


Öppenvårdsteamet erbjuder en behandling för dig som 

vill sluta använda våld och på det viset få en bättre 

relation till din partner och dina barn.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som 

genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller 

kränker, får denna person att göra något mot sin vilja 

eller avstå från att göra något den vill” - Per Isdal (2001).

Exempel på våld: Fysiskt våld, sexuellt våld, materiellt 

våld, psykiskt våld, latent våld och motvåld.

Metod: ”Samtal om Våld”

Denna metod är en manualbaserad  metod utgår från 
följande:

• Bedömningsfas - Samtal om våldsdefinitioner och 
orientering i personens bakgrund och historia. Även
kartläggning av våldet som har förekommit.

• Få stopp på våldet - Fokuserat arbete på personens 
våld. En central del i arbetet är det så kallade 
våldet-i-detalj samtalet där behandlaren hjälper 
personen att i detalj berätta om första, värsta och 
sista våldet. Ett fokus är att få ett tidigt stopp på 
våldet, genom att skapa strategier att hantera 
känslor istället för att hamna i vanmakt.

• Lära om våld och ansvar - I denna del av 
behandlingen fokuserar vi på att ansvaret för 
våldet. Lära känna sig själv och öka förståelsen för 
sin våldsproblematik.

• Affekter och kognitioner - Att arbeta med 
känslomedvetenhet och känsloreglering. 
Mindfulness som verktyg i att acceptera/reglera 
svåra känslor kan vara en del i detta skede. 

• Kommunikation - Denna del av behandlingen 
handlar om att hitta en respektfull 
kommunikationstil, att få konkreta verktyg för 
konflikthantering och perspektivtagande.

• Sammanhang/Psykologisk ryggsäck - Vad har 
personen med sig i sin psykologiska ryggsäck? Hur 
har jag blivit lärd att hantera konflikter? En djupare 
förståelse för våldet och den egna sårbarheten.

• Konsekvenser - Samtal om konsekvenser av våldet. 
Byta perspektiv och sätta sig in i den utsattas 
position.

• Vidmakthållandeplan - Förberedelser för att börja 
avsluta behandlingen. Personen ska i denna fas ha 
verktyg för att upptäcka signaler om återfall i 
våldsbeteende.

• Individuella behandlingsfokus - Fokus som att 
fortsätta ett arbeta med de svårigheter som är 
relevanta i den enskilda personens liv, men inte 
alla. Såsom missbruk, låg självkänsla, depression 
och egna trauman. Områden som för många är 
nödvändiga natt arbeta med för att bibehålla ett 
bra liv, fritt från våld.

Familjebehandlaren har en skyldighet att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller fara för 
fortsatt våld.


