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Program för partnervåld               
– aktuell evidens

– Inga eller små påvisade behandlingseffekter

– Saknas evidens för att en viss behandlingsinsats är överlägsen andra 
typer av insatser  

– Svårt att skilja på olika typer av insatser

– Metodologiska brister i studierna ger svårtolkade resultat 

– Svagt stöd för spridda metoder

(Babcock et al., 2004; Feder et al., 2008; Stover et al., 2009: Akoensi et al., 2011; 
Smedslund et al., 2011; Miller et al., 2013; Eckhardt et al., 2013; Arias et al., 2013; 
Wilson et al., 2014; Gilchrist et al., 2015; Karakurt et al., 2016; Tarzia et al., 2017; 
Gannon et al., 2019)
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IDAP

• Medel- och 
högriskklienter

• Grupprogram
• Dömda män – kvinnliga 

brottsoffer
• Duluth/KBT

RVP

• Främst för klienter med 
hög risk för återfall

• Individuellt program
• Våld i nära relation
• KBT

(Predov)

• Främst för klienter med 
medel risk för återfall

• Individuellt program
• Våld i nära relation
• KBT

Kriminalvårdens program för 
relationsvåld
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Målgrupp RVP och Predov

• Klienter i Kriminalvården som är dömda för att ha utövat våld mot en 
eller flera närstående personer 

• Närstående – nuvarande eller tidigare partner i heterosexuell eller 
samkönad relation, förälder, barn, syskon eller andra nära 
släktrelationer 

• Alla typer av våld och andra övergrepp som kan förekomma mellan 
närstående (fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt/ emotionellt våld

• Könsinkluderande



2020-11-13

5

Våldsdefinition
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Utgångspunkter program VIN

– Syftar till att våldet ska upphöra

– Utgår i hög grad från vad som har visat sig effektivt för annan typ 
av våldsbrottslighet (KBT och RBM)

– Fokus på de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld och 
som är möjliga att påverka i psykologisk behandling

– Heterogen målgrupp. Kräver möjlighet till anpassning och 
flexibelt behandlingsinnehåll och behandlingsupplägg

– Könsinkluderande insats 

– Ökad tillgänglighet: nå fler klienter med behandling, t.ex. 
videolänk & digitalisering, korttidsdömda i anstalt 
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Kriminogena
behov

Svartsjuka/
Extrem upptagenhet

Alkohol & narkotika

Självkontroll

Antisocialt umgänge
Kommunikation & 

Konflikt/
problemlösning

Attityder som stödjer 
våld

Känsloreglering: Ilska 
& Skam/skuld

Kriminogena
behov
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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

Två övergripande 
förändringsprocesser
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KBT för kriminalvårdsklienter 

1) Att klienten i mindre 
utsträckning försätter sig i 
högrisksituationer 

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

(Vaske et al., 2011)

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

4) Att beteenderepertoaren 
utvidgas till att bli mer 
flexibel så att alternativ till 
kriminella handlingar/ 
våldshandlingar blir 
tillgängliga 
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Verktygsfältet i Predov

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)
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Arbete med alkohol och droger 

- Reflektera kring tänkbara konsekvenser av sitt 
alkohol-/droganvändande och hur det påverkar risken 
för relationsvåld

- Nödplan – tillfällig återfallsplan 

- Alkohol- respektive drogkalender (Frivård RVP)

- Tillämpning av tema-specifika behandlingsstrategier 

- Annan kompletterande behandlingsverksamhet i 
Kriminalvården eller vård hos extern vårdgivare 
parallellt med behandlingen. 
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Balans i livet

Aggressiv Acceptera och hantera Passiv

Situation Situation

Alkohol & narkotika

Sårbarhet: 

Vad ger balans?:

Arbetssituation

Sårbarhet: 

Vad ger balans?:

Psykisk ohälsa

Sårbarhet: 

Vad ger balans?:

Socialt liv och umgänge

Sårbarhet: 

Vad ger balans?:

Fysisk ohälsa

Sårbarhet: 

Vad ger balans?:
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Någon som kan ge 
råd, stöttning och lösa 

problem

Någon som 
uppmärksammar ens 
ansträngningar och 

framsteg

Någon som stöttar i 
balansen i livet

Någon som kan 
upptäcka och 

uppmärksamma tidiga 
tecken på ett återfall

Stödperson
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Verksamhetsställen i Predov

Region Nord Region Mitt Region 
Stockholm

Region Öst Region Väst Region Syd

Frivård

Borlänge
Gävle
Härnösand/ 
Sundsvall
Luleå
Umeå
Östersund

Eskilstuna
Karlstad
Nyköping
Västerås
Örebro

Fridhemsplan
Stockholm 
Län

Jönköping
Linköping
Norrköping
Västervik
Växjö

Borås
Göteborg
Halmstad
Skövde
Vänersborg

Helsingborg
Karlskrona
Kristianstad
Malmö

Anstalt

Salberga
Tillberga
Hinseberg

Hall
Färingsö

Västervik N Sagsjön Ystad

Öppenvård

Lycksele
kommun

Södertälje
kommun

Jönköpings 
kommun

Malmö stad
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