
Safe Haven
- en metod för att motverka rekrytering till kriminalitet och psykisk ohälsa -



Bakgrund
Vi har under åren kommit i kontakt 
med många ungdomar som riskerar 
att dras in i/rekryteras till
kriminalitet.

Safe Haven är vår metod för hur vi 
jobbar för att motverka rekrytering 
till kriminalitet och psykisk ohälsa.

Den går framförallt ut på att erbjuda 
en stark känsla sammanhang
(KASAM), som är så pass attraktiv att 
den är ett alternativ till de destruktiva 
miljöer som den unge vistas i.
KASAM är ett begrepp som innebär 
att en människa för att må bra,
behöver känna sig delaktig i ett 
sammanhang som är begripligt och 
meningsfull.

Framförallt har dessa ungdomar 
lockats av verksamheten UMV. Ung-
domar mot Våld erbjuder en tydlig, 
kravställande och intressant gemen-
skap.



Vad är våra
framgångsfaktorer?
En stor framgångsfaktor har varit att 
vi fått förtroendet från chefer och 
politiker att jobba oss framåt på den 
väg som personalen sett som möjlig 
och professionell.

Vi är medlemmar i KEKS-nätverket 
och genom det har vi bland annat 
haft möjlighet att jobba med trygg-
hetsskapande åtgärder tillsammans 
med verksamheter från hela Sverige.
Att verksamheten upplevs som trygg 
är den enskilt viktigaste faktorn.

En annan helt avgörande framgångs-
faktor är en sammansvetsad, profes-
sionell och utbildad personalgrupp 
som vet exakt hur vi bygger trygghet, 
sätter gränser, främjar ett gott bete-
ende och stöttar varandra. 



M-line STUDIOS

Safe Haven
Vad innehåller
Safe Haven-metoden?

Gruppverksamheten
 Nya grupper startas en gång om året 
och följer processen i Satellittrappan.
Trappan har vi tagit fram för att det ska 
vara lätt för ungdomarna att förstå hur 
gruppresan ser ut.
Det är också en process och metod som 
alla grupper följer.

När den unge varit med i två år kan hen 
bli en mentor och en förebild för nya 
gruppmedlemmar. Den unge är då med 
och håller i olika övningar och
utbildningar.
Mentorer ges ibland möjligehet att ar-
beta på husets evenemang och erhålla 
lön.

Särskilt viktig person
Runt vissa har vi även förstärkt arbetet 
med ytterligare någon person (utöver 
fritidsledarna) som den unge kan ha 
kontakt med. Det kan till exempel vara 
en ordningsvakt/säkerhetsperson som 
den unge lärt känna på något av våra 
evenemang och som har varit villig av 
att ge av sin tid till den unge.

Skydd 
Den unge har tillgång till Arena Satel-
liten från 08.00 till 22.00 och kan med 
egen access ta sig in i huset utan att 
fritidsledarna är där. Den unge kan an-
vända gruppen/huset som ett ”skydd” 
och ursäkt när mindre bra saker är på 
gång. ”Jag måste till Satelliten, ska jobba.” 
Den strategin kan användas från mor-
gon till kväll för att ta ”skydd”. Det finns 
alltid en vaktmästare i huset och de är 
införstådda med detta när det är
aktuellt.

        Arena Satelliten är en ungdoms-
verksamhet som arbetar för att ha en 
varm atmosfär. Det gör vi genom att se 
och hälsa på varje individ.
Vi motverkar aktivt machokulturer 
genom att till exempel kramas eller 
lägga armen om den unge. Detta görs 
med känsla för den unges integritet. 
Samtidigt är det också en metod för att 
upptäcka om den unge bär skyddsväst.

Fördelen med att denna typ av ungdo-
mar blir delaktiga i någon av våra grup-
per är att vi arbetar efter tydliga regler 
och kravställningar som vi förtydligar i 
ett avtal med den unge.
Gruppen erbjuder en stark känsla av 
sammanhang där en även träffar nya 
kamrater. Den unge blir också en viktig 
del av en organisation vid evenemang 
och får lära sig att samverka med blå-
ljuspersonal och ordningsvakter.
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Akuta situationer
Den unge har också tillgång till en
fritidsledare ”dygnet runt” via telefon. 

Det svåra jobbet för en ungdom är att 
göra/vidmakthålla en beteendeföränd-
ring på hemmaplan.
Under en tid kan även familjen behöva 
stöd av en tjänsteperson utanför kon-
torstid. Där kan vi erbjuda det stödet.

Lärande 
Det icke-fomella lärandet är tydligt i 
all gruppverksamhet. I UMV lär sig den 
unge hur säkerhetsarbetet på ett
evenemang bedrivs.
Tillsammans med fritidsledarna och 
olika branschpersoner erhåller den 
unge en kvalitativ kunskap i form av 
teroeretiska utbildningstillfällen. Dessa 
varvas hela tiden med praktik på Arena 
Satellitens evenemang.

Väg in på arbetsmarknaden
Den utbildning och praktik den unge får 
inom ramen för sin grupp är en väg in 
på arbetsmarknaden. En del av de unga 
står långt ifrån både skola och
arbetsmarknaden.
Vi har en bank med kontakter gällande 
”okvalificerade” arbeten inom evene-
mangsbranschen. Det kan till exempel 
vara som publikvärd, säkerhetsperson 
eller scenhump m.m.



 

Safe Haven
Samverkan Socialtjänsten
Fritidsledarna har kontinuerliga och 
regelbundna möten med Socialtjänsten 
som syftar till att allmänt i diskutera 
runt olika aktuella teman. Oro för en-
skilda individer kan också lyftas.

Samverkan Polisen
Sker vid behov.

Slussa unga till verksamheten
Olika aktörer kan slussa ungdomar till 
verksamheten. Detta kan ske via Soci-
altjänstens ungdomsbehandlare, Soci-
altjänstens Fältteam, Mobila Fritidsle-
dare och andra.

En del unga hittar själv till verksam-
heten då de till exempel sett UMV när 
de arbetat på något evenemang eller 
när de har nattvandrat.

Akut Samverkan Socialtjänst
När något akut inträffar, till exempel att 
den unge utsatts för ett rekryteringför-
sök till kriminalitet har vi upparbetade 
kanaler för rådgivning från Socialtjäns-
ten. 

Om situationen är mycket allvarlig och 
den unge är i fara kan Socialtjänsten 
agera utifrån gällande lagstiftning och 
erbjuda hjälp/skydd.

Gruppresan
Nya grupper startas en gång om året 
och följer processen i Satellittrappan.
Trappan har vi tagit fram för att det ska 
vara lätt för ungdomarna att förstå hur 
gruppresan ser ut. Det är också en pro-
cess och metod som alla grupper följer.

När den unge varit med i två år kan hen 
bli en mentor och en förebild för nya 
gruppmedlemmar. Den unge är då med 
och håller i olika övningar och utbild-
ningar. Mentorer ges ibland möjligehet 
att arbeta på husets evenemang och 
erhålla lön.
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