
 

 

   

 

 

Ungdomspolitikens mål i Sverige är att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att 

forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungas inflytande och ungas psykiska hälsa är två 

av tre prioriterade områden. De utgår från barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vi vet också att 

våld är tydligt kopplat till ohälsa. Personer som utsatts för våld under sin barndom löper betydligt högre risk 

än andra att lida av till exempel post-traumatisk stress (PTSD), depression och ångest, självskadebeteenden, 

riskbruk av alkohol och psykosomatiska symptom  (NCK 2014). Om vi ska lyckas värna om barn och ungas 

hälsa behöver vi försöka minska våldet i deras vardag. Om vi ska lyckas med det behöver vi samtidigt prata 

om våld och kränkningar på ett sätt som tilltalar och berör målgruppen. Arbetet behöver även utgå från det 

unga upplever i sin egen vardag.  För att hitta tonen behöver unga därför vara med och påverka det 

förebyggande våldsarbetet. De vet ofta själva vad som behöver göras för att deras liv ska fungera ännu 

bättre. Om arbetet sker i en skolkontext finns det även tydligt angivet i såväl skollagen som 

diskrimineringslagen att unga ska ha inflytande över områden som rör dem. Skollagen slår fast att ”Barn 

och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 

att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.” I diskrimineringslagen anges 

på liknande sätt att ”Barn och elever har rätt till samverkan i arbetet för att främja lika rättigheter och 

möjligheter.”.  

 

Utmaningen när det kommer till våld är att många, såväl vuxna som unga själva, har normaliserat 

kränkningar, trakasserier och våld och ser på det som en naturlig del av deras vardag. Vi reagerar kanske 

inte länge på det längre som ”fel” och tänker inte alltid på det som något det faktiskt går att påverka. Här 

har vuxna och professionella ett ansvar att lyfta frågan eftersom många unga far illa av det våld som finns i 

deras vardag. För att få arbetet att tilltala unga behöver de dock involveras och få inflytande över 

utvecklandet av arbetet. Ett sätt är att unga får vara med och testa övningar för att se om de fungerar, ta 

fram scenarion och berättelser från sin egen vardag och föreslå övningar och teman som stimulerar till 

reflektion. 

 

Ytterligare en dimension av delaktighet är att ge unga eget ansvar att vara med och genomföra själva 

metodarbetet. Att unga själva blir ansvariga att förmedla budskapet att våld är ett problem som vi kan lösa 



 

 

   

tillsammans – och att föreslå och identifiera lösningar. Det vanliga är att något äldre unga samtalar med 

yngre. Eller att unga engageras för att utbilda och leda samtal med vuxna om sådant som förekommer i 

deras vardag. Att få ansvaret att själva förmedla kunskap och väcka samtal med andra bidrar ofta till 

fördjupad kunskap och ett större ansvarstagande för det våldsförebyggande arbetet. Att bli bemött och 

tilltalad som någon som kan förmedla till andra gör ofta att en blir mer engagerad. Vuxna behöver därför 

finns med och stimulera, understödja och stötta ungas egna initiativ och engagemang i frågorna. På så sätt 

blir vuxna möjliggörare – och unga utförare!  

 

Arbetet i En kommun fri från våld har i stor utsträckning utgått från det våldsförebyggande programmet 

Mentors in Violence Prevention (MVP) som nav. MVP är i grunden ett ledarskapsprogram som syftar till 

att stärka framförallt killar och män att våga ta ställning och säga ifrån mot våld och kränkningar. 

Programmet utvecklades ursprungligen för att få äldre killar inom idrottsrörelsen att prata med yngre killar. 

Dessa äldre idrottare hade ofta en hög status och sågs som förebilder av de yngre. Idén byggde på att om 

äldre duktiga idrottande män visade att de vågade säga ifrån mot andra mäns jargong och skämtande och 

vågade ingripa när andra män utsätter kvinnor för kränkningar och våld skulle det kunna inspirera yngre till 

samma sak. MVP i sitt original utgår ifrån att förebilder kan inspirera till förändring bland yngre. I arbetet 

med MVP betonas tydligt att det handlar om att inspirera till ledarskap och viljan att vara en förebild för 

andra. Förmågan att ingripa mot kränkningar och våld och att skapa sociala sammanhang där alla känner 

sig sedda och inkluderade är centrala ledaregenskaper. Genom att leda samtal och övningar kring dessa 

frågor med andra tränar även unga på verktyg för att leda grupper, kommunicera budskap och skapa 

förändring.  

 

I rapporten presenteras både en kort sammanställning av forskning kring peer-to-peer som metod. Vi 

redogör även för hur ungas mentorskap används som central komponent i MVP-arbetet i Skottland. I bilaga 

1 finns även förslag på hur MVP-arbetet på skolorna kan byggas på med ungas eget ledarskap genom en så 

kallad mentorskapsstruktur. Rapporten vill även ge inspiration kring hur MÄN och även projektets två 

pilotkommuner, Borås och Västerås, på olika sätt arbetat med ungas delaktighet och ledarskap i det 

våldsförebyggande arbetet. Bland annat har unga involverats i ledarskapsutbildningar och som 

kommunutvecklare. De har ingått i referensgrupper och bidragit i projektets utvecklingsarbete kring 

scenarion, kampanjer och metodutveckling. Lokalt har även en mängd ungdomsinitiativ uppstått i kölvattnet 

av skolornas arbete – i form av events, föreläsningskvällar, skolgrupper och specialarbeten.   



 

 

   

Att arbeta med så kallade ”peer-to-peerutbildning” är ett väl utbrett tillvägagångssätt. Många verksamheter 

inom Fryshuset har exempelvis i många år använt sig av en förebildsmodell i de insatser som vänder sig till 

ungdomar. Exempelvis Lugna gatan har anlitat något äldre ungdomar (framför allt unga män) med ett 

kriminellt eller ”stökigt” förflutet i syfte att visa framför allt unga killar att det går att få ett annat liv. Även 

inom verksamheten Sharafs hjältar anlitades unga män som levt eller lever i en kontext där det finns starka 

normer som kräver att bröder ska kontrollera sina systrar och dess sexualitet, men som nu valt att ta avstånd 

från dessa normer. Huruvida detta angreppssätt fungerar, alltså om det faktiskt får de yngre som tagit del av 

insatserna att ändra sina beteenden i högre grad än om budskapen förmedlats på annat sätt, är utvärderat i 

väldigt låg utsträckning. 

I Skottland och USA leds MVP-sessionerna i huvudsak av äldre ungdomar. När MÄN valde att anpassa 

MVP till en svensk kontext diskuterades huruvida vi skulle utveckla en mentorskapsmodell. MÄN tvekade 

eftersom modellen var lite beforskad och de få utvärderingar som vi hittade visade på i princip ingen effekt 

på de ungdomar som fick ta del av insatsen. Det som utvärderingar kunde visa är snarare att insatser verkar 

ha haft en något större effekt när lektionerna leddes av vuxna MVP-ledare än när något äldre elever 

genomför ungefär samma lektion (Cissner 2009). Däremot verkade de unga som själva anlitades som 

mentorer och som ledde samtal yngre elever påverkas i stor utsträckning.  

En risk med ett mentorssystem är att elever kan hamna i svåra situationer och lämnas med allt för stort 

ansvar att hantera komplexa frågor. Ämnet våld är många gånger svårt nog att prata om som vuxen. Det 

kräver kompetens. Positionen som mentor, förebild eller kamratstödjare riskerar även att bidra till att elever 

själva blir utsatta av andra som uppfattar dem som ”allierade med vuxenvärlden”. Positionen som ”mentor” 

riskerar även att tolkas som att dessa elever har mer ansvar än de andra i en skola att se till att våld minskar. 

Uppdraget som mentor riskerar därmed, om det genomförs felaktigt, att förskjuta ansvar från vuxna eller 

skolan till enskilda elever.   

Ytterligare ett sätt som unga kommit att engageras i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet är 

genom det som brukar kallas ”kamratstödjare”. Uppdraget för kamratstödjarna var att främja skolans 

arbetsmiljö genom att stötta elever som var utanför samt genomföra event för att skapa en god stämning 

på skolan (jfr H4Y). Skolverkets har dock i sin utvärdering av antimobbingprogram riktat kritik mot Friends 

tidigare upplägg med just kamratstödjare (2011)1. Det framkom att dessa elever riskerade att själva bli utsatta 

och retade av andra elever, vilket innebar att rollen inte blev trygg. I praktiken blev kamratstödsuppdraget 

många gånger att agera som ”personalens förlängda arm”. Det vill säga att rapportera till vuxna hur andra 

elever hade det på skolan. I praktiken blev kamratstödjarna tolkade som mer lojala med personal och skola 

än med jämnåriga elever. Det förekom även att kamratstödjare använde sin position på ett mindre 

fördelaktigt sätt och tryckte till andra elever. Utfallet blev därmed inte alltid som tänkt  



 

 

   

Samtidigt är tanken om ungas ledarskap och vilja till att vara förebilder som utmanar sociala normer och 

agerar mot våld en av MVP-programmets mest centrala komponenter. När det kommer till MVP-

programmet så har elevmentorerna en annan roll än vad ”kamratstödjarna” hade. Det är tänkt att äldre 

elever ska prata med yngre elever om kränkningar och våld, samt att möjliggöra samtal om olika dilemman 

i form av scenarion. Tanken bakom är att äldre elever kan agera som förebilder för yngre. På så sätt kan de 

inspirera de yngre att göra som de äldre - det vill säga ingripa och hjälpa sina klasskamrater. När liknande 

modeller har utvärderats är det inte tydligt om formen ger den väntade effekten. Det Cissner kan se är att 

de som verkar bli mest påverkade av insatsen är de mentorskapselever som själva leder scenariosamtalen 

(2009)2.  

Det är inga stora skillnader mellan mentorerna och deltagarna, men ändå en viss skillnad i effekt. En 

förklaring till skillnaden kan vara att eleverna som samtalar med yngre elever har fått mer utbildning jämfört 

med de elever som tar emot insatsen (ungefär fem timmar mer utbildning). De som blir elevmentorer har 

valt det själva och har med stor sannolikhet ett större engagemang i frågan redan från början. En möjlig 

förklaring kan också vara stödet från lärare och andra vuxna som handleder och coachar mentorerna i sitt 

arbete. Vuxna finns med i planeringen innan, under och efter att mentorerna leder sina scenariosamtal med 

yngre. Att det finns en tydligt stödjande struktur av vuxna som tar ansvar och stöttar eleverna är avgörande 

för att ett arbete med ungas mentorskap eller ledarskap ska falla väl ut.  

I Skottland har MVP-programmet fått stor spridning och där leds MVP-sessionerna primärt av unga 

mentorer. Arbetet har även utvärderats vid ett flertal tillfällen. Det är framförallt genom kvalitativa data som 

utvärderingarna förmår att säga något om effekten på mentorerna respektive de yngre eleverna som tar del 

av programmet. Både forskare och personal på skolorna vara överens om att arbetet med MVP hade störst 

effekt på mentorerna själva. När det gäller effekten på de elever som tog del av de äldre elevernas MVP-

sessioner var inte resultaten lika enkla att tolka. I intervjuerna förmedlas dock att många elever uppgav att 

det varit hjälpsamt att få en större kunskap kring vad som är våld är samt att de vet mer om hur en kan 

ingripa och hjälpa andra. 

 

Mentorerna hade fått en fördjupad utbildning och samtalade sedan med yngre elever regelbundet. Detta 

tycktes skapa ett ökat engagemang och kunskap om mäns våld bland mentorerna som de inte hade haft 

innan de började arbeta med MVP. Mentorerna själva beskriver det som att de nu ser de våld som de tidigare 

inte reagerade på. De menar att idag känner de sig säkrare när det kommer till att ingripa och dessutom 

känner de sig trygga i att leda och förbereda samtal, samt i att ingå i ett team och samarbeta. De flesta 

mentorer uppger att det varit en positiv erfarenhet där de bland annat stärkt sina färdigheter i att stå inför 

en klass, leda grupper och argumentera för sin sak.  

 

Mentorerna förmedlar även tydligt till yngre elever att dessa ”alltid kan komma fram och prata eller berätta 

om MVP-relaterade ämnen”. Mentorerna kan på så sätt vara en länk mellan yngre elever och personal på 

skolan. Tanken bakom mentorskapsarbetet är att unga lättare antas förstå andra ungas vardag och att det 

minskar barriären för unga att berätta om saker de upplevt. Många elever uppgav att de upplevde att lärare 

på skolan ofta reagerade med att ”skälla ut förövarna”, medan en äldre mentor snarare kunde förmedla hur 

den utsatt eleven kände sig. Mentorerna tycks i stor utsträckning även ha hamnat i situationer där de 

förväntades medla eller lösa problem kring relationer på skolan. Eleverna som tagit del av sessionerna verkar 

även mer benägna att berätta om våld och kränkningar som sker på skolan till äldre mentorselever eftersom 



 

 

   

att detta inte lika tydligt upplevs som att ”skvallra”. Det är dock oklart om detta är direkt överförbart till en 

svensk kontext där skolsystemet ser annorlunda ut och där relationen mellan elever och pedagoger (eller 

annat personal såsom fältare, elevassistenter eller elevhälsa) delvis är mindre hierarkisk och formell. I 

Skottland kan även mentorerna ges i uppdrag av pedagoger att umgås med eller söka upp elever som 

uppfattas som utanför, vilket kan jämföras med kamratstödjarnas roll i en svensk kontext. Mentorerna 

lämnas även med en ansvarsfylld roll i att hantera och härbärgera yngre elevers berättelser om exempelvis 

utsatthet.   

 

Utvärderingar som tittat på peer-to-peer som modell i andra typer sammanhang tycks komma till liknande 

resultat som MVP-utvärderingarna. Det vill säga att effekten blir som störst på de unga som själva engageras 

som mentor eller utbildare. Genom att unga ges fördjupad utbildning, att de samtalar om det utvalda ämnet 

vid upprepade tillfällen och genom att de får mycket eget ansvar växer de och blir mer trygga i kunskapen 

de själva förmedlar. Mycket av den forskning som finns på peer-to-peer-utbildning handlar om projekt som 

rör HIV-prevention i olika afrikanska länder. Även här är argumenten för utbildningsmodellen att personer 

som delar kontext och bakgrund men är några år äldre än målgruppen har lättare att nå fram med 

information. Om det är professionella (till exempel sjuksystrar, läkare eller pedagoger) som förmedlar 

information så ökar risken att målgruppen inte tar in informationen eller väljer att inte prata om problemet. 

I denna kontext framhålls att glappet mellan generationer och det maktasymmetriska förhållandet mellan 

målgrupp och professionella försvårar möjligheten att skapa önskad förändring. I denna kontext tycks 

målgruppen ta till sig budskapen och förändra sitt beteende i hög utsträckning (bland annat genom att 

använda kondom mer och att i större utsträckning testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar) när det 

framförs genom peer-to-peer-utbildning.  

 

Utvärderingar poängterar dock att lämpligheten hos ”mentorerna” är avgörande för hur väl de lyckas nå 

fram till målgruppen. Det rör sig bland annat om hur väl ”mentorerna” själva tar till sig och svarar på 

utbildning, hur mottagliga de är för att se sin egen del i problemet, hur ansvarstagande de själva är och så 

vidare. Med andra ord är inte en ”delad bakgrund och erfarenheter” tillräckligt – utan det krävs lämplighet, 

utbildning och egen tilltro till det uppdrag en är satt att förmedla.   

 

En anledning till att MÄN har avvaktat med att förespråka och föra ut en renodlad ”mentorsmodell” hänger 

samman med att MVP-programmet berör många komplexa och svåra teman. Att prata om kopplingen 

mellan maskulinitet och våld är många gånger nog så utmanade för vuxna. De som leder MVP-lektioner 

behöver ha förmåga att leda samtal som blir respektfulla och fria från kränkningar, och de behöver även 

kunna hantera att det med stor sannolikhet finns deltagare som lever med egna erfarenheter av våld. 

Utvärderingarna av mentorskapsstrukturen i Skottland tyder dock på att mentorerna ändå lyckats väl med 

att skapa såväl schyssta samtal, som att hantera att yngre elever anförtrodde dem kring sina egna 

erfarenheter. Övrig forskning som vi kunnat hitta kring ”peer-to-peer” som metod har främst byggt på 

uppdrag som handlat om att förmedla information, snarare än att möjliggöra reflekterande samtal och 

dialog. Det finns samtidigt få jämförande studier som försöker jämföra om det blir någon skillnad i effekt 

hos slutmålgruppen beroende på om den som leder samtalet är en vuxen eller en något äldre ungdom.  

 

Studier kring peer-to-peer i arbetet med HIV-prevention visar att utbildare som ligger nära målgruppen i 

ålder och bakgrund gör det lättare att både få målgruppen att delta, och det tycks även göra det lättare för 



 

 

   

målgruppen att ta till sig av informationen. Detta talar för att när det kommer till att föra ut viktig 

information som HIV-prevention verkar det vara bättre att ha informatörer som målgruppen kan identifiera 

sig med för att de ska vara mottaglig för informationen. 

 

Utvärderingen i Skottland lyfter värdet med att nyttja mentorer som går några årskurser över målgruppen 

för att möjliggöra reflekterande samtal med yngre elever. Pedagoger framstår i dessa utvärderingar från en 

skotsk kontext som en grupp med mer auktoritära drag som inte tilltalas med förnamn, som är noga med 

språkbruk samt har en bedömmande roll. Dessa aspekter skulle försvåra för eleverna att våga ge uttryck för 

sina tankar och erfarenheter av våld. Att samtala med något äldre skolkamrater tycks dock underlätta för 

eleverna att börja reflektera kring frågor som har med våld att göra. 

 

Jämfört med lärare i en svenska skola ser förutsättningarna annorlunda ut, vilket borde göra det mer möjligt 

att lärare kan bedriva MVP-lektioner. Även i Sverige är det lärare som gör bedömningen och sätter betyg, 

men samtidigt så är läraruppdraget också ett socialt uppdrag att skapa trygghet och respektfull vardag för 

alla elever på skolan. Erfarenheten från de skolor som är igång med MVP-programmet i Sverige är ofta att 

det viktigaste är att det är lärare eller annan vuxen personal som är engagerade i frågorna som leder 

lektionerna. Det finns erfarenheter både av att det förenklar att lektionerna leds av vuxna som känner 

eleverna väl, men även att det finns en styrka i att det kommer andra vuxna ”utifrån” som inte känner 

eleverna sedan tidigare. Många skolor har även valt att lektionerna ska ledas av pedagoger som inte är 

betygssättande, för att möjliggöra för friare samtal.  

 

Att förebygga våld och kränkningar och skapa en trygg skolmiljö för eleverna är skolans ansvar. Det ansvaret 

kan aldrig helt förskjutas till elever själva. MÄN ser ett värde i att personalen primärt är de som tar ansvar 

för att samtala om våldets konsekvenser och hur en tillsammans kan ändra på situationen i skolan. MÄN 

uppmuntrar dock skolor att i nästa steg utveckla ett mentorssystem som även involverar engagerade elever 

i det förebyggande arbetet. MVP:s lektionsserie kan ses som en ”grundutbildning” för samtliga unga i en 

årskull. Utifrån dessa kan sedan särskilt intresserade eller lämpade elever väljas ut för att få en roll som 

”mentorer”.  Det skulle resultera i att både personal och elever tillsammans kan agera som ambassadörer i 

att förebygga våld. Det blir också ett tydligare delat ansvar. Ett flertal skolor i Sverige har eller ska påbörja 

ett mentorskapsarbete – bland annat Botkyrka, stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm och Borås Stad. I 

Bilaga 1 presenteras ett förslag på hur en mentorskapsstruktur kan byggas upp kring MVP.  

 

 

  



 

 

   

 

Under de unga kommunutvecklarnas tre veckor hålls ett antal gemensamma aktiviteter. Dessa syftar till att 

ge en inblick i kommunens verksamhet och förhållningssätt samt att ge kommunutvecklarna en möjlighet 

att utbyta tankar om det pågående arbetet med deras respektive uppdrag. Kommunutvecklarna lär sig mer 

om barnkonventionen, ungas inflytande, tillgänglighetsfrågor, ungas psykiska ohälsa och marknadsföring.  

Ett av uppdragen var inom ”En kommun fri från våld” och fokuserade på hur vi alla kan bli aktiva åskådare 

när vi ser våld och kränkningar. Uppdraget gavs av kommunens fritids- och folkhälsoförvaltningen. Syftet 

med uppdraget var att genom att producera en film för att inspirera fler unga att ingripa mot våld. Filmen 

har sedan spridits på sociala medier och andra digitala kanaler för att uppmuntra fler unga i Borås att reagera 

och agera mot våld på ett säkert sätt. Filmen har även använts vid utbildningar i olika sammanhang.  

Noa Persson, Lovisa Erdogan och Daniella Camitz har sommarjobbat tre veckor i Borås Stad med fokus på våldsprevention.  

Här tillsammans med Luis Lineo, tidigare ordförande för MÄN. 

De tre kommunutvecklarna som arbetat med uppdraget, Lovisa Erdogan, Daniella Camitz och Noa 

Persson, bjöds bland annat in till den stora nationella konferensen Våldsprevention 2017. Konferensen gick 

av stapeln i Stockholm i november och hade 400 yrkesverksamma i publiken. Lovisa börjar med att berätta 

kort om uppdraget de fick av kommunen:  

- Vi är 20 stycken som har jobbat med olika uppdrag i kommunen för att ge ett ungdomsperspektiv. 

Just vårt uppdrag var att göra en film om att vara en aktiv åskådare. Vi skulle redovisa genom att 

skriva en rapport, och vi skulle också göra en presentation. Vi tre skulle göra en film också, berättar 

Lovisa. 



 

 

   

Daniella berättar att de sökta jobbet via kommunen precis som vilket sommarjobb som helst, och att de 

olika uppdragen fördelades utifrån exempelvis språkkunskaper, tidigare erfarenheter och intresse. I ansökan 

fick de ange fem olika uppdrag som de var intresserade av. Hur kändes det då att få jobba med just detta 

uppdrag? Så här berättar Noa:  

- Det var kul antar jag, svarar Noa. Om man är samhällsintresserad och brinner för att göra samhället 

bättre så kan jag se varför det skulle vara kul. Det har varit en upplevelse för oss tre, vi har ju inga 

tidigare erfarenheter att göra en film på detta sättet, berättar Noa. 

- Eller av att stå och prata såhär, flikar Lovisa in.  

- Och vi har fått hjälp, fortsätter Noa. Det har varit väldigt kul faktiskt, kommunen har hjälp på 

många sätt att ha handledare som har hjälpt att göra det praktiska med filmen. Vad vi ska ha för 

perspektiv på filmen, det här med aktiv åskådare fick vi hjälp med. Vi fick se många filmer, FN har 

gjort väldigt många filmer med att vara aktiv åskådare och vad man kan göra i vissa fall, och det 

ville vi spegla i vår film.  

Lovisa berättar att det mest spännande med sommarjobbet var just att få göra en film, eftersom det var 

något nytt för dem alla. De fick hjälp av kommunen i arbetet och tanken från kommunutvecklarna var att 

välja en slags situation där man inte alltid ser på det som någon slags form av våld. Filmen vill visa att även 

det ”lindriga” våldet kan vara våld och vill lära tittaren att identifiera detta. Noa menar att det finns en 

föreställning om att våld bara är ”våldtäkter eller sånt som hamnar på nyheter eller sånt som grov misshandel 

och annat.”  

 

- Filmen baseras på en verklig historia som Noa var åskådare till, berättar Daniella.  

- Alltså man blir ju lite ställd när sådant händer, berättar Noa. Det är ju de här tankarna som man 

tänker, att vad ska jag göra, har jag någon plats i detta. Vad ska jag som aktiv åskådare göra liksom? 

Fast i mitt fall då kände jag mig inte styrkt i det sättet, och då blir man väldigt lätt en passiv åskådare 

vid det tillfället. Det slutade med att hon bara gick och satte sig, och själva historien bara löpte på 

och ingenting gjordes. Och det ger ju henne initiativ till och kraft att göra någonting nytt kanske. 

Och känner att ingen hämnar mig till att göra detta. Jag kan fortsätta och ens bra liksom.  

Lovisa tror också att det skulle vara lättare att kunna säga ifrån i framtiden om något liknande händer, när 

en sett en film som visar på precis en sådan situation. Samtidigt erkänner hon att det såklart är lätt att säga 

– men att en aldrig vet när det väl händer. Ingripanden är något vi alla måste träna på. I filmen använder de 

sig av begreppet ”aktiva åskådare”. Var det svårt att ta till sig den information – eller kändes det självklart 

innan de började? 

- Jag skulle säga att det verkligen inte är självklart, resonerar Daniella. När vi först fick begreppet 

förklarat för oss så visste vi ju inte vad det var. Men sen när vi fick förklarat till oss att det är när 

man agerar så förstod vi det lite bättre.  

- Jag tycker det är viktigt att visa att i sådana här situationer så är det inte bara förövare och offer, 

utan det är även vi som majoriteten som kollar på och ser detta i vardagen, säger Noa. Det kan vara 

allt från att du är i omklädningsrummet och hör någonting otrevligt sägas mot en kvinna t.ex. då 

måste du gå in och vara aktiv. Så att du inte bidrar till den här tystnaden, och inte fortsätta den här 

onda spiralen som det kommer att bli i o m våldspyramiden och allt.  

 



 

 

   

Lovisa menar även att budskapen i uppdraget också var något de gärna ville förmedla vidare till kompisar 

och familjemedlemmar. Daniella lyfter fram att hon hoppas att folk både kan använda sig av tipsen som 

lyfts fram i filmen. De valde även avsiktligen en historia som inte handlar om grov misshandel eller våldtäkt, 

utan ”bara” några rasistiska kommentarer. Ett av filmens budskap är att belysa att det också är en form av 

våld och att folk ska förstå det.  

 

- När vi gick in i detta så tänkte vi det är ”mindre grovt” kan man säga, berättar Noa. Det är inte det 

första man tänker på när man tänker på våld. Det vill vi belysa! Vi har talat med personal som 

jobbar vid fritidsgårdar, och de sa att man känner sig stärkt av att höra från kommunen i detta fallet, 

att jo vi stärker er, ni kan säga att detta inte är okej. För om vi inte uttalar oss om att det är våld, då 

kommer ingen att göra någonting, om man känner att ingen står bakom en. Att det bara kommer 

att fortsätta liksom.  

Noa berättar även att uppdraget som ung kommunutvecklare och arbetet med att producera filmen fått 

honom att börja tänka mycket. Bland annat på vad han själv gör i vardagen och som skulle kunna uppfattas 

som kränkande, eller vad en kanske ser eller hör bland kompisar. Arbetet under sommaren har fått honom 

att börja reflektera kring vad han själv skulle kunna säga eller göra i en sådan situation för att påverka andras 

åsikter.  Lovisa berättar även att jobbet ökat hennes egen kunskap om vad våld innebär, och att det kan vara 

alltifrån ”grova” former av våld, som till exempel om misshandel, men att det även kan vara mer vardagliga 

saker så som kommentarer eller kränkningar.   

 

Har du något exempel på vad du har sett efteråt, som du har tänkt på är våld som du inte har tänkt på 

tidigare?  

 

- Alltså det är väll kommentarer, säger Daniella. Antingen sexistiska, rasistiska eller homo- och 

transfobiska eller vad det nu kan vara. Man har ju alltid undermedvetet förstått att det inte är okej, 

men nu har man liksom förstått och fått ett erkännande att det faktiskt är våld.  

- Ett bra exempel på det är att säga om något är ”bögigt” eller liknande, säger Noa. Och då stå upp 

och ställa frågan varför det är det, och varför säger du att det är det? Det är ju inget bra ord att 

använda eftersom det kränker väldigt, väldigt många människor.  

Skulle ni vilja skicka med något till de vuxna som dagligen arbetar med unga i skolan eller i andra 

sammanhang? Kan ni ge dem någonting från ert perspektiv som ni skulle vilja att de tog med sig i sitt arbete?  

  

- Att prata om det mycket mer, säger Lovisa direkt, och att säga att det inte bara är våld med 

misshandel och sånt där, utan verkligen få fram att det även ”små saker” är våld. För att det är sånt 

som man inte lär sig. Det visste ju inte vi, eller i alla fall jag från början av de här tre veckorna 

liksom.  

- Och att stärka personalen och säga att dem också måste t.ex. säga emot någon som säger att något 

är ”bögigt” eller säger fula ord, fyller Noa i. Som t.ex. om någon säger ”hora” till någon, då ska man 

gå in och säga att ”nej, det var inte okej!” och sen säga ”varför?”  



 

 

   

Daniella avslutar med att rikta sig till publiken med en tydlig uppmaning:  

 

- Jag skulle bara vilja att ni tar med er det här, och alltså jag har tänkt mycket på när man var liten 

själv. Kanske man blev dragen i håret av killar så, och då var det ”han gör så för att han tycker om 

dig”. Va inte de personerna, för som vuxna så har man ett ansvar.  

Filmen som Lovisa, Daniella och Noa tagit fram finns att se här: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0WwAwkMpoY 

 
Se deras presentation på Våldsprevention 2017 här:  
https://playskl.solidtango.com/video/valdsprevention-2017-7-dec-2017#t=10612 

 

 

 Ungdomsledarutbildning (ULU)  
”ULU är en ledarskapsutbildning för dig i gymnasieåldern som är intresserad av lära dig mer om att 
leda och skapa projekt/aktiviteter för och tillsammans med barn och unga på deras fritid.” 

 Boosta 
”Är du mellan 16-29 år och vill utvecklas som individ och ledare tillsammans med andra? Då är 
ledarskapsutbildning Boosta något för dig!” 

 Unga kommunutvecklare  
”Under tre sommarveckor är 28 ungdomar anställda som Unga kommunutvecklare, i syfte att 
arbeta med att förbättra kommunen ur ett ungdomsperspektiv.” 

 

Programmen samverkar med projektet och genomsyras av våldsprevention som ansats; ”våldspreventivt 

ledarskap”. Det innebär bland annat att utbildningsprogrammen regelbundet har pass om våldsprevention 

och hur man omsätter det i sitt ledarskap. I programmens praktikdelar omsätter deltagarna våldspreventivt 

ledarskap på sina respektive praktikplatser. Ungdomsledarutbildningar är en befintlig verksamhet i Borås 

Stad som tydligt utvecklats till att bli mer våldsförebyggande. Den riktar sig till unga som är intresserade av 

att leda andra barn och unga. I utbildningen har det funnits flera inslag med normkritik och 

antidiskriminering, men för att utveckla detta ännu mer har staden nu valt att lyfta in pass om att vara en 

aktiv åskådare. Åskådaransatsen, och de praktiska moment som ungdomsledarutbildningen har 

kompletterats med, är hämtade från programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Budskapet att alla 

kan göra något för att förebygga våld, ska genomsyra ledarskapsutbildningen och ingå i definitionen av vad 

som är en bra ledare. Passet om våld i ledarskapsutbildningen innebär diskussion i smågrupper kring olika 

typer av våld och att placera in olika typer av våld på en skala från lindrigt till grovt våld för att på detta sätt 

se att allt våld hänger ihop. 

 

I utbildningen pratar de även om hur ett normkritiskt arbete kan vara våldspreventivt och hur ett 

genusförändrande arbete kan vara våldspreventivt. Det finns en stor vilja bland unga i Borås att engagera 

sig mot våld och för att utmana trånga och begränsande genusnormer som påverkar deras liv. För att 

https://www.youtube.com/watch?v=M0WwAwkMpoY
https://playskl.solidtango.com/video/valdsprevention-2017-7-dec-2017
https://www.boras.se/upplevaochgora/barnochunga/utbytenvolontararbeteprojektstodochledarskap/ungdomsledarutbildningulu.4.22d8dbdb158917ddc57b2b34.html
https://www.kulturungdom.se/nyhet/ovrigt/1775-utbildning-i-ungt-ledarskap-pa-boosta
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/ungdomspolitik/ungakommunutvecklare.4.2cfd8fa7158d2732081dea05.html


 

 

   

kanalisera detta engagemang ska Borås stad dra igång studiecirklar om våldsprevention som de hoppas att 

unga själva ska kunna leda. Försommaren 2017 är detta arbete precis i startgroparna. Kommunen ska ta 

fram studiecirkelkonceptet tillsammans med de unga som gått ledarskapsutbildningen. 

 



 

 

   

 

I maj 2018 arrangerade en grupp elever på skolan 

en egen ungdomskonferens. Arrangörerna kom i 

kontakt med varandra via Instragram och kom 

fram till att de ville göra något för andra unga i 

kommunen.  

- Detta är en ungdomskonferens för 
ungdomarna i Västerås. Vi vill skapa en 
mötesplats för unga där de kan ta del av viktiga 
och berörande ämnen som maskulinitet, rasism 
och feminism! Det vill vi göra genom att ha 
musik, poesi, olika workshops, talare och 
organisationer, berättar Carlos Bano som är en 
av arrangörerna.  

 

 

 

 

Efter att ha gått MVP-programmet på 

Rudbeckianska  gymnsiet i Västerås gick en grupp 

elever samman för att sprida kunskap om 

hederskultur.  De startade gruppen ”Enade mot 

våld” på skolan  för att informera om mänskliga 

rättigheter och föreläsa för andra unga. Nu har de 

blivit inbjuda till  regeringskansliet och riksdagen och 

i våras fick gruppen besök av justitieminister Morgan Johansson.  

 

Läs mer: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unik-elevgrupp-sprider-kunskap-om-hederskultur 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unik-elevgrupp-sprider-kunskap-om-hederskultur


 

 

   

Arbetet började på Wennströmska gymnasiet i Västerås – en skola med 2000 elever och ett rykte om sig att 

vara stökig. Det förekom klotter, skadegörelse, sexuella trakasserier och drogförsäljning på skolan. Den 

dåvarande rektorn på skolan sökte då medel tillsammans med den lokala fritidsgården och fick möjlighet att 

fritt testa nya metoder och arbetssätt för att komma till bukt med problemet. Skolan insåg att elevernas egen 

delaktighet var en förutsättning för att lyckas vända trenden på skolan.  

 

I detta arbete var alla elever viktiga – inte bara duktiga och skötsamma elever som kanske vanligtvis var de 

som brukade engagera sig. Istället gick de nu ut och sökte efter unga som var engagerade, ärliga, sociala, 

handlingskraftiga och som inte för mycket frånvaro. Arbetet påbörjades med tre elever som själva fick 

komma med idéer och vara med och testa. Dessa elever boostades och fick positiv uppmärksamhet för sitt 

engagemang. De uppmuntrades även att ta med andra elever som de trodde skulle kunna tillföra något till 

arbetet.  

 

Arbetet försökte jobba med positiv förstärkning och lösningsfokus. Tidigare hade fokuset varit mycket på 

”mot”. Att arbeta till exempel mot våld, rasism och trakasserier. Retoriken blev istället att arbeta ”för” något 

– för empowerment och trygghet. Eleverna bestämde sig för att döpa gruppen till Here4u. De fick särskilda 

profilkläder som stärkte en positiv gruppidentitet och de engagerades bland annat i olika arrangemang och 

events. Eleverna växte succesivt med sin uppgift. De hade hela tiden ledningen i ryggen och alla positiva 

framsteg på skolan uppmärksammandes och synliggjordes! Parallellt skedde ett arbete med gruppklimat och 

konflikthantering i klasserna. Eleverna blev även en naturlig länk mellan andra elever och skolans 

elevhälsoteam. En av framgångsfaktorerna i arbetet var att personalen inte var kategoriska eller dömande. 

Alla har tillåtits växa och få ansvar och nya chanser. Genom att arbetet varit elevdrivet har det även setts 

som statusfyllt att vara med.  

 

Allt arbete inom Here4u har börjat utifrån elevernas egen vilja och engagemang. Föreningen har succesivt 

växt sig större, men har aldrig behöv ”sälja in” sin verksamhet till skolor, utan det har spridit sig genom 

unga som efterfrågat arbetet. Varje höst anordnas en stor kick-off-träff för nya Here4u:are där hundratals 

elever från olika skolor samlas. De får profilkläder och applåder, ser film och inspireras kring ungas 

ledarskap. För att bli Here4u:are behöver en aktivt ansöka om att gå med genom att motivera varför en vill 

engagera sig. Sedan görs elever och lärarna ett urval. De som väljs ut är inte nödvändigtvis elever som är bra 

förebilder redan från början – utan unga som antas ha ledarskapsförmågor och utvecklingspotential. Varje 

skola har en egen Here4u-grupp som träffas med de vuxna handledarna varje vecka. De stämmer av läget 

på skolan och planerar trivselfrämjande aktiviteter. 

 



 

 

   

Idag finns en struktur för utbildning av vuxna Here4u-handledare på skolorna – en av utbildningarna som 

personalen får gå heter ”unga och våld”. Utbildningen har utvecklat sitt innehåll i och med projektet En 

kommun fri från våld och idag finns tydligare fokus på skalan av våld, åskådarperspektivet och stereotypa 

förväntningar kring kön. Unga som engagerat sig i Here4u har erbjudits helgutbildningar i MVP och flera 

har ingått i projektets lokala referensgrupp där de bland annat utvecklat nya scenarioövningar till materialet. 

Flera av de aktiva eleverna har även uppmärksammats för sitt engagemang i frågorna. Bland annat 

medverkade de i Aftonbladets artikelserie #inteensam om sexuella trakasserier i skolan. En annan engagerad 

elev, Elin Vikner, tilldelades Raul Wallenbergs civilkuragepris 2016 för att hon agerade när en kompis blev 

utsatt för homofobi i skolan.  

 

Läs mer:  

"Ungdomar från Västerås får pris för civilkurage" (SVT Västmanland) 

”Det är sjukt om man ska vara taskig mot andra för att räknas som cool” (Aftonbladet) 

Om Here4u: http://www.here4u.se/ 

Intervjuer med aktörer involverade i Västerås Stads MVP-arbete på gymnasieskolorna: 

http://mfj.se/assets/uploads/2017/01/en-kommun-fri-fran-vald_webb.pdf 

Bild ur Aftonbladet: https://inteensam.story.aftonbladet.se/chapter/hahrska/ 

 

 
  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/ungdomar-fran-vasteras-far-pris-for-civilkurage
https://inteensam.story.aftonbladet.se/chapter/hahrska/
http://www.here4u.se/
http://mfj.se/assets/uploads/2017/01/en-kommun-fri-fran-vald_webb.pdf


 

 

   

– Media och film är en av mina stora hobbys och det är också ett bra sätt att nå ut till unga. Jag har börjat 

engagera mig allt mer i samhällsfrågor och hänga med i debatten. Starka förebilder inom kvinnorörelsen och 

den antirasistiska rörelsen har banat vägen för oss – nu måste vi fortsätta deras kamp för förändring, säger 

Suheib. 

 

– Jag och i princip alla tjejer jag känner har ju erfarenheter av sexuella trakasserier. Men mörkertalet är så 

stort – många normaliserar det som sker just för att det är så vanligt. Det är dags att vi börjar prata om det! 

Bakom varje utsatt tjej finns ju också en förövare, säger Maya. 

 

– Jag hoppas att kampanjen får stor spridning och att andra unga relaterar till filmerna. Jag är övertygad om 

att kampanjen kommer öppna upp för samtal och få igång konversationen kring frågorna. Jag och de andra 

som medverkar i filmerna kommer ju själva kunna starta samtal bland våra vänner och bekanta, säger Suheib. 

 



 

 

   

– Våra röster har även varit med i själva framtagande av filmerna, så jag är säker på att andra unga kommer 

känna igen sig! Jag vill uppmuntra folk att ta ställning och hoppas att kampanjen når ut till alla de som finns 

runt omkring när trakasserier sker. Ofta fokuserar vi ju mycket på den som blir utsatt – men det är dags att 

skifta fokus! Jag hoppas filmerna kan visa att det inte behöver vara så svårt som vi tror att ta ställning – det 

finns alltid något vi kan göra, säger Maya. 

 

Både Maya och Suheib är övertygade om att kampanjen är ett bra sätt att uppmärksamma olika typer av våld 

och kränkningar. De menar att killar som utsätter andra inte alltid är medvetna om att det dom gör är fel. 

Genom filmerna kommer unga kunna få se och diskutera vardagliga situationer från ett utifrånperspektiv. 

Maya och Suheib hoppas båda att kampanjen ska leda till att det inte längre går att skylla på att ”jag inte 

visste att det var ett problem”. 

 

– Jag känner att jag vill vara med och bidra – när jag dör vill jag att världen vara lite bättre än när jag föddes, 

säger Suheib. Vi behöver alla träna oss på civilkurage! 

  

 

Kampanjfilmerna tas fram för att ingå i MÄN:s arbete med MVP– ett våldsförebyggande program för 

högstadiet och gymnasiet. Kampanjfilmerna finns på www.bethemvp.se och det pedagoiska materialet 

finns att ladda ner på http://mfj.se/be-the-mvp/ 

 

 

http://www.bethemvp.se/
http://mfj.se/be-the-mvp/


 

 

   

 

Skolledningen har bestämt sig att implementera MVP-programmet i skolan. 

 

All personal på skolan samt andra relevanta samverkanspartners har tagit del av en halv- till en heldags 

utbildning kring hur all personal kan agera tillsammans för att minska våld. Fokus i utbildningen är att 

etablera kopplingen mellan genus, våld och åskådaransats.   

 

Tid: under vårtermin 1. 

 

Personal som kan tänka sig att ansvara för att driva och utveckla MVP-arbetet i skolan väljs ut för en 

fördjupad tvådagarsutbildning i MVP-programmet. Detta skolteam ansvarar för att elever i ÅK7 eller ÅK1 

får ta del av MVP-lektioner. På sikt kan de även utbildas av MÄN för att bli certifierade att själva utbilda 

nyanställd personal.  

 

MÄN eller någon lokal aktör handleder skolteamen under första omgången av MVP-lektioner med ÅK7 

eller ÅK1. När MVP-lektionerna genomförs under kommande läsår kan teamet fortsätta med egen kollegial 

handledning med utgångspunkt i ”problemorienterad hjälpgrupp” (se separat handledningsstruktur). 

 

Tid: i slutet av vårtermin 1 (plus en ”boost” efter sommaren) eller början av hösttermin 2.  

 

De utbildade skolteamen genomför i ledarpar lektioner med alla elever i en årskurs. Tid behöver avsättas 

för planering och anpassning av materialet. Eventuell kan tvåtimmars-lektionerna behöva omarbetas till 

kortare sessioner (främst i årskurs sju).  

 

Tid: under hösttermin 2. 

 

Skolteamet blir även ansvarigt för att se till att mentorskapsprogram sätts igång enligt steg-modellen nedan. 

MÄN kan vara behjälpliga som bollplank i uppstarten av ett sådant system. För att en mentorskapsstruktur 

ska fungera behöver teamet tänka över följande:  

 



 

 

   

 För att ett mentorssystem ska fungera väl blir den hållande stödstrukturen kring elevmentorerna 

central.  

 Det som behöver finnas med i ett stödjande team runt elevmentorerna är personer (lärare, 

kuratorer, andra vuxna) som har genomgått MVP-utbildning och själva hållit i MVP-lektioner. 

Uppgiften för stödpersonerna blir att utbilda utvalda elever att hålla scenariosamtal med yngre 

elever, samt att stödja dem genom hela processen. Det vill säga att vara med innan, under och efter 

scenariosamtal. Personal behöver finnas för att tillsammans med elevmentorerna förbereda 

kommande mentorslektioner. De behöver finnas med som ”backup” i klassrummet när minst två 

mentorer tillsammans håller i scenariodiskussioner med yngre elever. Mentorernas insats behöver 

följas upp med frågor som berör hur det gick, exempelvis ”Vad fungerade? Vad fungerar inte? Vad 

vill ni ha hjälp med?”  

 Om någon mentor sedan behöver ytterligare tid så ska det vara möjligt med enskilda stödsamtal. 

De vuxnas roll är att ta ansvar för att scenariosamtalen genomförs på ett respektfullt sätt, men utan 

att lägga sig i i övrigt - helt enkelt vara ett stöd för eleverna. Givetvis behöver de vuxna hjälpa till 

om det behövs, men framför allt finns de med som ett mentalt stöd.  

 Utbildningen av elevmentorer kan vid första tillfället tas fram tillsammans med MÄN. Det som blir 

viktigt att förmedla är att eleverna behöver inte vara experter - utan deras roll är att möjliggöra 

schyssta samtal. De är inte mer ansvariga än andra elever att lägga sig i när något händer på skolan. 

Deras roll är i första hand att initiera och möjliggöra samtal. 

 Anledningen till att det behöver finnas en hållande struktur och ett vuxenteam kring mentorerna är 

för att ämnet i sig kan väcka mycket tankar, känslor och funderingar – inte bara hos yngre elever 

utan även hos mentorerna. Då är det skolans ansvar att se till att elever har stöd i att ta samtal om 

våld både före, under och efter.  

 För att elevmentorsskap ska bli attraktivt behöver skolan tänka ut en belöning – diplom, intyg eller 

att det syns i betygen på något sätt att de har engagerat sig i att motverka våld på skolan. Det kan 

även handla om att skapa gemenskap och stolthet genom exempelvis profilkläder eller dylikt.  

 

I mitten av vårtermin 3 får alla elever i ÅK8 eller ÅK2 ta del av en inspirationsdag och ”MVP-boost”. 

Dagens syfte är att inspirera till ledarskap, engagemang och att skapa intresse hos eleverna för att vilja 

samtala med yngre elever om att agera mot kränkningar och våld. Upplägget kan första gången tas fram 

tillsammans med MÄN. Dagen bör bygga på komponenter ur MVP som skolteamet plockat ut utifrån 

erfarenheterna av arbetet med programmet. Dagen bör beröra ledarskap- och förebildtänk, åskådaransvar, 

våld och kränkningar och att utmana och våga bryta mot stereotypa normer. Inspirationsdagen avslutas med 

att alla intresserade anmäler sitt intresse via ett formulär där de motiverar varför de är intresserade av att bli 

mentorer, samt varför de tror att de skulle passa i en sådan roll.  

Nästa steg blir att gå igenom anmälningarna och intervjua de anmälda eleverna för att undersöka varför de 

vill bli mentorer och varför just de är lämpliga att göra uppdraget. Här blir det viktigt att tänka brett i vilka 

elever som passar för uppgiften; inte bara ”statuselever”, de mest skötsamma eller de som lyckas bra i skolan. 

Försöka tänka brett och inkluderande för att skapa en representation med avseende på kön, sexualitet, klass, 

etnicitet, funktionsvariation med mera. Välj gärna ut elever som ni ser har ledarskapspotential och inflytande 

över sina kamrater som kan kanaliseras i detta konstruktiva sammanhang.  



 

 

   

Tid: mitten av vårterminen 3. 

Innan sommarlovet bör urvalsprocessen vara klar och de utvalda eleverna samlas för att peppas inför 

höstens vidareutbildning, exempelvis genom brännboll, fika eller någon annan rolig och gruppstärkande 

aktivitet. 

Tid: innan skolavslutningen vårterminen 3. 

Under höstterminen 4 samlas sedan de utvalda eleverna för att få en fördjupad heldagsutbildning där de får 

djupdyka i genus, våld och åskådaransats samt träna på att hålla scenario. Dagen bör sätta fingret på: 

förväntningar, utmaningar, hur en leder en grupp, mentorernas roll/uppdrag, hur den hållande 

vuxenstrukturen ser ut med mera. Skolteamet håller i utbildningen. Befintliga ungdomsledare på skolan eller 

i kommunen kan även bjudas in för att inspirera till ledarskap. Utbildningen kan även spridas ut som kortare 

tematiska pass under terminen. Första gången kan MÄN vara med som stöd för att tänka kring utbildningens 

upplägg och innehåll.  

Tid: tidigt hösttermin 4. 

 

Parallellt under hösten genomgår eleverna i ÅK7 eller ÅK1 den lärarledda lektionsserien i MVP-

programmet. När sista lektionen är genomförd i slutet av höstterminen 4, eller början av vårterminen 5, tar 

elevmentorerna vid. De kan då fortsätta leda kortare scenariosövningar med de yngre eleverna under 

exempelvis mentorskapsstid. Detta kan ske varje vecka eller en gång i månaden under resterande läsår. 

Material till scenarioövningar finns i MVP-manualen. MÄN kommer även samla en scenariobank med 

kompletterande scenarion att använda sig av.  Elevmentorerna kan även involveras för att skapa helt egna 

scenario utifrån sin vardag och situationer som kan uppstå på den aktuella skolan. Det är viktigt att varje 

nytt scenario analyseras och sätts in i en större kontext så att en könad och/eller rasifierad analys kan göras. 

Här finns en stödstruktur kring att skriva scenarion att tillgå från MÄN (se separat dokument).  

 


