
OPERATION KVINNOFRIDS KONFERENS 2022

Bryt våldets cirkel! 
Att våldsutövare har tillgång till 

återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

25 NOVEMBER Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om att våldsutövare ska 
ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov. 

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta 
erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. 

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkans
plattformen och det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som 
med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att våldsutövare har tillgång till 
återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov. 

Målgrupp för konferensen är chefer och yrkesverksamma inom kommuner, 
Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, 
andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, 
Storsthlm och Stockholms  Stad inom ramen för samverkansplattformen 
Operation Kvinnofrid.
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Bryt våldets cirkel! 
Att våldsutövare har tillgång till  

återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

PROGRAM    25 november, 2022 

Lokal: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Med reservation för eventuella ändringar 

Moderatorer:  Anija Johansson och Susanna Rinaldo

08.15 Registrering och frukost

08.50 Välkomna och inledning 
Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding

09.00 Vikten av att se varje individs möjlighet till förändring  
Jacques Mwepu, chef Kumlaanstalten

09.20 På gång inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid

09.40 Vem misstänks för våld mot närstående och mot bekanta? 
Lena Roxell, Fil. Dr. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Resultaten från en studie om våld i nära relationer, våld mot bekanta och köp av sexuella 
tjänster/handlingar presenteras. De misstänkta gärningspersonerna är i fokus och har studerats 
utifrån ett intersektionellt perspektiv.

10.00 Två typer av partnervåldsförövare och skillnader i återfall  
Joakim Petersson, lektor i kriminologi, Örebro universitet

Föreläsningen redogör för huvudresultaten från Joakims avhandling om att identifiera de 
partnervåldsförövare som utgör störst risk att återfalla i nytt partnervåld. Avhandlingen 
baseras på partnervåldsförövare som anmäldes till polisen och blev föremål för en strukturerad 
riskbedömning.

10.20 PAUS

10.50 Why how we think about “success” shapes the outcome studies on domestic violence 
perpetrators interventions 
Nicole Westmarland, Director, Durham Centre for Research into Violence and Abuse (CRiVA), 
Professor of Criminology, Department of Sociology. (Observera att denna föreläsning hålls på 
engelska.)

This lecture will present an awardwinning perpetrator research. It will stress the importance 
to consider all possible outcomes when evaluating perpetrator interventions, that designing 
scientific studies on outcomes is fraught with difficulties, that we should adopt a broader 
understanding when considering “success”, and that it is time to put our efforts into how to 
improve such interventions.
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11.30 Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck 
Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet

Det är centralt att arbeta med evidensbaserade metoder för att mer effektivt kunna förhindra 
det relationella våldet. Presentationen ger en kort sammanfattning av den kartläggning över 
metoder att hantera risker för våldet som Forte genomfört på uppdrag av regeringen i arbetet 
med att stoppa mäns våld mot kvinnor. En av slutsatserna är att forskare och yrkesverksamma 
behöver arbeta mer integrerat för att vi tillsammans ska bli bättre och mer effektiva i det 
förebyggande arbetet.

12.00 LUNCH

13.00 VALBARA SEMINARIER

1. Samtala med killar som använder våld i nära relationer
Johan Nikula, kurator vid killar.se samtalsmottagning, MÄN

MÄN har skrivit en samtalsguide för arbete med pojkar och unga män som utövar våld i nära 
relationer. Under föreläsningen får du en inblick i utvalda delar av hur samtalen är strukturerade 
och erfarenheter från samtalsmottagningen. Guiden bygger på Response Based Practice (RBP) 
och har en genusförändrande ansats. 

2. Behandling av våldsutövare, var står vi i dag? 
Ellinor Hallebro, programutbildare Kriminalvårdens huvudkontor samt David Ivarsson, 
psykolog, Kriminalvårdens huvudkontor och doktorand Lunds universitet

Beskrivning av hur Kriminalvårdens program för våldsutövare i nära relationer är utformade och 
varför. Erfarenheter, framgångsfaktorer och blickar framåt.

3. ATV Täby – 15 års erfarenhet av att erbjuda behandling till våldsutövare 
Maria Jönsson, samordnare och behandlare, Daniela Johansson, behandlare samt Anneli 
Svensson, behandlare ATV Täby

ATV Täby har erbjudit behandling till våldsutövare inom socialtjänsten i 15 år. Seminariet svarar 
på frågor som, Hur ser vårt erbjudande ut idag? Vad har förändrats under den här tiden? Vilka är 
framgångsfaktorerna? Vad har vi lärt oss? 

13.45 VALBARA SEMINARIER

1. Islandsmodellen Stockholm
Camilla Broman Torstensson, polisinspektör/förundersökningsledare på Brott i nära relation 
polisområde Stockholm syd samt ordförande i polisens arbetsgrupp gällande Islandsprojektet, 
Lotta Tronders, bitr. enhetschef socialjouren Stockholms stad och Isabel Asplund, projektledare 
Islandsprojektet Stockholms stad

Seminariet presenterar vad det innebär att arbeta enligt Islandsmodellen Stockholm, samt hur 
arbete enligt modellen möjliggör tidig kontakt med familjer där det finns en oro för att det 
förekommer våld. Samverkan mellan socialtjänst och polis enligt modellen möjliggör en tidig 
kontakt med våldsutövare i det skede där motivation och öppenhet till att ta emot stöd för att 
förändra sitt beteende finns. 
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2. Partnervåld och behandlingsbehov ur våldsutövarens perspektiv 
Shilan Caman, forskare och analytiker, Karolinska Institutet och Polismyndigheten

Seminariet presenterar en kvalitativ undersökning av hur partnervåldsutövare resonerar 
kring sitt våldsutövande. Studien undersöker även mottaglighet och erfarenheter av insatser 
mot partnervåld. Studien är baserad på djupintervjuer med sammanlagt 19 män som dömts 
respektive sökt stöd för partnervåld. 

3. Behandlingsarbete med våldsutövare inom Stockholms stad
Jenny Eriksson och Katarina Sköldulf, Relationsvåldscentrum Väst

Att upptäcka och motivera till förändring hos klienter med våldsamt beteende. Erfarenheter 
från behandling i Stockholms stad. 

14.30 PAUS

15.00 UNDERHÅLLNING MED ARVID NERO

15.15 Välj att sluta – första steget mot ett våldsfritt liv

Christina Ericson utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att 
sluta samt Ulf Calvert, psykolog vid Manscentrum i Stockholm och operativt ansvarig vid Välj 
att sluta.

Telefonlinjen Välj att sluta har nu varit nationell i ett drygt år. Vad har linjen uppnått hittills och 
vad har vi lärt oss under de år som telefonlinjen varit i gång? Vilka utvecklingsprojekt pågår 
under året?

15.30 Utdelning av Kvinnofridspriset 2022 

Mats Löfving, regionpolischef Stockholm delar ut priset

15.45–16.00 AVSLUTNING
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PROGRAM 26 NOVEMBER 

Sven-Erik Österberg 

SvenErik Österberg är landshövding i Stockholms län och chef för Länsstyrelsen i 
Stockholm sedan den 1 februari 2018. Han har en bakgrund som riksdagsledamot, 
biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding 
i Norrbottens län. I egenskap av landshövding är SvenErik ordförande i 
Operation Kvinnofrids styrgrupp.

Anija Johansson

Anija Johansson arbetar som utvecklingsledare inom uppdraget mäns våld mot kvinnor 
på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Susanna Rinaldo

Susanna Rinaldo arbetar som pressekreterare på polisen i Stockholm.

Jacques Mwepu        

Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.

Mats Löfving

Mats Löfving är regionpolischef  i Stockholm.
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Charlotte Broberg 

Charlotte Broberg är fastighets och serviceregionråd i Region Stockholm.

Alexandra Anstrell 

Alexandra Anstrell, Storsthlm.

Cecilia Löfström

Cecilia Löfström, Kriminalvårdschef Frivården Stockholms län 

Lena Roxell

Lena Roxell är Fil. Dr. på Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Lena har 
främst forskat om gärningspersoner med inriktning på nätverk på fängelser, hatbrott 
och våldsbrott. För närvarande forskar hon om återfall efter fängelsestraff där insatser 
under fängelsetiden fokuseras. 

Joakim Petersson

Joakim Petersson är forskare i kriminologi vid Örebro universitet, Institutionen för 
juridik, psykologi och socialt arbete. Joakims forskning handlar om riskbedömning och 
riskhantering av partnervåld, med ett speciellt fokus på partnervåldsförövare.
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Nicole Westmarland 

Nicole Westmarland är professor på Criminology på Durham University där hon även 
är chef över the Durham Centre for Research into Violence and Abuse (CRiVA). Hon 
har genomfört över 50 forskningsprojekt inom våld i nära relation och sexuellt våld. 

Susanne Strand 

Susanne Strand är docent i kriminologi vid institutionen för juridik, psykologi och 
socialt arbete vid Örebro universitet samt adjungerad docent vid Centre for Forensic 
Behavioural Science vid Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien. 
Susanne forskar kring risk för våld i olika kontext, med den tillämpade kriminologin 
som den akademiska basen.

Johan Nikula 

Johan Nikula är socionom, och arbetar som projektledare och kurator på Killar.se samtalsmottagning, 
Stockholm. Killar.se är en digital plattform som erbjuder olika former av stöd till alla som identifierar 
sig som killar och unga män mellan 10–25 år. Killar.se drivs av organisationen MÄN.

Ellinor Hallebro  

Ellinor Hallebro är sociolog med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Ellinor har arbetat 
med relationsvåld inom Kriminalvården sedan 2003, och arbetar sedan 15 år med utbildning och 
handledning i Kriminalvårdens behandlingsprogram för målgruppen. Hon har även varit med och 
utvecklat Preventing Domestic Violence (Predov).

David Ivarsson

David Ivarsson är leg. Psykolog på Kriminalvårdens huvudkontor och arbetar främst med 
utveckling av behandlingsinsatser samt utbildning och handledning i program riktade till 
personer dömda för våld i nära relation. Han är en av utvecklarna bakom Kriminalvårdens program 
Relationsvåldsprogrammet (RVP) och Preventing Domestic Violence (Predov). 



OPERATION KVINNOFRIDS KONFERENS 2022

Maria Jönsson

Maria Jönsson är socionom och började 1990 arbeta inom socialtjänsten med barn och unga, deras 
familjer och nätverk. 2006 fick hon uppdraget att inom ramen för socialtjänstens verksamheter 
utveckla stöd och behandling för våldsutövare, våldsutsatta och barn som upplevt våld. Hon 
startade i samband med detta ATV Täby där hon idag är verksam som samordnare och behandlare.

Daniela Johansson

Daniela Johansson är socionom. Hon har arbetet med våld i nära relation sedan 2005 och som 
behandlare på ATV Täby sedan 2017.

Anneli Svensson  

Anneli Svensson är socionom och leg. psykoterapeut. Anneli har en bakgrund med arbete med 
både våldsutövare och våldsutsatta och arbetar som behandlare på ATV Täby sedan 2020.

Camilla Broman Torstensson  

Camilla Broman Torstensson är polisinspektör/förundersökningsledare på Brott i nära relation 
Polisområde Stockholm syd. Hon är även ordförande i polisens arbetsgrupp gällande 
Islandsprojektet.

Liselotte Tronders  

Liselotte Tronders är biträdande enhetschef Stockholms stad Socialjour och är även ansvarig för 
medarbetare som arbetar med särskilda uppdrag såsom, ankomstbarn nyanlända till staden, 
regionkoordinator mot människohandel, Förstärkningsteam BoU, personärenden gällande personer 
utan uppehållsrätt samt Islandsmodellen.
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Isabel Asplund  

Isabel Asplund är projektledare för Islandsprojektet Stockholm. Isabel är statsvetare och socionom 
med bakgrund inom socialtjänstens barn och ungdomsutredningsenhet. Arbetar heltid med 
implementeringen av Islandsmodellen Stockholm sedan 2021.

Shilan Caman 

Shilan Caman är beteendevetare och disputerad forskare vid Karolinska Institutet och 
Polismyndigheten. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad på upprepat och dödligt partnervåld, 
med särskilt fokus på gärningsmännen. Shilan är verksam vid Polismyndigheten, region Stockholm, 
där hon driver utvecklingsfrågor kopplat till särskilt utsatta brottsoffer.

Jenny Eriksson  

Jenny Eriksson arbetar som behandlare på Relationsvåldscentrum Väst. Hon arbetar med enskilda 
samtal med personer som är utsatta/har varit utsatta för våld, personer som utövar våld samt 
krissamtal med barn som bevittnat våld, samt är gruppledare i grupp för kvinnor som upplevt våld i 
nära relationer.

Katarina Sköldulf 

Katarina Sköldulf arbetar som behandlare på Relationsvåldscentrum Innerstaden. Hon arbetar i 
enskilda samtal med våldsutövare, våldsutsatta samt i krissamtal med barn som bevittnat våld. 
Gruppledare i ”Ickevåldsgrupp” för våldsutövande män.

Christina Ericson 

Christina Ericson arbetar som utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor 
vid Länsstyrelsen Stockholm.  Christina har sedan 2018 varit med och byggt upp, samt 
varit projektledare för, telefonlinjen Välj att sluta som riktar sig till personer som utövar 
eller riskerar att utöva våld i nära relationer.



OPERATION KVINNOFRIDS KONFERENS 2022

Ulf Calvert 

Ulf Calvert är psykolog vid Manscentrum i Stockholm och operativt ansvarig vid Välj att sluta.

Arvid Nero

Arvid Nero påbörjade sin musikaliska karriär som gatumusiker under 2010talet i Göteborg, 
musikaliskt rör han sig fritt mellan uttrycken i en musikalisk värld som domineras av blues, 
country och soul.

Kvinnofridspriset är Operation Kvinnofrids 
årliga pris för att belöna särskilt goda insatser. 
Myndigheter, kommunala verksamheter och 
organisationer verksamma i Stockholms län 
kan belönas med priset. Prisutdelning sker 
varje år i samband med Operation Kvinnofrids 
spridningskonferens i november. 

Kvinnofridspriset instiftades 2016 med syftet att 
främja kvalitetsutveckling samt ett gott utfört 
arbete inom våldsområdet. Syftet är även att 
lyfta lärande exempel från länet och främja 
kunskapsspridning mellan yrkesverksamma. 
Förhoppningen är att priset ska utgöra en 
morot för verksamheter att fortsätta bedriva ett 
gott utvecklingsarbete inom våldsområdet. 

Initiativet till Operation Kvinnofrid togs 
1996 av Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Polismyndigheten i Stockholms län samt 
Stockholms stad. 

Operation Kvinnofrid är en samverkans
plattform med uppgift att i Stockholms län 
förebygga och bekämpa våld i nära relation, 
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, 
människohandel för sexuella ändamål och 
sexuellt våld oberoende av relation. 


