All personal bör ha kännedom om vart de kan hänvisa elever i behov 

av stöd, samt ha kännedom om skolans rutiner vid utsatthet på eller i anslutning till skolan samt rutiner för 

orosanmälan. 
 

Skolornas elevhälsoteam, kommunernas ungdomsmottagningar och de lokala kvinno- och tjejjourerna är 

därmed nyckelaktörer i arbetet med att erbjuda stöd till unga med våldserfarenheter. Ni kan på förhand 



 

 

 
Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa 

myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård 

till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. 

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den 

kommun där barnet bor. Du kan hitta din kommuns webbplats här. Det finns inga formella krav på 

anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt. 

 
 

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, 

skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga 

i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens 

eller socialtjänstens område. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Om du 

är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med 

socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan 

socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan. 

 
Läs mer: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla 

 

initiera en dialog med exempelvis socialtjänst, den lokala kvinno- och tjejjouren och/eller 

ungdomsmottagningen. Bjud gärna in dessa aktörer för att presentera sin verksamhet och sprida 

informationsmaterial innan ni påbörjar arbetet. Vissa har säkerställt att de haft särskilda öppettider eller 

mottagningstider samma dagar som elever får ta del av MVP-programmets lektioner på skolan. Vissa 

kommuner har även arrangerat särskilda fortbildningar för stödpersonal för att stärka deras kompetens kring 

arbetet med att möta unga med erfarenheter av olika typer av våld. 
 

I samband med genomförandet av lektionerna är det även viktigt att eleverna får information om var de kan 

vända sig om de behöver stöd. Skolan bör sammanställa en lista med kontaktuppgifter till relevanta 

stödfunktioner som ska finns tillgänglig för eleverna. Det är även bra om den vuxne som genomför 

lektionen har möjlighet att stanna i klassrummet en stund efter genomförandet för att möjliggöra för elever 

att enskilt ställa frågor eller prata. Här bör ni lista både funktioner på skolan, online samt i kommunen. Om 

möjligt kan ni bjuda in lokala stödfunktioner som kan få presentera sig och berätta om sin verksamhet innan 

programmet startar. Här är www.killfrågor.se samt www.tjejjouren.se värdefulla resurser på nätet. MÄN 

har även på uppdrag av Stockholm Stad tagit fram en affischkampanj för att uppmuntra unga med 

våldserfarenheter att söka stöd. Affischer kan beställas genom info@mfj.se. 

 

 

 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla
http://www.tjejjouren.se/
mailto:info@mfj.se


 

 

 
 

 

 
• 

Den som utbildas till lokal MVP-utbildare av MÄN får endast utbilda vidare i icke-kommersiellt 

syfte. Utbildaren får inte verka på konsultbasis och sälja MVP-utbildningar. Utbildaren får 

endast sprida metoden vidare i den egna skolan, verksamheten eller kommunen. 

 

•  

Den som utbildas till lokal MVP-utbildare förväntas fortsätta att kompetensutveckla sig kring 

frågorna samt ta del av ny kunskap och uppdaterat material. Utbildarna bör delta i de årliga 

nätverksträffar och erfarenhetsutbyten som arrangeras av MÄN. De bör även ta del av 

eventuella boostertillfällen eller vidareutbildningar som kan komma att erbjudas. 

 

• 

Den som utbildar lokala MVP-utbildare förväntas löpande återkoppla kring sitt arbete till MÄN 

(denna återkopplingsstruktur är under utveckling). Det innebär i dagsläget att rapportera in om 

nya skolor är redo att gå in i ett MVP-arbete. Utbildarna behöver även rapportera in de 

utbildningar som hålls tillsammans med en bifogad lista med deltagarnas kontaktuppgifter (för 

att dessa ska kunna få tillgång till uppdaterat lektionsmaterial digitalt, kunna bjudas in till 

framtida erfarenhetsutbyten samt få göra en utvärdering av utbildningen). De lokala utbildarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallellt med detta arbetar MÄN med att utveckla hållande strukturer för att kvalitetssäkra och följa upp 

MVP-arbetet lokalt. Det krävs långsiktigt implementeringsstöd, handledning, erfarenhetsutbyten, 

utvärdering och löpande metodutveckling för att arbetet ska kunna kvalitetssäkras och bli hållbart över tid. 

MÄN har nu fått medel från EU för att under 2018-2020 fortsätta denna uppskalning och utveckling. Delar 

av utvecklingsarbetet kommer ske tillsammans med Unizon. Det krävs långsiktiga och hållande strukturer 

nationellt för att kunna garantera fortbildning, kvalitetssäkring och uppföljning av programtrogenhet. 

 

Utbildningen för utbildare erbjuds personal som själva hållit MVP-lektioner under ett flertal terminer. Syftet 

är att kommuner och enskilda skolor ska kunna egna lokala MVP-utbildare som kan slussa in och 

vidareutbilda fler kollegor eller nya skolor i kommunen. På så sätt skapas en långsiktighet och kontinuitet i 

arbetet med programmet för såväl elever som personal. Hittills har runt 20 personer utbildats som lokala 

MVP-utbildare i en första pilotomgång. I samband med utbildningen får de skriva på en överenskommelse 

gällande spridningen av MVP-programmet lokalt. Överenskommelsen slår fast att: 

 



 

 

 

behöver även ansvara för att programutvärderingar, brukarutvärderingar och skolenkäter 

genomförs lokalt. 
 

• 

Som lokal utbildare förväntas du ha satt dig in i de checklistor och stöddokument som MÄN 

tagit fram kring MVP. Det gäller bland annat implementering, anpassningsarbete, varför 

manualstrukturen ser ut som den gör och arbete med att utveckla egna scenarion. Du bör ha en 

grundläggande kännedom om de förutsättningar som möjliggör en fungerande med 

implementering av MVP-programmet (se separata dokument). 
 

•  

Som utbildare bör du, i samråd med MÄN eller andra aktörer på strategisk nivå i din verksamhet, 

kunna resonera kring lämpligheten hos nya verksamheter eller personal som vill påbörja ett 

arbete med MVP, utifrån den implementeringskunskap som genererats kring arbetet. 
 

•  

Som lokal MVP-utbildare bör du rekommendera de nyutbildade MVP-teamen att genomgå 

handledning under första genomförandeperioden. Teamen kan handleda sig själva eller ta hjälp 

av en ”extern” handledare med kunskap om våld, genus och att leda ungdomsgrupper. De lokala 

MVP-utbildarna kommer även på sikt stärkas för att själva kunna handleda lokala MVP-team. 
 

•  

Som lokal MVP-utbildare förväntas du hålla dig uppdaterad på när nytt material släpps och 

jobba utifrån den senaste versionen av MVP-manualerna. MÄN informerar om detta via Podio. 

Där finns de senaste versionerna av lektionsmaterial och manualer finns tillgängliga. Tryckta 

manualer kan även beställas av MÄN. När du utbildar bör du utgå från den genomarbetade 

utbildningsstruktur (3 dagar) som MÄN utvecklat, pilottestat och reviderat under flera år (se 

ovan). Om anpassningar behöver göras eller om verksamheten inte kan avvara tre heldagar kan 

justeringar av upplägget bollas med MÄN. 
 

•  

Som lokal MVP-utbildare åtar du dig att utbilda, sprida, anpassa och kommunicera MVP i 

enlighet med det som finns framskrivet under punkten ”Kvalitetssäkring av arbetet med MVP”. 

Metodutveckling och revidering av manualer sker centralt av MÄN och förutsätter återkoppling 

från det lokala arbetet. 


