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13 februari 2020 

HUR KAN VI TILLSAMMANS BIDRA TILL ATT 
FLER VÄLJER ATT SLUTA? 

Välkommen till en dag med fokus på insatser riktade till 

våldsutövare.  

Vad behövs för att utveckla arbetet i Skåne och hur kan vi genom 

samverkan möta dessa behov? Detta är några av frågorna som är i 

fokus under dagen.  

Under dagen får vi bland annat lyssna på företrädare från bland 

annat Välj att sluta, Kriminalvården och Polisen. Dagen innehåller 

också interaktiva delar där vi tillsammans diskuterar hur vi, utifrån 

våra respektive uppdrag och roller, kan förbättra arbetet med 

insatser riktade till våldsutövare som inte är frihetsberövade och 

på så sätt förebygga och minska våld i nära relationer.    

Målgrupp för dagen är yrkesverksamma inom kommun (tex. 

socialtjänst), Polis, Kriminalvård, hälso- och sjukvård och 

idéburen sektor.  

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Skåne i samverkan med 

Kommunförbundet Skåne samt Region Skåne och Polisen. Dagen 

är en del av arbetet inom Skåne tillsammans mot brott.  

 

 

Varmt välkommen! 
 

 

 

 

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter 

på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

PRAKTISK INFORMATION 

Datum och tid: 

Torsdagen den 13 februari kl. 10.00-

15.00. Fika finns från 9.30.  

Plats: 

Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö  

Hitta hit.  

Anmälan: 

Anmälan sker via Länsstyrelsen Skånes 

webbplats: Länk till anmälan.  

Sista anmälningsdag är den 31 januari. 

Antalet platser är begränsat och 

Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig 

rätten att göra ett urval vid behov.  

 

Det är gratis att delta. Vi bjuder på fika 

och lunch, så glöm inte uppge ev. 

allergier. Ange också om du har behov 

av något hjälpmedel, t.ex. hörslinga. 

 

Tillgänglighet: Hiss. Möjlighet till 

hörslinga. Tillgänglighetsanpassad 

toalett.  

Frågor? 

Har du frågor är du välkommen att höra 

av dig till Hanna Hansson 

hanna.hansson@lansstyrelsen.se eller 

Katarina Tümer, 

katarina.tumer@lansstyrelsen.se  

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.sanktgertrud.se/kontakt/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2019-10-17-hur-kan-vi-tillsammans-bidra-till-att-fler-valjer-att-sluta.html
mailto:hanna.hansson@lansstyrelsen.se
mailto:katarina.tumer@lansstyrelsen.se
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PROGRAM 
 

09.30 Fika och registrering 

10.00 Inledning 

 Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen och inleder dagen.  

10.30 Kriminalvårdens arbete för att förebygga våld mot närstående 

Ellinor Hallebro, programutbildare inom Kriminalvården, kommer bland annat att 

föreläsa om vad forskningen säger om behandling av våld i nära relationer samt presentera 

Kriminalvårdens behandlingsprogram. Fokus kommer vara på de senaste utvecklade 

programmen Relationsvåldsprogrammet och Predov.  

11.45 Lunch    

12.30 Samtalsmottagningen i Malmö stad  

Thomas Larsson, behandlare på Kriscentrums Malmös samtalsmottagning, berättar om 

verksamhetens arbete riktat till personer som utövar våld mot närstående.  

13.30 Riskreducerande insatser 

Susanne Gosenius, brottsoffer- och personsäkerhetssamordnare på Polisen region Syd, 

kommer att berätta om Polisens satsning Riskreducerande insatser, ett försöksprojekt inom 

region syd som bland annat har personer som utövat våld mot närstående som målgrupp.  

13.50 Fika 

14.10 Välj att sluta 

Christina Ericson, projektledare för telefonlinjen Välj att sluta, kommer att berätta om 

telefonlinjen och erfarenheterna sedan starten i februari 2019.  

15.00 Tack för idag!      

 

 

 





ARBETE MED VÅLDSUTÖVARE – EN UTBLICK

• Verksamheter för våldsutövare i Sverige – oftast kommunala.

• Socialtjänstlagen och allmänna råd: Våldsutövare bör erbjudas 
insatser med syfte att våldet ska upphöra.

• Kriscentrum i Göteborg + Manscentrum i Stockholm: Mitten av 
1980-tal. Malmö öppnade 2002.

• Ingen enhetlig metod som används av Sveriges kommuner och 
ideella.
• Alternativ till våld från Norge (stor påverkan)
• Duluthmodellen (t ex IDAP i Kriminalvården)



SOCIALSTYRELSENS UTVÄRDERING 2010

• Åtta verksamheter i Sverige
• Psykiskt och fysiskt våld minskade
• Alkohol och narkotika – minskning
• Psykisk hälsa – bättre
• Dock – ingen obehandlad jämförelsegrupp



En gemensam ingång

• Carin Götblad föreslog en svensk telefonlinje i sin utredning 2014.

• Behov: Gemensam ingång för våldsutövare.

• Respect Phoneline i Storbritannien har funnits i 15 år.

• Länsstyrelsen 2017 – egeninitierad förstudie om förutsättningar för en 
telefonlinje. Pilot i två storstadslän föreslogs till regeringen.

• Feb/mars 2018 – regeringsuppdrag



VÄLJ ATT SLUTA-LINJEN

• Pilotprojekt 2018 – 2020 i Stockholms och Skåne län

• Samverkan mellan Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum 
Stockholm och i samarbete med Länsstyrelsen Skåne

• Respect Phoneline UK stor inspiration- och kunskapskälla



MÅLSÄTTNING

Bygga upp driva verksamheten. 

Få folk att ringa.

Hänvisa till insats.

Följa upp .

MÅLGRUPP

Vuxna, icke-frihetsberövade personer 
som utövar eller riskerar att utöva våld 

mot sin partner. 

Yrkesverksamma och utsatta

VARFÖR TELEFONLINJE?

Syftet är att minska våld i nära relationer. Fånga in målgruppen. 

Motivera och vägleda till att söka behandling i sin kommun 



STOCKHOLMS LÄN

• 40 kommuner och stadsdelar

• Specialiserad hjälp finns tillgängligt för boende i hela 
länet

• En regional verksamhet: Manscentrum.

SKÅNES LÄN

• 33 kommuner

• 12 av dessa har inte specialiserad hjälp

• Ingen regional verksamhet

VERKSAMHETER FÖR 
VÅLDSUTÖVARE



RÄTTSUTREDNING GENOMFÖRD 

Vad gäller för en anonym telefonlinje av detta slag?

• Pågående grova brott
• Barn som far illa



Öppettider: 
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 08:30-16:00
Onsdagar: 08:30-20:00



KOMMUNIKATION & LANSERING



KOMMUNIKATION & LANSERING





Artiklar

235



RESULTAT
HITTILLS



Besök på hemsidan

110 000 



Samtal
623 

varav
288

våldsutövare



• Anonymt

• Ca 30 minuter

• Lyssna, undersöka, motivera. Motiverande samtal.

• Hänvisning till verksamhet i närheten av klienten.

• Bakgrundsfrågor för uppföljning och 
brukarundersökning

Hur kan samtalet gå till?



”Jag vet inte om jag har ringt rätt eller hur jag ska börja”

”Min fru ville att jag skulle ringa upp er, hon säger att jag utsätter 
henne för psykiskt våld…”

”Jag kan säga taskiga saker och slänga ur mig fula ord, men jag 
skulle aldrig slå min flickvän, jag är ingen sån person som slåss…”

Några röster från linjen



Fler resultat

22 procent av våldsutövarna är kvinnor

Medelålder 36 år

Psykiskt våld vanligare än fysiskt. Kombination också 
vanligt.

Grovt våld ovanligt

47 procent har barn



Fler resultat

16 procent av våldsutövarna har uppgett att de är födda 
i annat land än Sverige.

Nästan 5 procent har uppgett annan sexualitet 
än heterosexualitet.



Var ringde de ifrån?

Stockholms län (155 samtal)

Skåne  (65 samtal)

Övriga län (29 samtal)

Vill inte svara (18 samtal)

Svar saknas (21 samtal)

I stort sett alla har blivit hänvisade till en verksamhet.



Hur länge har våldet pågått?

Mindre än ett år ca 21 procent

Ett till tre år ca 36 procent

Mer än tre år ca 43 procent



Har du sökt stöd tidigare?

50 procent av våldsutövarna har svarat nej på denna fråga.



Nästa steg

Hjälp oss att sprida!



christina.ericson@lansstyrelsen.se

info@valjattsluta.se

Tack för att jag fick komma till er 
konferens!

mailto:christina.ericson@lansstyrelsen.se
mailto:info@valjattsluta.se
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2020-02-13

Våld i nära relation –
Kriminalvårdens arbete med 
målgruppen våldsutövare

Ellinor Hallebro, Programutbildare, huvudkontoret

-

Evidens

RBM

PCC
KBT

Ackreditering

Certifiering

Utbildning

Implementering

Risk – Behov –
Mottaglighet 

– RISKPRINCIPEN – Vem ska prioriteras till 
återfallsförebyggande insatser? Ju högre risk för 
återfall i brott desto intensivare insatser. 

– BEHOVSPRINCIPEN – Vad bör den 
återfallsförebyggande insatsen innehålla? 
Insatserna ska fokusera på kriminogena behov.

– MOTTAGLIGHETSPRINCIPEN – Hur ska 
insatserna genomföras? Insatserna ska ha sin 
utgångspunkt  i generell och specifik mottaglighet.
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Ett bio-psyko-socialt perspektiv
Individuella 
faktorer 
(sårbarhet, arv 
och miljö)

Samspel med 
omgivningen 
(inlärning)

Sociala strukturer 
(attityder och 
normer i 
samhället)

KBT för kriminalvårdsklienter 

Att klienten i mindre 
utsträckning försätter 
sig i högrisksituationer 

Att högrisksituationer i 
mindre utsträckning 
tolkas och upplevs på 
ett dysfunktionellt sätt 

Att de känslor 
som uppkommer i 
högrisksituationer 
förändras eller går 
att hantera

Att beteende-repertoaren 
utvidgas till att bli mer 
flexibel så att alternativ 
till kriminella handlingar 
blir tillgängliga 

KBT-tekniker i KV 
Behandlingsprogram

Problemlösning 

Motiverande 
inslag

Kognitiv 
omstrukturering 

Mål/värderad 
riktningFärdighetsträning

Hemuppgifter 
Funktionell 

analys
Avslappning 

Återfallsprevention
Rollspel

Beteendeaktivering 

Känsloreglering
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Förberedande insatser
MIK, Vinn, 12-steg introduktion

Kriminalvårdens behandlingsinsatser

Behandlingsprogram

Kriminalitet
Brottsbrytet, ETS,
Oto, R&R 2 ADHD

Missbruk
Våga välja, Prism, 

12-steg  

Våld
VPP, Puls, Entré

Sexualbrott
Seif

Relations-
våld

Idap, Rvp, 
Predov

Förstärkande insatser
Återfallsprevention (kriminalitet-missbruk), Idap uppföljning, Seif

uppföljning, Våga välja frigivningsförstärkande och vidmakthållande

Regeringsuppdrag 
2018-2020

Nytt program – Predov

Tillämpning av 
Istanbulkonventionen?

Samarbete med polisen

Europeiskt samarbete

Nytt program – Predov

Tillämpning av 
Istanbulkonventionen?

Samarbete med polisen

Europeiskt samarbete
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Återfallsförebyggande insatser 
hedersvåld – utreda och testa

Identifiera Samverka Riskbedöma Behandla

En inre resa…

Vad fungerar i behandling?
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ALLIS

ALLIANS

Predov RVP

(Idap)

Teoretiska utgångspunkter

– Utgår i hög grad från vad som har visat sig 
effektivt för annan typ av brottslighet (social 
inlärningsteori, KBT, RBM)

– Fokus på de mest drivande faktorerna bakom 
relationsvåld/ faktorer möjliga att påverka i 
psykologisk behandling

– Heterogen målgrupp. Kräver flexibelt 
behandlingsinnehåll och behandlingsupplägg. 
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Värderad riktning och 
målformulering 

- Vad ska klientens liv handla om?
- Hur ska livet kunna bli mer meningsfull?

- Hur ser vägen dit ut?
- Hur kan hen närma sig sin värderade riktning?

Värderad 
riktning

Ökad trygghet, 
förutsägbarhet i 
relationer och 
balans i livet 

Riskhantering
Våldet upphör, ökad 

självkontroll och 
riskmedvetenhet

Stärkt förmåga att 
skapa trygga 

relationer och
minska risken för 

återfall i våld

TA AVSTÅND 
FRÅN VÅLD

BEHANDLA 
KLIENTEN 
RÄTTVIST

BESLYS 
VÅLDETS 
FUNKTION

HITTA 
KLIENTENS 

INRE 
MOTIVATION
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Predov: 

individuellt manualbaserat program 
för alla klienter med 
relationsvåldsproblematik, medel- och 
högriskklienter (22 möten, kortast 
genomförandetid 7 veckor). Kan 
påbörjas i anstalt och avslutas i 
frivård.

Samarbete och 
värderad riktning  

Känslor och 
balans i livet

Tankar och regler 
om relationer

Kommunikation 
och relationer

Hantera 
högrisksituationer 

och plan för 
framtiden 

Uppfölj-
ning

Alkohol och narkotika 

3 möten4 möten 3 möten 2-7 möten

Prg-
avst

1 möte

Klientprocess/klientens arbetsbok: 
Behovsbedömning – Värderad riktning – Stabilisering och nödplan – Övningar och hemuppgifter – Utvärdering av 

pågående behandling – Riskhantering och strategier  – Återfallspreventionsplan – Vidmakthållandeplan 

BB BB

Prg-
avst

Prg-
avst

Prg-
avst

BB

Fas 1 Fas 1 Fas 2 Fas 2 Fas 3 Fas 3 

4 möten

Prg-
avst

P

VV

S

V S

S

S

P P

P

V= Våldsutsatt
R= Risker
T= Trygghet (ökad)
S= Stöd
P= Påverkar
P= Påverkar

Föräldrar 
(mamma)

Bror Partner

SonDotter

Vän på 
jobbet

Ex-
partner

Partners 
vänner

Dotterns 
vänner

P P

P

S

Partners 
Mamma

Relationskarta 
i sin helhet

Inre sfärYttre sfär

S

Psykiatrin

P P

P

Gamla vänner

T

T

T

R

R R
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I den här situationen: 
Vad brukar jag känna?
Vad brukar jag tänka?
Vad brukar jag göra?
Hur kan jag agera 
i värderad riktning?

Min närstående dricker, tar droger 
eller skadar sig på annat sätt. TANKE

BETEEENDEKÄNSLA

Min närstående 
attackerar mig fysiskt 

(kastar saker, sparkar, slår, 
nyper m.m.)

Min närstående är 
överdrivet trevlig mot 

någon annan.

Jag tänker många 
negativa tankar om mig 
själv och min situation.

Min närstående har köpt 
något onödigt.

Jag blir ledsen och 
frustrerad för jag tappar 
lusten när vi ska ha sex.

Min närstående gråter 
eller är ledsen.

Barnet kräver mycket 
tillsyn, ständig passning.

Jag vill ha sex men min 
partner säger eller visar 
att hen inte vill.

Situationskort

Känslostrategier Tankestrategier

Kommunikation och 
problemlösningsstrategier

Strategier för att hantera 
alkohol/narkotika
• Stresshantering genom träning och promenader
• Surfa på suget
• Påminna mig om konsekvenser och värderad 

riktning
• Ringa min stödperson K

Värderad 
riktning

Styrkor

Jag tänker många 
negativa tankar om 

min/mina närstående.
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Verktygsfältet

Känslostrategier Tankestrategier

Kommunikation och 
problemlösnings-

strategier

Strategier för att 
hantera 

alkohol/narkotika

Värderad 
riktning

Relationskarta Strategiplatta Situationskort

3 2 1

Akuta

Karta
Förutsättningar för 
navigering (väder, 

terräng, klimat)

Relationskarta

Styrkor

Kompass och 
kompassnål (VR)

Relationsvåldsprogrammet (RVP):
individuellt och flexibelt program för 
alla klienter med relationsvålds-
problematik, främst hög risk,  (25-40 
sessioner)

Emotionell 
stabilitet

Känsloreglering
Självkontroll/
Hantera ilska
Stress/livsstil

Attityder
Acceptans & Värderingar
Varför är jag i en relation?

Syn på kvinnor, män och barn?
Förväntningar

Relationsmönster
Kommunikation
Problemlösning
Lämna/Stanna

Generell 
förändringsmodell

Alkohol/droger
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FASER I BEHANDLINGEN

Fas 1

• Allians
• Motivation
• Kartläggning

Fas 2

• Utforskning
och 
bearbetning av 
teman och 
behovs-
områden

Fas 3

• Hantera 
framtida risker 
och vidmakt-
hållande av 
förändring

1: Koppla färdighet till mål och värden och 
utvärdera  mot förändringsmodell. Återkoppla 
klientens handlingsplan/hemuppgift.

2: Identifiera relevanta problemsituationer för 
färdigheten. 

3: Aktivitet och färdighetsträning

4: Adressera alkohol och droger

5: Formulera handlingsplan/hemuppgift

Fem principer för sessionsstruktur

Sexualbrott

– Seif - riktar sig till klienter dömda för 
sexualbrott eller innehav och spridning 
av sexuellt övergreppsmaterial 
(barnpornografibrott). Programmet riktar 
sig till klienter av båda könen (25-100 
timmar i individuell behandling eller 80-
250 timmar i grupp). Alla risknivåer.



2020-02-10

11



Kriscentrum Malmö 

Samtalsmottagning



Kriscentrum Malmö 

Samtalsmottagning

• Malmö stad

• Vår adress: Gasverksgatan 20 



Kriscentrum Malmö 

Samtalsmottagning

Vänder sig till män, kvinnor och deras 

barn som lever i/har levt i en 

våldsam/destruktiv relation.



Rådgivning, krisbearbetning och 

behandling för:

• Personer som utsatts för våld, hot eller kränkningar 
av närstående

• Personer som har utsatt närstående eller annan 
person för våld, hot eller kränkningar

• Personer som lever eller har levt i förhållande med 
allvarliga konflikter

• Barn som har upplevt våld

• Barn som lever eller har levt i en konfliktfylld 
familjesituation



Kriscentrum Malmö 

Samtalsmottagning

• Öppen mottagning med ”låg tröskel”

• Frivillighet

• Gratis

• Ingen journalföring/registrering

• Del av handlingsprogrammet för kvinnofrid i 

Malmö



Kriscentrum Malmö 

Samtalsmottagning

• 8 behandlare 

Statistik år 2019:

• Antal män: 148

• Antal kvinnor: 432

• Antal barn: 45

• 1000 rådgivandesamtal per telefon,  eller e-

post



Behandlarna

• Socionom/beteendevetare 

• Grundläggande psykoterapiutbildning(KBT,    
familjeterapi eller psykodynamisk inriktning)

• ATV´s gruppledarutbildning för ickevåldsgrupper för 
män

• COS-P 

• Compassion Focused Therapy

• Traumafokuserad behandling

• Män och kvinnor



Definition av våld:

”Handlingar mot en annan person, som smärtar eller 

skadar, skrämmer eller kränker, eller får personen att 

göra eller avstå att göra någonting mot sin vilja.” 

Per Isdal, 2000



Olika former av våld:

• Fysiskt

• Psykiskt

• Sexuellt

• Materiellt

• Latent

• Ekonomiskt



Olika typer av våld i nära 

relation

-Intim terror

-Situationsvåld

-Motvåld

-Michael P Johnson



Ekologiska modellen



Konsekvenser av våld

Den som utövar våldet

• Ensamhet

• Skam/skuld

• Vidmakthåller låg självkänsla

• Förstör sina relationer

• Undergräver sin föräldraroll

• Ekonomisk skada

• Samhällets sanktioner



Behandling Våldsutövare 
Introduktion:

• Motivation, trygghet, hopp

• Information – anmälningsplikt/sekretess

• Kartläggning/riskbedömning

• Partnererbjudande

• Yttre motivation/Inre beslut



Vålds-spiralen

Våld

Skuld/skam

FörsoningSmekmånad

Upptrappning



Kartläggning

• Definitioner

• Vad kan räknas som våldsamt, hotande 

och kränkande beteende? Vem ”äger” 

frågan?

• Våldets historia

• Situationen nu



Behandlingens teman
Individuella samtal (varierande antal) 

• Att beskriva våldet

• Att ta ansvar för våldet

• Att etablera alternativa handlingsmönster

• Att se sin känsloreglering

• Att se sammanhang

• Att förstå effekten av att vara våldsam

• Att ”reparera”



Beskriva våldet forts.

• Dekonstruktion av våldshändelser

Den som utövar våld är ansvarig för våld!

Meningen med våldet blir synligt

Skam blir skuld

Konsekvenserna av våldet framträder



Ta ansvar för våldet



Alternativ 

Slå           Time out Sätta mig ner         ?

Det finns alternativ till våld!



Se sammanhang



Reparera



FRAMGÅNGSFAKTORER

• Kartläggning/Riskbedömning

• Ansvar

• Känsloreglering

• Uttrycka sig på ett annat sätt

• Individuellt anpassat

• Låg tröskel



Partnererbjudande

• Informationsbrev – ”Vi ringer Dig om 
några dagar”

• Du bestämmer själv om Du vill prata 
med oss!

• Den Du pratar med är inte din partners 
behandlare.

• Vi berättar inte för utövaren om Du har 
kontakt med oss eller inte har det.

• Om Du blir utsatt för nytt våld, nya hot 
eller kränkningar vill vi att Du ringer 
oss.

• Vi meddelar Dig om han/hon uteblir 
eller avslutar kontakten



Partner-erbjudande

• Risk - och säkerhetsbedömning:

- föreligger fortsatt risk för våld?

- säkerhetsplanering

• Information:

- hur vi arbetar med våldsutövare 

- om han/hon följer behandlingen och   kommer på 

avtalade tider

- om vad och var hon/han kan få hjälp för egen del.

• Ett erbjudande till partner/ex partner:

- berätta om sin situation och bearbeta det våld 

hon/han har utsatts för.



Beskriva  våldet



Förstå effekten



Våldsutsatt
Konsekvenser av våld

• Psykiska/känslomässiga

• Relationsmässiga(anknytning, undergrävd 

föräldraroll)

• Kognitiva

• PTSD posttraumatiskt stressyndrom

• Fysiska/psykosomatiska

• Ekonomiska/materiella



Våldsutsatt
Rådgivning och stöd

• Förmedla hopp

• Vårdnadsfrågan

• Barnperspektiv

• Stöd i rättsprocessen

• Psykoedukation

• Du är alltid välkommen tillbaka



Våldsutsatt
Behandling

• Ansvar

• Motstånd (Allan Wade)



Våldsutsatt
Behandling

Bearbetning

• Beskriva det våld som har utövats

• Bearbeta våldet känslomässigt och kognitivt

• Varför han/hon, varför jag

Psykoedukation

• Våldets mekanismer

• Konsekvenser av våldet

• Hur gå vidare/hantera hinder/svårigheter



Våldsutsatt 
Samtalsmottagningen erbjuder:

• Rådgivning/stöd

• Behandling



När barn tvingas bevittna våld mot en förälder blir 

det känslomässigt övergivet och skyddslöst, 

eftersom det just då förlorar båda sina föräldrar -

den ene i form av en hotfull angripare och den 

andre som ett utsatt offer. 



Barn
Behandling

Samtal enskilt och/eller 

tillsammans med föräldern.

Använder oss av lek och  

samtal för att bearbeta 

barnens upplevelser.

Förälder får verktyg för att 

själva kunna stödja barnet.



-Skydd och att våldet upphör!

-Minska oro, hantera känslor

-Avlasta skuld, skam, känsla av utanförskap

-Konkret information om våld, normalisera 
reaktioner 

-Stöd för egna strategier, att deras tankar om 
lösningar beaktas

-Beskriva och förstå skrämmande upplevelser, 
att skapa en begriplig berättelse om vad de 
erfarit

-Att föräldrar tar sitt ansvar för att de utövat 
våld och för att barnen ska bli trygga

Vad behöver barnen?



Parsamtal
• Om båda parter vill.

• Om parterna ger en samstämmig beskrivning av ansvaret för 

våldet, våldets art och omfattning.

• Om båda kan delta utan att känna rädsla för den andra parten.

• Om båda är överens om att antingen fortsätta eller avsluta 

relationen.



Parsamtal

• Om det är behandlarnas bedömning att det är 

konstruktivt och säkert

• Individuell ”in-check” och ”ut-check”



Compassion Focused Therapy

• En förståelse för hur vår hjärna fungerar, den 
”gamla” hjärnan och den ”nya” hjärnan

• Utveckla en inre, klok och omtänksam 
”version” av oss själva

• Ett förhållningssätt

• Mindfulness, andningsövningar, visualisering



Rädsla, ilska, avsmak, skam, 
förakt, äckel, deprimerad, 

separationsångest

Intresse, nyfikenhet, entusiasm, 
uppspelt, vill ha, driftig, aktiv

Glädje, tillfredställelse, belåtenhet, 
välmående, trygghet, lugn, 

omtänksam

Compassion Focused Therapy

Trygghetsystemet
Hotsystemet

Utforskandesystemet



Cos-P Trygghetscirkeln
Föräldrar som tar hand om ett barn och ser till 

dess behov

Välkomnar mig 
tillbaka till dig

Jag 

behöver 

att du….

•Vaktar över mig

•Gläds åt mig

•Hjälper mig

•Har roligt 
tillsammans med 
mig

Allt jag behöver veta för att stödja mitt barns 
trygghet

Alltid: är större, starkare, klokare och snäll

När det går: följer mitt barns behov

När det krävs: tar ansvar och bestämmer

Jag 

behöver 

dig till att

Stödjer mitt 
utforskande

•Skyddar mig

•Tröstar mig

•Njuter av att vara 
med mig

•Organiserar mina 
känslor



”Smittad av våld”

• Man BLIR påverkad av arbetet

Präglad eller sjuk?

• Sekundär traumatisering

• Vikarierande traumatisering

• Compassion fatigue

(Per Isdal, Medkänslans pris, 2017)



”Smittad av våld”

Vad gör vi åt det:

• Chefens/organisationens ansvar

• Arbetsgruppens ansvar

• Mitt ansvar

(Per Isdal, Medkänslans pris, 2017)



Vill Du veta mer?

Du hittar oss på:

www.malmo.se/kriscentrum

Tel: 040-97 06 07

http://www.malmo.se/kriscentrum


Teorier

-Inlärningspsykologi
”Män använder våld för att 
deras våld fungerar och att de lärt sig
att utöva våld ”

-Vanmaktsteori
”Männens våld är en 
flykt från upplevd vanmakt/underläge ”

-Feministisk teori
”Män använder våld för att få makt och kontroll över 
kvinnor” 

-Anknytnings-och traumateori
”Männens oförmåga att hantera vanmakt beror på
en inre sårbarhet skapad av tidiga anknytningstrauman” 

-Sociologisk normteori 
”Män använder våld för att de som pojkar 
blivit socialiserade till att vara våldsamma, 
samt inte erkänna/uttrycka sårbarhet” 

-Psykiatrisk/kemisk teori
”Män använder våld för att de är psykiskt sjuka
eller påverkade av alkohol/droger”



Teorier forts.

-Systemteori
”Ett dysfunktionellt 
samspel i 
relationen/familjen skapar
våldsbenägenhet”

-Kulturteori
”Män som använder våld är 
socialiserade i kulturer som 
rättfärdigar hegemonisk 
maskulinitet och manlig 
kontroll över
kvinnans sexualitet och fria 
vilja”

-Biologisk teori
”Män använder våld av 
genetiska, 
hormonella, evolutionära 
skäl”
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