
Reflektion och praktik i arbetet med våldsutövare och 
behandlingsprogrammet PREDOV. 

Kriscentrum Malmös Samtalsmottagning

Maria Dexborg, socionom, läser grundläggande psykoterapi steg 1 och 
certifierad i Predov

Thomas Larsson, socionom med grundläggande psykoterapi steg 1 kompetens 
och certifierad i Predov.



Kriscentrum 
Malmö 

• Centrum för brottsutsatta och 
medling

• Kompetenscentrum mot våld i nära 
relation

• Kriscentrum barn och ungdomar

• Kriscentrum boende

• Kriscentrum Boende Heder

• Resursteam Heder 

• Kriscentrum Samtalsmottagning



Kriscentrum 
Malmö 

• Låg tröskel

• Personal med steg 1 utbildning 
(KBT, Psykodynamisk, Familjeterapi) 
ATV, Compassion fokuserad terapi, 
COSP, Traumafokuserad terapi. 

• Vår statistik kring våldsutövare
• 524 personer fick hjälp på vår 

mottagning under 2020.
• 110 av dessa personer sökte 

hjälp utifrån sin våldsutövning.

• Vi arbetade med 12 personer i 
Predov 2020-2021 



Våldsdefinition

Våld är varje handling riktad mot 
en annan person, som genom att 
denna handling skadar, smärtar, 
skrämmer eller kränker, får 
denna person att gör något mot 
sin vilja eller avstå från att göra 
något den vill (Per Isdal,2000) 



Våldsformer

• Psykiskt våld

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Latent våld

• Materiellt våld

• Ekonomiskt våld

• Digitalt våld

• Försummelse

• Hedersrelaterat våld och förtryck



Michael P Johnssons
typologi

INTIM TERROR:

Våldet bygger på kontroll av den andre. Den här typen av kontroll 

upprätthålls genom olika former av våld t ex fysiskt våld som 

bestraffning, hot, latent våld. 

De flesta intima terrorister är män. 

SITUATIONSVÅLD: 

Våldet sker utifrån uppkomna situationer där ena partnern eller båda 

går över gränsen och blir våldsamma. Situationer kan vara att man är 

oense om något och detta går över till ett gräl där t ex ena partnern inte 

kan reglera sin/sina känslor och blir våldsam. 

Enlig Michael P Johnson är detta den vanligaste förkommande typen av 

våld.  

MOTVÅLD: 

Motvåld är en typ av våld som är ett sätt att freda sig. Motvåld sker 

oftast mot intim terrorist. Det kan liknas vid nödvärn att den utsatta 

behöver använda motvåld för att freda sig eller för att komma ifrån en 

situation.



Arbetet med 
våldsutövare
på samtals-

mottagningen

• Samtalsmottagningens modell 
- Individanpassat
- Fokus på vad är våld och vems 

ansvar
- Alla 

• Predov
- Manualstyrt
- KBT
- Medelhögrisk 



Utmaningar
och 
erfarenheter
av Predov

• Likheter / olikheter 

• Ökat samarbete med gemensamt 
språk och samsyn i behandlingsfrågor 

• Tidsaspekten

• Information om klienten och 
bedömning 

• Mottagningar med personal som har 
behandlingsvana och kunskap om 
KBT-tekniker

• Positiva klienter



Diskussion
Frågor & reflektion! 



DiskussionTack! 

Kriscentrum Malmö 
Samtalsmottagningen 

Adress: Gasverksgatan 20 
Telefon: 040-97 06 07

E-post: kriscentrum.samtal@malmo.se

mailto:kriscentrum.samtal@malmo.se

