
Relationsvåldscentrum 
innerstaden
Vi arbetar med våld i nära relationer och 
erbjuder stöd och behandling individuellt och i 
grupp till våldsutsatta och våldsutövare.

Vi har även kompetens vad gäller 
hedersrelaterat våld och HBTQ-frågor.

Man kan konsultera oss när det gäller specifika 
ärenden eller generellt i frågor som rör våld i 
nära relationer.



Hur kommer klienter till oss?

På biståndsbeslut från socialtjänsten.

På ”friyta”.

Via polisen, BOPS, BIN.

Stöd i rättsprocessen.



Några teoretiska 
utgångspunkter

Vi utgår från Per Isdals våldsdefinition:

”Våld är varje handling riktad mot en annan 
person, som genom att denna handling skadar, 
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin vilja eller avstå 
från att göra något den vill.”

Utväg Skaraborgs gruppverksamhet

Allan Wades Responsed-Based-Practice



Motstånd

Sociala responser

Språkets betydelse



Våldsutsatta
Som våldsutsatt går man i individuella samtal 
eller i kvinnogrupp för att

- få tala om våldet

- bearbeta det upplevda våldet

- förstå våldets konsekvenser



Gruppverksamhet för kvinnor

Utgår från Utväg Skaraborgs modell.

Kvinnorna träffas 20 gånger tillsammans med 
två gruppledare kring olika teman. 



Teman

Våld  1-5 

Vardagspsykologi 6-9

Sexualitet 10-11

Kvinnohistoria 12-16

Barn 17-20



Våldsutövare

Som våldsutövare går man i individuella samtal 
eller i grupp. 



Behandlingen

Behandlingen syftar framförallt till att våldet skall 
upphöra.

Genom att utövaren

- tar ansvar för det våld han utövat 

- hittar alternativ till våld.

- förstår vilka konsekvenser våldet fått för partner, barn 
och honom själv. 



Ickevåldsgrupp

Psykoedukativt program som skapats av Per Isdal, en av grundarna till 
ATV Norge. Gruppen leds av två gruppledare.

24 grupptillfällen

Teman är:

Vad är våld?, Psykiskt våld, Sex, Alternativ till våld, Ansvar, Far och 
barn, Orsaker till våld och Vad orsakar våld?.



Partnerkontakt
En förutsättning för att en behandling ska starta 
är det vi kallar partnerkontakt. 



Våra kontaktuppgifter

Vi har en funktionsbrevlåda

rvc.innerstaden@stockholm.se

Mottagningstelefon

08-508 12 360



Vi som arbetar på RVCI

Frida Stefansdotter

Katarina Sköldulf

Linda Molander

Rolf Ekvall

Marianne Nagy, biträdande enhetschef

08-508 12 084

marianne.nagy@stockholm.se
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