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Välkommen till



Så fort jag stiger in på Arena Satelliten så kän-

ner jag euforin och värme. Jag är lyckligt

lottad över att få vara med i UMV.

- Ungdom, 18 år -
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I N N E H Å L L

UMV vill motverka våld och medverkar på de flesta av 

Arena Satellitens evenmang där de är en del av säker-

hetsorganisationen. Med jämna mellanrum startas en 

ny grupp som under ett års tid genomgår en utbildning 

där teori och praktik hela tiden varvas. UMV startade 

2010 men fanns även under ett antal år på 1990-talet.

Verksamheten riktar sig till ungdomar från 15 år och 

uppåt.

Cirka en gång per år öppnar intagningen till UMV. Under 

en period av cirka fyra veckor kan den unge skicka in en 

ansökan. Om intresset är stort under året kan ett extra 

intag göras.

Vår värdegrund hämtar vi från Arena Satelliten.

Vi vill att den  skall väcka längtan... den skall ge dig en 

doft, en smak, en bild av en möjlig framtid. 

Follow your dreams.

Ensam är inte stark!

Vi samverkar med olika föreningar och kommuner och vi 

välkomnar nya samverkanspartners.

Utbildningen innehåller block på temat evenemans-

säkerhet, brandsäkerhet, lag & rätt, sjukvård varvat med 

praktik. Utbildningen syftar till att UMV:arna ska kunna 

agera som publikvärdar på olika publika evenemang. 

Arena Satelliten arrangerar olika typer av evenemang 

såsom ungdomsfester, e-sportevent, rockkvällar, mässor 

och mycket annat. UMV är alltid med och gör praktik på 

dessa evenemang.

Många gånger kan ungdomarnas bild av samhällets 

representanter vara negativ och de ser med misstänk-

samhet på olika myndigheter.

En uttalad målsättning i UMV är att öka förståelsen för 

de uniformsbärande yrkena och för socialtjänsten.
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0 1  // O M  U M V

UMV startade i Sollentuna 2010. Ganska snart efter Arena 

Satellitens invigning i december 2009 dök det upp ung-

domar som uttryckte en önskan om att få vara med och 

”vakta” på husets evenemang. Under våren 2010 så bör-

jade en löst sammansatt grupp av ungdomar att samlas 

och organisera sig. De engagerades i huset, började ha 

regelbundna möten och UMV, Ungdomar mot Våld, bil-

dades.

Inledningsvis fungerade samarbetet med ordningsvak-

terna på evenemangen mindre bra. Ordningsvakterna 

förstod inte hur vi jobbade och vi förstod inte deras ar-

betssätt. Efter ett mindre lyckat säkerhetsarbete på ett 

evenemang satte vi oss ned med kommunens bevak-

ningsföretag och kom fram till hur vi kunde förbättra ar-

betet. Då utvecklades en mycket lyckosam arbetsmetod 

där ordningsvakter började våga att ha tillit till ung-

domarna och deras förmåga att motverka och förebyg-

ga ordningsstörningar.

Men Ungdomar mot Våld är så mycket mer än bara ar-

bete på evenemang. Både regering och länspolismästare 

har tidigare pekat på sambanden mellan ett socialt och 

ekonomiskt utanförskap och ett demokratiskt utan-

förskap. De har även påvisat att det är av största vikt att 

kommunerna motverkar sociala problem, psykisk ohälsa 

och stereotypa könsroller som annars kan bilda en grogr-

und för liv i ett utanförskap. Ungdomar som inte upplever 

sig vara delaktiga i samhället riskerar att tappa tilltron 

till samhällets institutioner liksom till det demokratiska 

styrelseskicket i stort. 

Vår bärande idé är att möjliggöra ungdomars egen or-

ganisering och att bereda unga inflytande och delak-

tighet. Vi ser ungas delaktighet som avgörande för 

demokratin och vill skapa möjligheter och förutsättning-

ar för unga människor att utveckla en positiv identitet 

och en god självkänsla inom ramen för samhällets 

normer. UMV blir ett postivt sammanhang och ökar un-

gdomarnas känsla av sammanhang. En stark känsla av 

sammanhang kan, enligt Aaron Antonovsky (1923-1994, 

professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University 

of the Negev, Beersheba, Israel), verka som ett slags vac-

cination mot ohälsa.

 UMV är utformat efter ungdomars sociala behov där 

både fritidssysselsättning, utbildning och yrkesträning är 

viktiga inslag. 

// Ungdomar mot Våld

// Fakta

Ungdomar mot Våld är en ung-
domsdriven förening,
och samtidigt en del av den kom-
munala verksamheten vid ung-
domens hus i Sollentuna, Arena 
Satelliten. 



Jag drivs av att engagera ungdomar för att se 

dom gå vidare i vuxenlivet med en positiv syn 

på framtiden.   "
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Stella Eriksson/Tony Weseth
// projektledarna

Att se en ungdom komma som ny, lite stojig 

och osäker, för att växa in i en roll som en 

säkerhetsperson. Det är jättehäftigt.   "

Stella är utbildad Säkerhet och Trygghetskoordi-

nator. Hon har jobbat som väktare samt är utbil-

dad i Evenemangssäkerhet vid Karlstads Univer-

sitet. Stella är säkerhetschef på Arena Satellitens 

ungdomsevenemang.

Tony är utbildad fritidsledare och har jobbat i 

projektet sedan 2017. Han är utbildad i Evene-

mangssäkerhet vid Karlstads Universitet. På Are-

na Satelliten har Tony ett särskilt ansvar för even-

emangsverksamheten.

"

"

- Stella -

- Tony -
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Vår bärande tanke och övertygelse är 
att delaktighet och engagemang föds 
när individen upplever egenmakt. 
Att ge ansvar och förtroende och att 
lyfta allas inneboende resurser ser 
vi som en ständigt pågående kreativ 
process.

Vi ser ungdomar som samhällets 
största resurs. Vi tror på att dia-
log och möten, där gemensamma 
intressen står i fokus, kan bli plat-
tformar som ökar integrationen och 
förståelsen för olikheter.

Vi är inte rädd för att placera förtro-
enden i de ungas händer. När andra 
dömer och stigmatiserar går vi ett 
steg längre.
Vi vågar tro på ungdomarna och vi 
vågar gå ett steg längre.

Vi hinner se saker innan vakter och 

polis gör det, eftersom vi som är yngre 

har skarpa ögon.

- ungdom, 17 år -

0 2  // VÅ R  VÄ R D E G R U N D
// Ungdomar mot Våld
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Vi har utvecklat ett operativt arbetssätt för våra egna 

evenemang där UMV arbetar tillsammans med ord-

ningsvakterna. UMV går först med ordningsvakterna i 

ryggen. UMV tar den första diskussionen vid eventuella 

ordningstörningar, backar undan när så behövs och 

släpper fram OV och skyddar dennes rygg. Att som 

ungdom få det förtroendet och uppbackningen från en 

ordningsvakt betyder mycket för den unges självkänsla. 

Själva utbildningen pågår under ett år och teori och 

praktik varvas hela tiden. Vi arbetar efter olika block och 

det ingår grundläggande evenmangssäkerhet, säkerhet 

på och vid scenen där det ingår en särkild utbildning i om 

hur du jobbar i "diket". Det vill säga i utrymmet mellan 

publik och scen. Vi har visitation, radiokommunikation, 

första hjälpen, lag och rätt och brandsäkerhet. Utöver 

detta har vi även branschfolk och uniformsbärare som 

kommer och gästföreläser. Dessa möten är särskilt vikti-

ga och de skapar förståelse för de olika yrkesgrupperna.

Nattvandring är också ett utbildningsblock och UMV är 

ute och nattvandrar tillsammans med ledare och/eller 

med andra nattvandrare. Att synas ute väcker nyfikenhet 

hos andra ungdomar och UMV:arna blir postiva före-

bilder för andra.

Utöver det rent operativa som UMV deltar i ingår att 

vara med och utforma säkerhetsplaner för evenemang. 

Det handlar om att titta på utformning av område, folk-

flöden, val av artister och förutse risker, planera för och 

hantera dessa. 

Vi har träffar varannan vecka men alla tillfällen är inte 

ett utbildningstillfälle. Ibland har vi en träff där vi bara 

umgås och ibland ägnar vi oss åt någon teambuildande 

aktivitet. Vi åker även iväg på studiebesök. Det kan vara 

till andra organisationer, arbetsplatser, andra ungdoms-

hus eller andra intressanta platser.

Vi arbetar mycket med att bygga upp gruppkänslan. Det 

är avgörande när vi är operativa på ett evenemang att 

vi har lärt känna varandra och känner att vi litar på kol-

legan.

Efter cirka ett år och genomgången utbildning hålls en 

diplomeringscermoni. 

Till cermonin bjuds anhöriga och andra personer som är 

knutna till UMV in. Cermonin är ett tecken och ett högtid-

lighållande av den unges insats och engagemang. Den 

unge erhåller ett diplom, ett intyg och en egen UMV-trö-

ja.0 3  // U T B I L D N I N G E N
// Ungdomar mot Våld



9

// Ansökan och infomöte // Intervju och intag

Cirka en gång per år öppnas ansökan. Den som vill 

har då möjlighet att skriftligt söka in till UMV. I an-

sökan skriver man kort om sig själv och varför man 

vill gå med i UMV.

Därefter kallas personen till ett informationsmöte 

där alla som har sökt in är kallade.

Efter infomötet blir den unge kallad till en indivi-

duell intervju. Då finns det en möjlighet att berätta 

mer om sig själv och vilka förväntningar både den 

unge och ledarna har. Med på mötet kan mentorer, 

ordningsvakt eller en säkerhetsperson närvara.

Därefter erhåller den unge ett besked omn den blivit 

antagen till UMV.

0 4  // U M V- R E S A N
// Ungdomar mot Våld

// Utbildning och diplomering

När den unge blivit antagen till UMV startar ut-

bildningen. Teori och praktik varvas unde ett år. 

Det är föreläsningar, möten med branschfolk, 

praktik på olika evenemang, studiebsök med 

mera.

Utbilningen avslutas med en diplomeringscer-

moni. Efter det är den unge fortsatt medlem och 

delaktig i aktiviteter och kan så småningom bli 

mentor för nya grupper.
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/ /  U N G D O M A R  M OT  VÅ L D
-  VÅ R  M E TO D.
UTBILDNING, MERITER FÖR CV OCH MÖTEN MED 

UNIFORMSBÄRARE.

// Evenemangssäkerhet // Brandsäkerhet/Lag & Rätt // Sjukvård/Nattvandring

I utbildningen ingår grundläggande evene-
mangssäkerhet, radiokommunikatiuon, visi-
tation, att jobba i scendiket, konflikthantering 
med mera.
Vi har kontakt med olika personer i säkerhets-
branschen som kommer hit och föreläser om 
sina specifika områden.

Hur ska vi tänka runt brandsäkerheten på ett 
evenemang? Hur påverkas brandsäkerheten 
om en nödutgång blockeras? Vi besöker brand-
kåren och lär oss och övar.
Vi pratar om hur vi kan och får agera i olika sit-
uationer, vad vi kan råka ut för på evenemang 
och när vi är ute och nattvandrar.

Alla får genomgå en utbildning i Första hjälpen.

Inför nattvandring träffar vi nattvandrarorgan-
isationer och pratar om hur det är att nattvan-
dra och vad som kan uppstå.
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En viktig del av utbildningen är att praktiskt få omsät-
ta det man lär sig. Detta sker till stor del på evenemang 
tillsammans med ordningsvakter och säkerhetspersonal. 
Att få vara en del av en säkerhetsorganisation innebär att 
den unge blir en viktig del i säkerhetspusslet.

// Praktik
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ara.

Vi strävar efter att samverka med alla som 

vill samverka med oss. 

Vi har ett upparbetat samarbete med olika 

ordningsvakter, säkerhetschefer, bevak-

ningsföretag. andra säkerhetspersoner och 

olika organisationer.

Dessa branschkontakter har i många fall lett 

till en första kontakt med arbetslivet. Det kan 

ha varit som publikvärd på en arena eller ett 

annat evenemang.

Detta är mycket betydelsefullt för UMV och 

det ger hela projektet stabilitet och mening.
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0 5  //  S A M V E R K A N
// Ungdomar mot Våld
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UMV fick mig att inse hur ett riktigt team 

ska fungera och se ut.

- ungdom, 19 år -
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0 6  // M Ö T E N  M E D  S A M H Ä L L E T S  R E P R E S E N TA N T E R

// Ungdomar mot Våld

Många gånger kan ungdomarnas bild av samhäl-

lets representanter vara negativ och de ser med mis-

stänksamhet på olika myndigheter.

En uttalad målsättning i UMV är att öka förståelsen 

för de uniformsbärande yrkena och för socialtjän-

sten.

Socialtjänsten håller i utbildningar för UMV  som han-

dlar om våldsförebyggande arbete, ANDT och har 

värderingsövningar. Dessutom erhåller projektledarna 

coachande samtal runt sitt arbete av socialtjänsten.

Räddningstjänsten. Vi gör besök på brandstationen 

och lär oss om brandbekämpning och får prova på olika 

saker. Till exempel att hantera handbrandsläckare och 

att rökdyka. Besöken och mötena med räddningstjän-

sten är mycket uppskattade. 

Polis och ordningsvakter. Vi har ordningsvakter som 

regelbundet besöker UMV och även som håller i utbild-

ningar. Vi träffar polis och strävar efter att samverka med 

dem så mycket som det går.

En känsla av sammanhang

Genom att vara en del av UMV och UMV-familjen bygger 

vi upp en stark känsla av sammanhang. I UMV ges indivi-

den möjlighet att vara delaktiga och till att ha inflytande. 

Detta är viktiga grundpelare i vårt samhälle och vi hop-

pas att det kan stärka ungdomarnas tro på sig själva 

och deras framtid.

Ungdomarna söker sig till UMV och deltagandet sker på 

frivillig basis.

Vi har nära kontakt med olika arbetsplatser. Bland annat 

inom säkerhetsbranschen och olika kommuner. Många 

gånger får ungdomarna möjlighet att arbeta på olika 

evenemang. Ofta får UMV som grupp ett uppdrag. Det 

genomförs då tillsammans med kollegorna i UMV och 

projektledarna. Det blir ett tryggt sammanhang att tes-

ta sin förmåga i och den unge har hela tiden stöttning. 

Detta i sin tur skapar meriter och erfarenheter till deras cv.

Efter cirka två år i UMV har den unge möjlighet att bli 

mentor för nya grupper.



UNGDOMAR MOT VÅLD
c/o Arena Satelliten 
Allfarvägen 4 // 191 47 Sollentuna
073-915 22 11
ungdomarmotvald@gmail.com
 www.arenasatelliten.se


