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Sammanfattning 
 
 
Inledning: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem i vårt samhälle som 
drabbar kvinnor, män och barn. Kommunerna har det yttersta ansvaret att ge 
våldsutsatta människor den hjälp och det stöd de behöver. Denna studie fokuserar 
på kvinnornas situation och vill göra kvinnornas röster hörda om hur hjälpen bör 
utformas. Studiens syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenhet och 
upplevelse av längre samtalskontakt.  
Frågeställningar: Hur upplevs en längre samtalskontakt av kvinnor som varit 
utsatta för våld i nära relation? Vad är till hjälp för kvinnorna i samtalen? Vad har 
saknats?  
Metod: Fem kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation och som avslutat en 
längre samtalskontakt intervjuades. Studien har en kvalitativ forskningsansats med 
ett hermeneutiskt förhållningssätt och har bearbetats med tematisk analysmetod. 
Resultat: Studien visar att det är betydelsefullt att få diskutera allt i sitt liv och att 
inte enbart fokusera på våldsproblematiken. Att behandlaren har kunskap om våld 
i nära relationer och erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor lyfts fram liksom 
att kvinnorna får tid och utrymme att i samtalskontakten bearbeta potentiellt 
traumatiska upplevelser och att känslor av skam kan försvåra berättelsen. 
Kvinnorna saknade delvis att få tala mer om skam under behandlingen och 
önskade upprepad information om hur länge behandlingen kunde fortgå. 
Diskussion: Längre samtalsbehandling kan behövas för denna våldsutsatta grupp 
och där bör ingå bearbetning av skamkänslor samt att ramen för behandlingen är 
tydlig. Kvinnornas arbete med att forma en ny livsberättelse underlättas av 
tillitsfulla arbetsallianser. Upplevelsen av att efter samtalskontakten ha fått 
förbättrad självkänsla och trygghet betonas liksom att komma till någon form av 
acceptans av det skedda, utan att acceptera själva våldet.  
 
Nyckelord: våld i nära relationer, psykoterapi, rådgivning, behandling, upplevelse, 
kvinnor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
Abstract 
 
 
Introduction: Intimate partner violence is a global health problem in today’s 
society, which affects women, men and children. Ultimately, it is the responsibility 
of the local council to provide victims of violence with sufficient help and 
support. This study focuses on the women’s situation and strives to make their 
voices heard when it comes to what help should be provided. The objective of 
this study has been to research how women subjected to violence, have 
experienced extended counselling.  
Research questions: How is extended counselling experienced by women who 
have been subject to intimate partner violence? What part of the counselling have 
they found helpful? What do they miss?  
Method: Five women, who have been subjected to intimate partner violence and 
who have completed extended counselling, were interviewed. The study has a 
qualitative and hermeneutic approach and has been processed using a thematic 
method of analysis.  
Results: The results of the study show that it is important for the women to be 
able to discuss all aspects of their lives, not just the violence aspects. The results 
also stress that it is important that the therapist is experienced in the field of 
intimate partner violence and is used to meeting women who have been subjected 
to violence. The women must be given enough time and space to process 
potentially traumatic experiences and there has to be an understanding that 
feelings of shame can make the story harder to tell. The interviewed women partly 
lacked the opportunity to talk more about shame during the treatment and also 
wanted repeated information on the likely extent of the treatment period. 
Discussion: This group of patients exposed to violence might require more 
extensive counselling, which should include processing the feelings of shame, and 
the framework for the treatment should be made clear. The women’s efforts in 
creating a new life story are facilitated through a trusting cooperation. The 
impression that the counselling provides improved self-esteem and security is 
stressed, whilst accepting what has happened, to some extent, without accepting 
the violence per se. 
 
Keywords: intimate partner violence, psychotherapy, counselling, therapy, 
experience, female  
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1 Inledning 

 
Våld i nära relationer är vanligt förekommande. Det är ett folkhälsoproblem med 
stort lidande som följd (SOU 2014). Varje kommun har enligt socialtjänstlagen ett 
ansvar för att våldsutsatta människor får den hjälp och det stöd de behöver och i 
lagtexten lyfts fram att socialnämnden särskilt ska beakta att kvinnor som är eller 
har varit utsatta för våld av närstående ska få det stöd de behöver (SoL, 2007). 
 
Kriscentrum mellersta Skåne är en samtalsmottagning med fokus på våld i nära 
relationer. Den drivs av Lunds kommun tillsammans med kringliggande 
kommuner (www.lund.se/kriscentrum). Samtalsbehandlarna är socionomer och 
beteendevetare varav flera med psykoterapeutisk vidareutbildning på bland annat 
psykodynamisk grund. De tar emot kvinnor, män och barn med erfarenhet av 
våld och erbjuder olika typer av hjälp och stöd liksom olika frekvens på insatsen. 
Samhället ser alltså detta som en prioriterad fråga. Men hur upplevs hjälpen? Vad 
betyder det att ha en längre samtalskontakt och att arbeta med potentiellt 
traumatiska upplevelser? Kan hjälpen medföra att inneboende krafter och resurser 
mobiliseras under samtalskontaktens gång? Vad upplevs som viktigt i kontakten? 
Kvinnornas röster bör beaktas och ligga till grund för utformandet av hjälpen och 
denna studie vill vara med och öka kunskapen på området genom att särskilt 
uppmärksamma kvinnorna. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenhet och 
upplevelse av längre samtalskontakt. 
 
 
2 Teoretisk bakgrund 

 
2.1 Våld i nära relationer 
Begreppet våld i nära relationer innefattar allt våld mellan närstående i såväl 
heterosexuella som samkönade relationer liksom mellan syskon och andra familje- 
och släktrelationer. Utmärkande är den nära relationen och de ofta starka 
emotionella banden till förövaren, som kan göra det svårt för den utsatta gällande 
motstånd och uppbrott. Det är viktigt att våga se och väga in fysiska och psykiska 
konsekvenser och att identifiera vilken typ av våld en person har blivit utsatt för. 
Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och av materiell art (t.ex att förstöra 
ägodelar) och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår (NCK, 2016). 
Socialstyrelsen (2014) ger definitionen ”våld i nära relationer är ofta ett mönster 
av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott” och Isdal 
(2001) menar att ”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 som den vill”.  
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Våldet mot kvinnan kan delas in i en våldscykel med tre faser som innebär en 
första fas med gradvis stegring av spänningar kring olika händelser och en andra 
fas med själva våldshandlingen. Slutligen en tredje fas med det vänliga och 
ångerfulla beteendet efter våldshändelsen. Det är detta vänliga beteende som 
stärker anknytningsrelationen till våldsutövaren och kan göra det svårt att bryta 
upp (Walker, 1979). 
 
 Lundgren (2004) beskriver en teoretisk förklaringsmodell om det könsrelaterade 
våldets mekanismer, det vill säga vad som händer i en relation med tilltagande 
våld. Det finns stor risk att kvinnans livsutrymme krymper och att detta är en 
gradvis och smygande process, som bland annat kan bidra till att det är svårt att 
bryta upp, eftersom det kan ske en normalisering av våldet i livssituationen. 
Kvinnan kan internalisera våldet vilket innebär att hon tar det på sig och tar över 
mannens förståelse av våldshandlingarna. Vid externalisering av våldet läggs 
orsaken till våldet utanför mannen, till exempel på kvinnan eller yttre faktorer. 
Igenkännande av våldsfenomenet är centralt och att identifiera våldsprocessen 
innehållande stabilisering, utveckling och vidmakthållande av våldet. För att förstå 
våldet måste det sammanhang i vilket våldet finns studeras och vilka konsekvenser 
det blir för de inblandade parterna i stället för att söka orsaksförklaringar. 
 
2.2 Trauma 
Trauman kan sägas vara händelser som individen inte är rustad för att hantera och 
förstå och som inte kan integreras med självet (Rydén & Wallroth, 2008).  
Allen (2005) skiljer på att ha varit utsatt för en traumatisk händelse och på att vara 
traumatiserad. Han menar att individer påverkas olika av trauman och att 
reaktionerna kan se ut på olika sätt. Av betydelse är om den utsatta individen får 
ett bra omhändertagande och möjlighet till bearbetning av händelsen. Alla blir inte 
traumatiserade. Det finns olika typer av trauman såsom opersonliga trauman, det 
vill säga olyckor och naturkatastrofer, interpersonella trauman, orsakade av andra 
människor såsom våldtäkt och misshandel samt anknytningstrauman. 
Anknytningstrauman kan innebära trauman i både barndom och vuxenliv och får 
inverkan på förmågan att skapa trygga relationer i livet. Anknytningstrauman 
inträffar i nära relationer där starka känslomässiga band och beroende innefattas. 
Anknytningstraumat kan vidare skapa en sårbarhet för andra typer av trauma och 
goda anknytningsrelationer är av vikt för att trauman ska läka. Allen, Fonagy och 
Bateman (2008) menar att det kan uppstå en rädsla för att tänka och känna då 
minnen tränger sig på och detta kan medföra svårigheter att knyta nära relationer. 
 
Mini-D 5 (APA, 2014) tar upp trauma under gruppen trauma- och stressrelaterade 
syndrom. Akut stressyndrom kan uppkomma som reaktion på en svår händelse. 
För att diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ska kunna ställas måste 
flera uppställda kriterier vara uppfyllda och symtomen ska ha varat minst en 
månad. Bland annat bedöms exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig 
skada eller sexuellt våld utifrån kriterierna att själv ha varit utsatt för en eller flera 
traumatiska händelser eller att själv ha bevittnat en eller flera sådana händelser där 
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någon annan drabbats. Vidare bedöms påträngande symtom associerade med den 
traumatiska händelsen såsom återkommande, ofrivilliga, plågsamma minnen av 
den traumatiska händelsen.  
 
Inom traumaforskningen har på senare år har lyfts fram vikten av stabilisering i 
akutfasen innan den potentiellt traumatiska händelsen kan börja bearbetas. 
Stabilisering innebär att se till individens specifika behov, vilket socialt stöd som 
finns och att identifiera behovet av professionell behandling. Yttre hot och 
upplevelse av rädsla skapar ett stort behov av trygghet. Behandlingen behöver 
anpassas till den enskilda individen och ha sin grund i terapeutisk allians, 
psykoedukativa interventioner och självstabilisering (Michel et al., 2010). 
 
2.3 Affektteori 
Affekterna är biologiska och omedelbara till sin natur. Tomkins affektteori 
innebär ett affektsystem bestående av nio grundaffekter som finns med från 
födseln. Dessa signaler från det inre delas in i positiva, neutrala och negativa 
affekter. De positiva affekterna är intresse och glädje, den neutrala affekten är 
förvåning och de negativa affekterna är ledsnad, vrede, rädsla, skam, avsky och 
avsmak. Affekten ger kvalitet åt en upplevelse och ger en känsla. Känslan 
uppkommer vid medvetande om affekten. Vidare skapar emotionen en 
sinnesstämning som varar så länge minnet fortsätter att aktivera affekten och som 
kan vara både till gagn eller försvåra. Minnena är färgade av känslor och 
personliga och kan sägas skapa personligheten. Affekterna utmärker sig genom att 
de triggar igång olika kroppsliga reaktioner och begreppet ”site of action” talar om 
var i kroppen en affekt blir en känsla. I ansiktet visar sig affekterna tydligast. Hur 
de från början medfödda och oavsiktliga ansiktsuttrycken kan hanteras lärs in och 
genom socialisering följer förmågan att kontrollera affekterna för att passa in i 
olika sammanhang. Affekterna är relationella och ger först det lilla barnet en 
kontakt med omvärlden och följer sedan genom livet som ett känslobagage. 
Affekterna påminner om det de triggades av liksom att varje affekt har ett speciellt 
reaktionsmönster. Skam är en stark affekt med stor påverkan. Den handlar om 
något i personen eller självet, ofta av intim eller personlig natur som vill gömmas 
undan och dessa handlingar mäts på axeln skam-stolthet (Nathanson, 1992).  
 
Det inte är någon större skillnad på barnets behov och den vuxnes behov av att 
lyssna till sina vägledande affekter, att kunna uttrycka dem och dela dem med 
någon annan. Skillnaden är att den vuxne kan nyansera affekterna och har ett 
större känsloregister. När det är svårt att uttrycka affekter kan det vara rädslan 
och/eller skammen som hindrar (Hedberg, 2013). 
 
Kjellqvist (2006) beskriver den röda och den vita skammen. Den röda skammen 
är kopplad till förmågan att vara social och empatisk. Den hindrar oss från att 
överträda egna eller andras gränser och ingår tillsammans med skuld i samvetet. 
Den röda skammen utvecklas i kärleksfulla och respektfulla relationer och kan 
sägas vara till nytta. Den vita skammen däremot ödelägger och förlamar och 
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denna förintelseskam förekommer hos dem som traumatiserats i tidig barndom 
eller till exempel torterats, våldtagits, misshandlats eller mobbats.  
 
2.4 Mentalisering 
Mentalisering är förmågan att förstå och förklara tankar och känslor om självet 
och andra. Teorin om mentalisering bygger på psykoanalytiskt tänkande och 
anknytningsteori. Barnet lär sig att mentalisera genom att föräldern har ett 
mentaliserande förhållningssätt till barnet (holding mind in mind) och det bygger 
på en trygg anknytning till omvårdnadspersonen. Att mentalisera kan hjälpa till att 
göra starka känslor och behov mer hanterbara och påverka handlandet i en viss 
situation och spelar roll för förmågan att relatera till andra (Bateman & Fonagy, 
2012).  
Mentalisering lyfts fram som en central del i all slags psykoterapeutisk och annan 
psykologisk behandling och forskningen söker ökad förståelse för hur hjärnan 
fungerar i fråga om motståndskraft och riskfaktorers betydelse för individen. 
Mentaliseringsbaserad behandling syftar till att individen ska kunna uppleva sig 
mer fri att tänka och känna om sig själv och i relation till andra. Mentaliserande 
interventioner syftar till ökad medvetenhet om mentala tillstånd, medvetandegöra 
och öppna upp för olika perspektiv och öka förmågan att mentalisera när 
känslotrycket blir starkt. Terapeuten bör arbeta med den egna mentaliseringen för 
att kunna bidra till patientens möjlighet att mentalisera. Mentaliseringsförmågan 
påverkas vid tidiga trauman och i situationer där individen stänger av sina känslor 
eller uppfylls av starka känslor. Bristande mentalisering kan innebära olika 
förhållningssätt till verkligheten såsom psykisk ekvivalens, där den inre 
verkligheten blir lika med den yttre, låtsasläge, där den inre och yttre världen delas 
upp eller teleologiskt förhållningssätt där mentala tillstånd uttrycks i handling eller 
kroppsliga reaktioner. Terapeutens uppgift blir att främja och skapa rum för 
mentalisering (Allen et al, 2008). 
 
Fonagy, Gergely, Jurist och Target (2002) talar om mentaliserad affektivitet vilket 
innebär att patienten tillsammans med terapeuten kan identifiera affekterna, 
modulera dem och uttrycka förekommande affekter. 
Bateman och Fonagy (2006) talar om att smida medan järnet är kallt, det vill säga 
att känslorna inte får vara alltför intensiva utan måste vara hanterbara och möjliga 
att prata om och att en mentaliserande hållning då kan utvecklas i ett tryggt rum. 
 
2.5 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Antonovsky (1991) diskuterar i ett salutogent, det vill säga hälsofrämjande 
perspektiv, hur känsla av sammanhang (KASAM), gör att en del människor klarar 
svåra påfrestningar bättre än andra. Han menar att motståndskraften beror på vår 
känsla av sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som 
begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet innefattar i vilken utsträckning 
individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara snarare än 
kaotiska, oförutsägbara och inte möjliga att ordna och förklara. Hanterbarhet 
innebär att inre och yttre resurser står till ens förfogande och att individen i 
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mindre utsträckning upplever sig som ett offer för omständigheterna. 
Meningsfullhet innebär att konfronteras med det som utmanar, söka en mening i 
det och att komma igenom med värdigheten i behåll. KASAM är ett 
förhållningssätt snarare än ett personlighetsdrag. De tre komponenterna samspelar 
och uttrycks i stark och svag KASAM utifrån individens själv och identitet liksom 
som rigid KASAM där individen uttrycker stark KASAM, men på ett stelt och 
inte förändringsbenäget vis. Förmågan att känna, reglera sina känslor och ge 
uttryck för dem leder till stark KASAM och risken för att spänningar omvandlas 
till stress minskar.  
 
3 Tidigare forskning 

Sökning gjordes på sökorden intimate partner violence, psychotherapy, 
counseling, therapy, experience och female i databaserna PsycINFO, PubMed och 
Google Scholar. Några studier hittades efter sökning på hemsidan för Nationellt 
Centrum för Kvinnofrid (Uppsala universitet). 
 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 Hydén (1994) intervjuar i en kvalitativ studie om kvinnomisshandel 20 par under 
en tvåårsperiod och beskriver hur båda parter ser på och beskriver våldet inom 
äktenskapet. Paren valdes ut från de 141 fall som kommit till polisens och 
socialtjänstens kännedom under ett år i en Stockholmsförort. De intervjuades var 
för sig och tillsammans och hon lyssnar till deras berättelser om våldet och dess 
konsekvenser. Hälften av paren separerade under intervjuperioden. Hydén belyser 
ansvarsfrågan genom att undersöka hur maktfördelningen i relationerna ser ut och 
kommer fram till att mannens och kvinnans bilder av det som hänt är mycket 
olika. Hon menar att alla typer av kvinnor blir utsatta för misshandel och att 
kvinnan i behandling bör få hjälp med att forma en ny livsberättelse som 
innehåller ny förståelse och respekt för sig själv medan mannen behöver ta ansvar 
för våldet för att kunna gå vidare. 
 
Örmon (2014) undersöker i en kvantitativ enkätstudie där 77 kvinnor ingår i 
vilken omfattning kvinnor berättar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld för 
personalen inom psykiatrin och om kvinnorna har berättat om våldet för någon 
alls. I en kvalitativ studie undersöks 10 kvinnors upplevelser av våld och hur det 
har påverkat den psykiska hälsan och i ytterligare en kvalitativ studie tillfrågas 9 
kvinnor som berättat om våldsutsatthet hur de upplevde bemötandet i vården. 
Studierna kommer fram till ett samband mellan kvinnors erfarenheter av våld i 
barndomen och deras psykiska hälsa i vuxen ålder och att kvinnor med 
våldserfarenhet är överrepresenterade inom den psykiatriska vården. För kvinnor 
som upplevt våld som vuxna kan det få konsekvenser i form av bland annat 
depression, posttraumatiskt stressyndrom och oro. Kvinnorna väljer att inte alltid 
berätta om våldet för sjukhuspersonalen på grund av bland annat rädsla och 
skuldkänslor samt hur de upplever bemötandet. Resultaten pekar på att den 
psykiatriska vården måste förbättra arbetet med att identifiera och stödja kvinnor 
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som har upplevt våld och menar att kvinnornas berättelser om våldsutsatthet 
måste beaktas på ett annat sätt inom sjukvården. 
 
Bogat, Garcia och Levendosky (2013) slog fast att det finns begränsat med 
psykoterapeutisk litteratur som tar upp behandling av kvinnor med erfarenhet av 
våld i nära relation och att detta område behöver utvecklas. De intervjuade i en 
kvalitativ studie 15 kvinnor om en nylig och allvarlig våldssituation de blivit 
utsatta för. Utifrån intervjusvar och tidigare forskning presenterades en vägledning 
för terapeuter. Författarna menade att allmänna psykodynamiska tekniker vid 
traumabehandling kunde användas vid behandling av kvinnor med erfarenhet av 
våld i nära relation, men att faktorerna säkerhetsplanering och risk för minimering 
av det upplevda våldets allvarsgrad skulle beaktas. Affektreglering och splitting 
diskuterades även att förhålla sig till i behandlingen. Det lyftes fram vikten av att 
kvinnorna i behandlingen fick skapa en meningsfull berättelse utifrån sina 
erfarenheter, arbeta med känslor av skuld och skam, nå insikter kring de 
traumatiska upplevelserna genom att avtäcka omedvetna tankar och i den 
terapeutiska relationen skapa förståelse för hur traumat kunde göra sig påmint i 
nuet.  
  
Chang, Cluss, Ranieri, Hawker, Buranosky, Dado, McNeil och Scholle (2005) 
undersökte i en kvalitativ studie vad kvinnor önskade för hjälp av hälso- och 
sjukvården i samband med våld i nära relationer och sökte förståelse för vilka 
insatser som kvinnorna upplevde var till hjälp eller inte. De intervjuade 21 kvinnor 
med erfarenhet av våld i nära relation. Deltagarna fick kort som beskrev olika 
slags interventioner som de skulle sortera i tre kategorier: till hjälp, kanske till hjälp 
och inte till hjälp. Kvinnorna ombads sedan förklara sina val. Resultatet visade att 
en majoritet av kvinnorna önskade information och individuell behandling 
framför bland annat familjerådgivning. Kvinnorna i studien önskade möjlighet till 
olika slags hjälp utifrån olika behov och hur redo man var att söka hjälp. De 
betonade interventioner som tog hänsyn till säkerhet, integritet och 
självständighet. 
 
Roddy (2013) intresserade sig för att utforma en behandling efter kvinnornas 
önskemål och behov. I en kvalitativ pilotstudie intervjuades fyra kvinnor som 
hade avslutat en samtalskontakt om sina erfarenheter av stödet i samband med 
våld i nära relation. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och i studien 
användes grounded theory och narrativ metod. Resultaten visade att kvinnorna 
upplevde den inledande kontakten som delvis svår då det kanske var första 
gången de berättade för någon om våldet. Kvinnorna behövde veta att det fanns 
tid att utforska sina upplevelser liksom att behandlaren var ickedömande och hade 
kunskap om våld i nära relationer. I studien beskrevs hur den terapeutiska 
relationen initialt gynnades av samtal kring hur våld i nära relation kunde påverka 
beteende och känslor. Sammanfattningsvis fördes i studien fram kvinnornas 
önskemål om flexibelt antal sessioner och att behandlaren hade 
specialistkunskaper om våld i nära relation. 
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Crabtree-Nelson (2010) undersökte i en studie klienters och behandlares syn på 
den behandling som gavs på mottagningar med inriktning våld i nära relation. En 
”mixed-methods design” innehållande både kvantitativa och kvalitativa metoder 
användes för att undersöka hur den hjälp som gavs utföll, traumaerfarenheter hos 
klienterna och relationsfaktorer mellan klient och behandlare. 50 behandlare 
öppnade den kvantitativa webbaserade enkäten med öppna frågor och 27-32 
behandlare svarade på de flesta frågorna. Sju kvinnor deltog i kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Tre huvudfaktorer framkom i behandling kring våld 
i nära relation och det var relationens betydelse, behandlarens kunskaper om våld i 
nära relation och de specifika interventioner som användes såsom normalisering 
av erfarenheter, en ickedömande attityd, kunskap om samhällets resurser och 
hänvisning vid behov, känslomässigt stöd, konkreta förslag och förmågan att 
utmana i behandlingssituationen. Miljön där hjälpen gavs och att det fanns 
behandlare med tvåspråkighet och kulturkompetens lyftes också fram som viktiga 
interventioner. 
 
4 Frågeställningar 

Hur upplevs en längre samtalskontakt av kvinnor som varit utsatta för våld i nära 
relation?  

Vad är till hjälp för kvinnorna i samtalen? 

Vad har saknats? 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

I studien intervjuades fem kvinnor som gått 1-4 år i samtal på Kriscentrum 
mellersta Skåne (hädanefter kallat Kriscentrum) och hade avslutat den individuella 
samtalskontakten. Kvinnorna var i åldrarna 27-53 år och alla utom en hade barn. 
Alla hade erfarenhet av våld i nära relation och alla hade vid intervjutillfället 
lämnat den destruktiva relationen. 
Urvalet gjordes utifrån kriterierna att kvinnorna skulle ha gått minst ett år i samtal 
på Kriscentrum samt att de hade skulle ha avslutat samtalskontakten. Brev med 
förfrågan om deltagande lades i väntrummet på Kriscentrum (bilaga 2) liksom 
gavs till behandlarna för utdelning till kvinnor som hade avslutat sin 
samtalskontakt. När fem kvinnor hade svarat positivt på att delta i studien 
ombads personal på Kriscentrum att samla in resterande brev. Därmed fanns 
ingen drop out i denna studie. 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide  
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(bilaga 1). Intervjuguiden utformades för att möta frågeställningarna om hur 
kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation upplevt en längre 
samtalskontakt, vad som varit till hjälp i samtalen samt vad kvinnorna saknat. 
 
Denna empiriska studie utgår från hermeneutiken som vetenskapsteori, då en 
djupare förståelse av kvinnornas berättelser ville uppnås (Kvale & Brinkmann, 
2009). Hermeneutiken intresserar sig för upplevelser för att sedan tolka 
innebörden i dessa. Kvalitativ metod användes då den lämpar sig när det är 
subjektiva upplevelser som står i centrum liksom inre och yttre processer.  
 
Validitet innebär att det som har för avsikt att undersökas också undersöks. 
Validitet för studien beaktades utifrån begreppen kvalitet, trovärdighet och 
meningsfullhet och att det genom alla moment i studien iakttogs noggrannhet och 
reflektion. En relevant intervjudesign utifrån studiens ämne och syfte förelåg samt 
användande av öppna frågor, att kvinnorna fick utrymme och tid att svara samt 
att ledande frågor som kunde tänkas påverka svaren undveks. Reliabilitet innebär 
tillförlitlighet i mätningar och var inte aktuellt att bedöma i denna kvalitativa 
studie, då inga mätningar förekom och detta ligger inom ramen för kvantitativa 
studier (Langemar, 2008).  
 
5.3 Bearbetningsmetoder 

Temaanalytisk metod med ett induktivt förhållningssätt användes för att bearbeta 
materialet i denna studie. Efter varje intervju lyssnades materialet igenom och 
transkriberades till text med bibehållet talspråk. Texten lästes noga igenom för att 
skapa en överblick av innehållet. Återkommande ord och citat liksom nyckelord 
kopplade till frågeställningen noterades. När alla intervjuerna var gjorda lästes allt 
material igenom på nytt och preliminära teman skapades utifrån materialet och 
nyckelord och citat sorterades in under dessa teman. Utifrån varje tema gicks hela 
materialet igenom igen och det som hörde till respektive tema samlades ihop. 
Detta är vad Langemar (2008) beskriver att utarbeta teman från intervjumaterialet 
utifrån ett induktivt förhållningssätt. Vidare lästes hela materialet igenom på nytt 
för att få syn på nya infallsvinklar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 
hermeneutiska tolkningsarbetet innebär att gå från delarna till helheten och 
tillbaka för att få en djupare förståelse av materialets mening.  
 
5.4 Genomförande 

Genom telefon- eller mailkontakt med varje kvinna bestämdes var och när 
intervjun skulle äga rum. Kvinnorna hade möjlighet att påverka var intervjun 
skulle hållas och fyra av intervjuerna genomfördes på intervjuarens arbetsplats och 
en intervju genomfördes i en kvinnas hem. Varje intervju tog mellan 45-60 
minuter och spelades in på fickminne av märket Olympus. 
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6 Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) 
omfattas inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning av 
krav på etikprövning och det bedöms gälla för denna studie. Vetenskapsrådets 
(2002) utarbetade riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 
upplystes kvinnorna om syftet med studien i det brev som lades ut på 
Kriscentrum och denna information upprepades vid intervjutillfället. Kvinnorna 
erbjöds också att ta del av den färdiga studien. Det är viktigt att påpeka att den 
enskilde forskaren har ett etiskt ansvar för studien och att känsliga 
personuppgifter inte får röjas enligt lag om inte samtycke har inhämtats från den 
det gäller. För att tillgodose samtyckeskravet har i denna studie skriftligt samtycke 
inhämtats och för att möta konfidentialitetskravet har intervjumaterialet 
anonymiserats för att inte kunna kopplas till en speciell kvinna. Vidare har inspelat 
material förvarats på säker plats för att inte röjas för annan. Kvinnorna 
informerades också om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande utan att ange skäl till detta. Nyttjandekravet tillgodoses genom att 
materialet från intervjuerna endast kommer att användas inom ramen för denna 
studie. 
 
7 Resultat 

Efter analys av materialet framkom följande teman med underteman:  
- Våldet med underteman Våldets natur, Barnens reaktioner och Kontakten med      
  Kriscentrum. 
- Förväntningar på samtalskontakten med underteman Vem får hjälp och 
Samtalskontaktens längd och innehåll. 
- Bemötande med underteman Skapandet av terapeutisk relation och Miljöns 
betydelse. 
- Delaktighet med underteman Arbetsallians och tillit, Behandlarens kunskap om 
våldsproblematik och Plats för allt i livet. 
- Den känslomässiga processen med underteman Bearbetning av skam och andra 
känslor och Från kris till uppbyggnad. 
- Inre och yttre förändring.  
Citat från intervjuerna används för att belysa kvinnornas beskrivningar av 
erfarenheter och upplevelser i samband med längre samtalskontakt. 
 
7.1 Våldet  
Kvinnorna hade levt i eller levde fortfarande i destruktiva relationer när de sökte 
hjälp. Deras eget psykiska mående var dåligt också med psykosomatiska reaktioner 
som följd. Kvinnorna hade ett stort behov, ibland livsavgörande, av att få prata 
om sin situation liksom att få hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser. Barnens 
reaktioner beskrevs liksom hur kontakten togs med Kriscentrum. 
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7.1.1 Våldets natur 
Kvinnorna berättade om upplevelser av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld med 
betoning på det psykiska våldet och det psykiska våldet beskrevs i form av 
trakasserier och verbala kränkningar. Dödshot låg också bakom kontakten med 
Kriscentrum.  
”…det här var ju inget fysiskt våld mot mig utan det var rent psykiskt alltihop och då blir man 
ju så pytteliten…och därifrån att ta steget för jag var ju helt övertygad om att jag kommer ju inte 
att klara mig själv. Det gick ju inte. Hur skulle jag kunna betala räkningar? För det sa ju han 
att det kan du inte göra. Hur ska jag kunna sköta ett hem. För det kan jag inte. Så jag var så 
långt ner man kan komma. Jag var som en liten piga som bara sprang. Det var fel, vad jag än 
gjorde så var det fel. Det var fel på mig och ville jag inte det och det så var det fel på mig och till 
slut gick jag inte bort ens. För jag hade ju ingenting att prata om. För det jag sa saknade ju 
betydelse”. 
 
”Han började hota att om jag lämnade skulle han begå självmord. Då ville inte han leva längre. 
Och då skulle jag ha det på mitt samvete. Så till slut blev det liksom hans liv eller mitt. För 
skulle jag stannat kvar så hade jag inte klarat det”.  
 
”Och han bestämde sig för att han tyckte att jag var en sån vidrig människa att jag skulle dö, 
liksom, att han skulle döda mig … då polisanmälde jag ju det. Omedelbart. Så det som hände 
var att jag fick ett dödshot”. 
 
”Mestadels var det psykiskt våld under lång tid, och sen så fysiskt också. Nästan från första 
början var det psykiskt, han var väldigt taskig helt enkelt. Och sen, jag har svårt att minnas 
men jag har liksom intalat mig själv att det fysiska började när jag blev gravid. Men det började 
nog tidigare. Och det var inte det som var det jobbiga egentligen. Jag slogs tillbaka. Det var 
liksom, det var nästan skönt på något sätt… Att det fick komma till nån sån här, att man 
fick utlopp för liksom den ilskan jag bar på och alla trakasserier…” 
 
7.1.2. Barnens reaktioner 
Det framkom också att barnens mående och reaktioner kunde vara en bidragande 
faktor att söka hjälp. Det fanns upplevelser av att barnen inte hade uppfattat 
våldet och att det skulle vara bäst för barnen att stanna kvar i relationen. 
”…hon grät hemma och sa till mig, mamma jag vill inte bo så här längre. Jag vill inte bo med 
pappa. Då var det som, ja då var det som ett slag i ansiktet. Och då, barnen är barnen. De är 
ju ens viktigaste. Och då så ringde jag kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg var jag stod 
någonstans”. 
 
7.1.3 Kontakten med Kriscentrum 
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Kontakt med Kriscentrum kunde ske genom egen tidsbeställning, hjälp av 
släkting, hjälp till kontakt via kurator på vårdcentral och socialtjänst eller via polis 
efter polisanmälan. 
”Jag levde ju i ett destruktivt förhållande och jag var iväg på en semester… och jag kunde inte 
sova på nätterna. Jag fick panik, jag satt ute på toaletten och bara grät och förstod att det var 
någonting jag var tvungen att göra i mitt liv och jag visste inte vad. Så jag tog kontakt med 
vårdcentralen, där jag fick kontakt med en kurator. Och det började som KBT-behandling, för 
att jag visste inte, nånstans kanske jag visste, men jag kunde inte sätta fingret på att det var 
mitt förhållande som fick mig att må dåligt. För det var en vardag, … och efter fem gånger hade 
vi väl nått vad det handlade om och jag hade öppnat upp mig och berättat om mitt förhållande. 
Och jag kommer ihåg den dagen hon tog fram lappen där det stod Kriscentrum och sa att jag tror 
du ska vända dig hit”. 
 
7.2 Förväntningar på samtalskontakten 
En osäkerhet fanns om rätten att få hjälp och att det skulle ha förekommit någon 
särskild form av våld för att få hjälp på Kriscentrum. En rädsla fanns att ta någon 
annans plats och en osäkerhet rådde över hur länge hjälpen skulle vara. 
Förväntningar fanns om att komma till rätta med svåra känslor, förstå mer om sig 
själv och den destruktiva relationen och att kunna hantera sitt liv både i nuet och 
framöver.  
 
7.2.1  Vem får hjälp 
En uppfattning som framkom var att det skulle ha förekommit någon särskild 
form av våld för att kunna få hjälp på Kriscentrum. I berättelserna framgick att 
kvinnorna innan kontakten med Kriscentrum hade tankar om att vara utsatt för 
våld var detsamma som att bli slagen och utsatt för fysiskt våld.  
”Jag var nog rätt så lättad. Först kände jag mig nog för dum för att jag tänkte att jag inte hörde 
hemma där. Att mitt var för simpelt. Så jag blev nog mer lättad när jag märkte att det var det 
visst, att det var någonting som var fel i vår relation”.  
 
Kvinnorna beskrev hur våldet blivit till en vardag för dem.  
”Jag hade kanske inte ens uppfattat det som våld, utan det var ju det här psykiska. Å jag säger 
som säkert många kvinnor säger, att hade han slagit mig så hade jag i alla fall vetat att det var 
fel. Så jag kan väl inte säga att jag förstod att det var fel, förrän många år senare efteråt då vi 
hade gått ifrån varandra. Och jag hade varit på familjerätten vid något tillfälle och då var det en 
man som frågade om jag var rädd för honom. Och det var ingen som hade ställt den frågan 
innan och jag visste väl knappt själv att jag var det förrän jag fick frågan levererad liksom öppet, 
ja, jo, det är jag ju faktiskt. Han hade ju förmågan att berätta för mig hur saker och ting låg 
till och jag bara köpte det ju. Att han hade rätt till barnen och jag hade bara skyldigheter”. 
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Det fanns en utbredd oro för att inte tas på allvar och rädsla för att inte passa in 
eller att ens problem skulle vara för små. 
”Jag förstod ju att de inte skulle göra det, men min rädsla var att de skulle skratta åt mig. Och 
att de skulle få mig att känna mig dum för att jag sökte hjälp. Det är väl ingenting. Alla har 
dåliga förhållanden, typ”. 
 
Det beskrevs också en icke-förväntan. Kvinnorna uttryckte rädsla för att de skulle 
ta platsen för någon annan som behövde den bättre. 
”Jag var nog rätt nollställd när jag började. Eftersom jag hade provat på samma ställe innan och 
avslutat den kontakten för jag tyckte inte hon och jag gick riktigt ihop, och sen så trodde jag inte 
att det var där jag skulle vara. Det var ingen som slagit på mig. Det kändes som om jag tog 
någon annans plats”. 
 
7.2.2 Samtalskontaktens längd och innehåll 
 En oro fanns över hur länge samtalskontakten skulle pågå. Det önskades en ökad 
tydlighet kring hur länge kontakten skulle vara. Att det fick ta den tid som 
behövdes upplevdes positivt av kvinnorna. Även om detta hade sagts i början 
upplevdes en osäkerhet och rädsla för att behandlaren plötsligt skulle säga att det 
skulle vara slut. Det efterfrågades upprepning av denna information för att ge 
trygghet och lugn. 
”Min upplevelse är att man behöver tydliga ramar för hur samtalskontakten ser ut. Så att det 
skapar en trygghet för hur samtalskontakten ser ut. För mig har det varit viktigt. Det ser ut så 
här. Du kommer hit varje vecka. Vi kör på så här och så här och så här lång tid ”.  
 
” … för jag var ju rädd att det skulle sägas att nu är det sista gången du får komma hit. För 
jag visste ju inte hur reglerna var”. 
 
”Jag menar terapi idag är kanske tio samtal, sen ska man slängas ut i den kalla världen. Man 
har ju inte ens börjat vid tio samtal, man inte ens över tröskeln”.  
 
Tidsfaktorn var av betydelse och det upplevdes viktigt för kvinnorna att få ta det i 
sin egen takt.  
”Det har varit viktigt att det har poängterats flera gånger att det är okej att jag kommer dit. 
Att jag får ta den tid på mig jag behöver. Och det har varit viktigt att det respekteras att jag 
inte har kunnat berätta allt på en och samma gång”. 
 
”Man var ju rätt så trött när man gått ut från ett samtal. Det är jobbigt, det tar energi. Man 
gör ett arbete med sig själv och såklart nu gick jag ju in för detta väldigt mycket för jag ville 
komma till rätta med det”. 
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Det uttrycktes förhoppningar om att få hjälp på Kriscentrum och dessa kopplades 
också till huset med sina trappor och önskan att uppnå någon form av lättnad. 
”Att gå uppför trapporna till Kriscentrum var som att gå upp till himlen där räddningen skulle 
komma”. 
 
”Jag tror min enda förväntning var liksom, hjälp, ta mig från det här helvetet. Liksom att jag 
behövde känna någon lättnad och jag önskade att någon utifrån kunde hjälpa mig med det. 
Kanske en förväntan att få känna lättnad, kanske att förstå situationen bättre. Hur jag skulle 
hantera vissa människor, min expartner och att de skulle berätta för mig hur jag skulle göra. 
Det har de inte gjort, men de har hjälpt mig med det. Så att kunna tänka själv kring det”. 
 
Det beskrevs också efterforskningar kring vilken hjälp som ges på Kriscentrum 
vilket medförde beredskap att börja samtalen.  
”Jag visste ju vad en samtalskontakt var och jag visste vad de jobbade med. Jag är noga med att 
göra min research innan. Så jag visste ju vad de höll på med. Så det är ju klart att jag hade 
förväntningar att jag skulle få stöd. Men, det var långt över, man är så rädd också, man är så 
liten och bara nån tar hand om en så är det jätteviktigt...”. 
 
7.3 Bemötande 
Bemötandet var viktigt och att det första mottagandet var lugnt och respektfullt. 
Ett bra omhändertagande i en avslappnad miljö betonades. Det uppskattades att 
spädbarnen kunde följa med på samtalen. 
 
7.3.1 Skapandet av terapeutisk relation 
Kvinnorna upplevde sig ha mött behandlare med ett genuint intresse för deras 
person och livssituation och att detta haft en positiv påverkan på kvinnorna. 
”Jag kände mig bara väl omhändertagen, jag kände mig trygg där… det tror jag ligger hos 
terapeuten, men också kanske hur jag, jag vet inte, jag var så rädd, så rädd, så rädd. Jag var så 
osäker. Man bara gråter liksom. Han pratade ju med mig hela tiden, och han liksom lyfte fram 
saker. Han var bara trygg”. 
 
”Det är väl en lära känna-period alltså. Jag tycker att om man föreställer sig att alla möten är 
någon slags relation, så är det ju rätt trevande i början från bägge hållen, var vi har varandra 
och så… det var mycket röra om i grytan de första gångerna, man var kanske lite mer vilse när 
man gick därifrån än när man kom dit de första gångerna”.  
 
”Den första gången eller de första gångerna så var det verkligen att jag bad om ursäkt för att jag 
fanns. Förlåt för att jag existerar liksom… men det släppte ju med tiden… det var en vana som 
jag kom in i med min sambo, men under tiden så mötte jag ju människor som blev väldigt arga 
och irriterade för att jag sa förlåt hela tiden. Men det blev aldrig han. Alltså, han bemötte mig 
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inte med den irritationen, utan mer med förståelse. Jag fick säga alla mina förlåt tills jag inte 
behövde det längre”. 
 
”Det är också helt fantastiskt att kunna komma dit med en liten bebis. Bara det gjorde att det 
kändes så välkomnande och tryggt”. 
 
7.3.2 Miljöns betydelse 
En utbredd uppfattning var miljöns betydelse med trevligt väntrum och trivsamt 
inredda rum. Kvinnorna lade märke till detaljer i rummet såsom stolarnas 
placering lite snett mot varandra, ett fönster att vila blicken på och värmeljus på 
bordet. Likaså noterades att det fanns vatten och näsdukar på bordet. Allt detta 
menade kvinnorna signalerade omsorg och respekt.  
”Det var väldigt avslappnat och vad ska jag säga mjukt. Det var lugnt tempo, ingen stress, lite 
tända ljus alltså en mera skön känsla”.  
 
”På Kriscentrum sitter man som en människa och väntar på att få samtala. Jag kan inte riktigt 
förklara, men det är liksom en fin stämning där”. 
 
Kvinnorna uttryckte att det märktes att personalen tyckte om sitt arbete och att 
det smittade av sig på de som kom dit. Vidare uppskattades det att bli igenkänd av 
andra behandlare vid dörren in till mottagningen. 
”Det känns som om alla där tycker om sitt jobb… det är skönt att vara i”. 
 
”Även om man ringde på dörren och det var någon annan som öppnade så var det: Åh, ska du 
på samtal idag. Alltså det var, man är ingen främling. Man känner sig välkommen och man är 
någon. Man är inte luft, utan man har en betydelse. Även om de ska hjälpa mig, så på något 
vis ser dom en”.  
 
7.4 Delaktighet  
Att det kommer till stånd en arbetsallians och en upplevelse av delaktighet är av 
betydelse för behandlingens resultat liksom tillitsfulla relationer och medskapande 
i samtalen. Behandlarnas kunskap om våld i nära relationer värderades högt. Det 
uppskattades att det fanns plats för allt i livet och inte bara våldsproblematiken.  
 
7.4.1 Arbetsallians och tillit 
Komponenterna arbetsallians och tillit hörde tätt samman. I de längre kontakterna 
som förelåg uppstod förtroende och närhet mellan kvinna och behandlare. 
”Om man ska lägga hela sitt, om man ska blotta hela sitt inre som man kanske har gömt ett 
bra tag så, så ska det vara till en människa som man känner tillit till”. 
 
”Det var som en fast punkt och liksom nån som kunde vägleda mig i den värsta krisen”.  
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”Det kändes ju verkligen som att gå till en kompis för vi blev ju så pass nära ändå. Det var ju 
inte så att jag inte frågade… jag ville ju veta nånting om henne också. Så mycket hon var villig 
att ge, för det förstår jag ju att man måste hålla det på en professionell nivå… men det tyckte jag 
bara var skönt att det inte bara blev liksom härifrån och dit och sen var det stopp, utan att jag 
fick lite insyn till henne också. När det var så länge. Hade varit konstigt annars, ja, faktiskt”. 
 
Kvinnorna uttryckte vikten av att behandlaren trodde på dem, lyssnade på dem 
och inte dömde eller skuldbelade dem. De upplevde sig göra ett viktigt arbete 
tillsammans med sin behandlare och att båda parter gav och tog gällande tankar, 
känslor och idéer. Kvinnorna trodde att de har fått mer hjälp och stöd än man 
vanligtvis brukar få. De uppskattade också möjligheten att kunna söka på nytt till 
Kriscentrum om behovet skulle uppstå. 
 
”Det var ett samspel mellan oss båda. Det var inte så att jag bara kom dit. Jag känner inte att 
jag bara kom dit och satt och pratade och han bara sa hm, ja, jo, hur tänkte du då. Utan det 
var hela tiden att man gav varandra. Ge och ta lite sådär… och jag kände mig aldrig dömd”. 
 
”… i vårt samarbete, han gav så mycket av sig själv till mig. Det var som att vi utbytte tankar 
och känslor och idéer. Det var aldrig så att jag kände att jag satt där och lämnade ut mig själv”.  
 
”Det var viktigt att både få ge och ta. Jag fick känslan av att jag inte bara var jobb, att det var 
lite kul för båda”. 
 
”Det är som att ha ett paraply när man går ut och det regnar, så har jag ett paraply… jag kan 
ringa om jag vill… och bara att veta det gör att man känner sig trygg”. 
 
Kvinnorna upplevde sig involverade i arbetet och var motiverade till förändring. 
Det framkom att kvinnorna tog ett stort ansvar för sin behandling och arbetade 
med det material som kommit upp under samtalen även mellan gångerna. 
Kvinnorna beskrev att de inte fick några lösningar serverade utan mer fick 
alternativ att fundera över och ta ställning till och att reflektera och utveckla 
förmågan att tänka kring sig själv. Det kunde också upplevas som svårt. 
” … i det här kan man känna saknaden i att någon ska tala om för en vad man ska göra. 
Men sen i efterhand förstår man ju att det är bra. Det är ju det jag är van vid att någon talar 
om för mig vad jag ska göra… men nu i efterhand när jag har gått igenom alltihop så saknar 
jag ju inte det för nu har jag lärt mig tänka själv… tror aldrig jag sa något om det utan på 
något vis litade på att de visste vad de gjorde”. 
 
”… för om man vill gå vidare, då har man ju att titta på sig själv, för man har ju alltid sin del 
i saker själv och då vill jag ju titta på det och hur jag ska tänka i det”. 
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”Jag är en person som vill ta reda på saker om mig själv hur jag kan förändra mig. Jag tittar 
gärna på mig själv. Så det var inga problem att lotsa mig eller hjälpa mig eller väcka tankar. 
Jag gick alltid därifrån och tänkte att nu har jag det med mig och sen tog jag reda på en massa 
och läste och sen kom jag tillbaka… och han kunde lotsa mig vidare i de frågorna jag hade fått 
på vägen”. 
 
Behandlaren internaliserades och mellan gångerna fanns behandlaren och rummet 
levande inombords i olika situationer.  
”… rummet hade jag med mig, för att det var så tryggt”. 
 
7.4.2 Behandlarens kunskaper om våldsproblematik 
Kvinnorna berättade att de lade märke till behandlarnas kunskap, erfarenhet och 
vana att prata om våldsproblematik och upplevde detta som tryggt, professionellt 
och förtroendeingivande. Detta innebar en upplevelse av samhörighet och 
trygghet som i sin tur verkade för att kvinnorna vågade öppna sig för behandlaren.  
 
”Med honom så hamnade jag aldrig i ett försvar utan kunde ta till mig det som vi pratade om 
och känna, redan från början… jag tänker att han var så van. Vid att möta kvinnor som har 
levt i destruktiva förhållanden”. 
 
”De har ju ändå kunskaper om hur saker är… Hur är det nu. Hur kan det bli. Och då kan 
jag fråga dig och få svar på det mesta”. 
 
”…någon som tror på en, någon som ser en och någon som kan känna med en. För ibland är 
vissa känslor svåra att bära själv”. 
 
Det uttrycktes vidare som viktigt att gå till någon som genom sin kunskap förstod 
problematiken och kunde hjälpa till att tona ned dramatiken och normalisera kring 
olika upplevelser för att det skulle vara möjligt att arbeta med och komma vidare.  
”… bra att gå till någon helt utomstående och någon som inte tyckte det här var så dramatiskt 
eller liksom kände till sådan här problematik och det var jätteviktigt att tona ner dramatiken”. 
 
”… saker inte är onormalt eller att det jag känner inte är något konstigt. Att man kan titta på 
det så här eller har du tänkt på det så här”. 
 
7.4.3 Plats för allt i livet 
Kvinnorna upplevde att det fanns plats att ta upp olika angelägna frågor under 
samtalskontakten. Hela livet fick plats vilket var en nödvändighet för att reda ut 
och sortera och kunna gå vidare. Andra frågor vid sidan av våldet var bland annat 
uppväxten, arbete, stöd i föräldraskapet, relationer och framtid.  
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”Det var jätteviktigt för mig att få veta att det var okej att jag gick dit. Det var okej att jag 
kom dit även när det inte var någon akut kris, även när vi bara satt och pratade om mina 
andra svårigheter som inte just hade med våldsproblematiken att göra… det har gjort att det har 
varit lättare för mig att ta mig vidare. Och kanske också att acceptera att det går långsamt och 
att acceptera att saker är som de är… jag har fått ett utrymme”. 
 
”Det blir ju så att när man har lämnat någon handlar ju inte allt om det längre då handlar det 
ju om så mycket annat. Hur ska jag få ihop mitt liv nu? Det behöver inte vara ens problem för 
stunden att han slog mig utan det är för att jag inte vet hur jag ska kunna betala räkningar. 
Hur jag ska kunna få ett jobb och jag känner mig så jävla osäker på grund av det. Och det tror 
jag är viktigt att det är tydligt med. Man ska, vi ska nog behandla den här våldsproblematiken, 
men det finns andra problem också och de är också välkomna”. 
 
”Vi var mycket i både här och nu och i det som hade varit. Alltså vi var i allt”. 
 
”Det har varit viktigt för mig att känna en trygghet i kontakten. Man får ha andra problem än 
de man gått igenom eller varit utsatt för. Att andra delar av livet får finnas med också”. 
 
”Jag tror ju nånstans att man hamnar i dom situationerna för att man har en massa grejer i sitt 
bagage. Och så allt som händer just nu. Jag tror ändå att man kommer dit när man är i en 
process och det är tufft i livet där man har kokat ihop på något vis. Och då behöver man stöd i 
bagage, det här som bara händer, ryggsäcken, och man behöver stöd i det som händer nu. Om 
man kan se helheten i det får man nog bäst hjälp”. 
 
7.5 Den känslomässiga processen  
Det uppfattades inte alls lätt att komma och prata om sina upplevelser av våldet. 
Många tankar och känslor var i omlopp. Spegling av tankar och känslor var 
viktigt. Särskilt framträdande var känslan av skam. Krisarbetet byttes mot ett 
uppbyggande och stärkande arbete. Förändring i känslolivet ledde till yttre 
förändring. 
 
7.5.1 Bearbetning av skam och andra känslor. 
Känslan av skam var förekommande i kvinnornas berättelser. Det upplevdes som 
att behandlaren beredde plats för att tala om skam i ett tidigt skede och att frågor 
om sexualitet, intim och fysisk kontakt kunde tas upp, men var svårt att prata om. 
”Skammen… den sitter djupt i en. Så att på något vis så kanske man förnekar det. För man 
vill inte ha med det att göra. Så då tar det ju tid innan man har plockat upp det. För på något 
vis vill man väl låtsas som om det aldrig hände”. 
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”Jag sa inte så mycket i början. Naggade i kanterna. Man sa inte de mest intima sakerna utan 
det kom faktiskt först senare. För det tyckte man ju var skämmigt. Och det tog ju tid… så 
man behöver ju tid”. 
 
Funderingar fanns om behovet av att ta upp mer kring skam längre fram i 
kontakten och en önskan om att behandlaren skulle komma tillbaka till frågan om 
skam.  
”I början satt jag och grät väldigt mycket och pratade mycket om att jag också hade gjort fel och 
vad skulle min familj tycka? Och mycket sånt har med skammen att göra. Det känner jag att 
jag fick hjälp med. Men det är en sak jag kanske har saknat och det är att vi kanske skulle ha 
gått in i det med skam mer. Lite längre fram också… eftersom jag har kvar den här kärnan av 
skam”. 
 
Hos kvinnorna fanns funderingar hur det hade påverkat dem att få en manlig eller 
kvinnlig behandlare. Uppfattningen var att det inte spelade någon roll om 
behandlaren var man eller kvinna, men att det kunde påverka vad som berättades. 
”Den fysiska kontakten var svår att prata om, för att jag skämdes så fruktansvärt inför mig 
själv och inför nog om det hade varit en kvinna eller man fast framförallt för en man. För att 
min före detta hade talat om att jag var så äcklig… att berätta det för en man, det var 
jättesvårt. Men när jag väl hade sagt det var det hur skönt som helst”. 
 
”Det kom upp ganska sent i vår kontakt vissa saker som jag hållit för mig själv och det var när 
vi började prata om att vi kanske skulle avsluta, då började det komma upp saker som jag inte 
har vågat berätta eller att jag har känt sådan skam att jag inte ens i vår kontakt har berättat 
det… men jag kunde liksom inte berätta alla detaljer. För det är ju inte att jag inte känt 
förtroende och det är inte att jag inte känt mig trygg utan jag tror mer att min skam är så stark 
kring det här. Det kan vara, jag tyckte det var jättebra att han var man faktiskt, men just i det 
här, det som är kärnan, som jag har så svårt att berätta om för någon överhuvudtaget, kanske 
det har tagit emot att han är man ”. 
 
Andra känslor som togs upp av kvinnorna var besvikelse, förnedring, rädsla och 
sorg, men också lycka. 
”… jobba med rädslan, för det har jag förstått att den här rädslan man känner i samband 
med… det är den svåraste rädslan man kan råka ut för och det är inte så lätt att hantera”. 
 
”Det är en sorgeprocess också. Från början vill man ju att man ska leva lyckligt och att man 
ska ha familjen och att det ska funka”. 
 
”Drömmar om ett annat liv. Drömmar om hur det kan vara. En bild på något annat än det 
jag levde i. Det började successivt växa fram ett ljus i tunneln. Jag var där så emellanåt lycka 
också”. 
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Ilska var en känsla som kvinnorna arbetade med i samtalen. 
 
”Jag var ofta arg på mig själv, men genom samtalet så kunde jag rikta min ilska mot mannen. I 
stället för mot mig. Men det är svårt. Jag känner fortfarande inte riktigt att jag är arg på 
honom. Jag klandrar nog mest mig själv”. 
 
”… har varit arg många gånger, arg på mig själv och på den andre som har gjort på det viset. 
Arg på mig själv som har tillåtit det…”. 
 
Det beskrevs hur antidepressiv medicin i vissa fall hade fungerat bra i 
kombination med samtal. 
”Jag gick tidigare på antidepressiva. Nu gör jag inte det längre. Jag tror ju också att det har haft 
en betydelse. Fast på sätt och vis inte för ångesten fanns ju där hela tiden. Den enda gången då 
den inte fanns var den här timmen då jag satt i fåtöljen på Kriscentrum”.  
 
7.5.2 Från kris till uppbyggnad 
Kvinnorna beskrev att när de fått hjälp att ta sig ur krisen så började ett arbete 
med att bygga upp sig själva. Denna process beskrevs som att titta på sig själv och 
sina värderingar, identifiera känslor och behov.  
”Uppbyggnaden av mig själv, mycket har legat på det. Att bygga upp mig själv som en egen 
individ. Det har varit jätteviktigt. Från att ha varit någon annans och sen helt plötsligt bli mig 
själv… nu fick jag bli självbestämmande. Det är inte helt enkelt. Vad är fint? Vad är fult? 
… Det var nog mycket genom att prata. Och titta på mig själv. Vem är jag? Vad har jag för 
värderingar i grunden? Vad som är viktigt för mig. Sen såklart är det ju jätteskönt att få 
berätta om det som har varit. Och man behöver, har ett stort behov av att få prata av sig med 
någon som verkligen lyssnar”. 
 
”Och när jag satt i väntrummet kom jag speciellt ihåg att det var någon kvinna före mig och hon 
var så glad när hon gick därifrån, och jag grät ju alltid när jag gick därifrån så det måste ju 
vara något fel på mig… jag såg ut som ett, jag vet inte, rött lingon i ansiktet”. 
 
”Jag har aldrig tänkt så mycket i hela mitt liv som jag gjorde under den här tiden”. 
 
”Sen när jag började må lite bättre och ha mer koll på mitt eget liv och inte var i kris längre och 
eftersom jag har gått varje vecka så har jag varit tvungen att fundera över saker. För det kom ju 
upp saker i samtalet och då blir det svårt att bara förtränga det, alltså man måste ta itu med 
saker på något sätt. Det blir att det sätter igång processer. Även när man inte sitter och 
samtalar”. 
 
7.6 Inre och yttre förändring    
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Kvinnorna upplevde markanta förändringar efter genomgången samtalskontakt 
både på det inre och yttre planet. Genom att tillsammans med sin behandlare 
kunnat tala om hela livet, arbetat med olika slags känslor och traumatiska 
upplevelser förstärktes den inneboende kraften och förmågan att ta makten över 
sitt liv och göra bra val för sig själv. Upplevelsen av förbättrad självkänsla och 
trygghet och av att känna sig värdefull betonades liksom att komma till någon 
form av acceptans av det skedda, utan att acceptera själva våldet. Relationen till 
anhöriga fick också tid för bearbetning.  
”Den här tiden har hjälpt mig att bli den människan jag är idag. Jag hade väldigt, jag hade 
väldigt dålig självkänsla innan…”. 
 
”… jag började tänka efter och jag började fundera och även kunde lägga över att det inte var 
mitt fel. Att få jobba med den biten”. 
 
”Hela processen har varit som en kurs i acceptans. Först att acceptera att jag får hjälp. Sen att 
acceptera att jag har varit i den här skiten och att det har drabbat många runtomkring och inte 
bara mig. Sen så acceptera att nu är läget så här. Att jag står här med ingenting. Just att 
kunna acceptera gör väl livet lättare. Att också acceptera att det kanske blir jobbigt i framtiden. 
Att leva på något sätt. Det var faktiskt den största delen liksom. Vi har kanske inte pratat så 
mycket om just acceptans, men när jag reflekterar över det så märker jag att det har handlat om 
det”. 
 
Kvinnorna lyfte fram att de fått insikt om sitt värde under samtalskontaktens 
gång. Att de fått hjälp att hitta sin egen kraft och styrka är andra delar som lyftes 
fram.  
”Hon plockade upp värdet av mig under det här arbetet och fick mig att komma vidare. Jag fick 
hjälp med stöttning att kunna anmäla och kände att det alltid fanns någon bakom mig”. 
 
”Det har varit det här att motivera mig och ta fram mina egna styrkor för att gå vidare… 
självkänslan är en jättestor bit”. 
 
Kvinnorna beskrev hur de genom att arbeta med sig själva och bli tydligare med 
sina känslor hade fått bättre relation till sig själv och andra och fått upplevelsen av 
att ha tagit makten över sitt liv.  
”Jag ber inte om ursäkt för att jag finns. Jag är inte samma person som när jag gick in i det, för 
den här ilskan som fanns inom mig, den är borta. Jag kan knappt komma ihåg hur det kändes 
att ha den inom mig. Jag känner ingen ilska längre och oro och ångest känner jag inte alls. Jag 
kan komma ihåg känslan och hur det kändes i magen när jag tänker efter, men sekunden efter 
är den borta”. 
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”Behovet av att gråta tar ju slut nånstans… det är inte alls vardagsmat idag. Jag har inget 
behov av det. Jag tycker inte synd om mig själv längre. Det finns ingen anledning”. 
 
”Jag tror att jag har blivit självständigare faktiskt. Jag är inte liten… jag har fått bli vuxen”. 
 
Kontakten med anhöriga beskrevs både som förändrad efter samtalskontakten 
och som oförändrad från tidigare. 
”Vi har gått igenom lite hur jag kan förhålla mig till dom och att det är liksom att se det 
positiva och bejaka det positiva och att jag har makt att förändra mig och då kanske det 
förändrar relationen till andra”. 
 
”Jag tror inte det har förändrat mina relationer. De är lika öppna och ärliga som de varit 
innan”. 
 
Kvinnorna upplevde att de fått nya perspektiv på sina liv och kunnat ta till sig nya 
synsätt och kopplar det till att ha lärt sig att ta sig själv på allvar och att ta ansvar 
för både sig själv och sina barn. 
”Jag fick många nya synsätt. Jag tyckte att jag var snäll mot barnen som stannade kvar, men 
det var jag ju inte. Och jag ska inte behöva acceptera vad som helst”. 
 
8 Diskussion 

 
8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden befanns vara lämplig för denna studie då syftet var att 
undersöka kvinnornas upplevelser och erfarenheter av en längre samtalskontakt. 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes och kvinnorna gavs 
utrymme och tid att berätta fritt utifrån sina egna tankar och funderingar om 
upplevelser och erfarenheter. Kvinnorna i studien ville bidra med sin röst för att 
berätta om den hjälp de fått på Kriscentrum och för att ge sin bild av vad 
våldsutsatta kvinnor behöver. En intervjuguide utformades för att möta kravet på 
validitet för studien, det vill säga att tillgodose att studien undersökte det den 
avsåg att undersöka. Frågeområdena i intervjuguiden var kopplade till studiens 
frågeställningar och syfte. Frågeställningarna i studien har besvarats och syftet kan 
därmed anses vara uppnått. 
 
Urvalet gjordes genom att informationsbrev lades i väntrummen på mottagningen 
och även gavs till behandlarna för utdelning till kvinnor som avslutat sin 
samtalskontakt och uppfyllde uppsatta urvalskriterier. Detta kan ha inneburit att 
kvinnor kände sig förpliktigade att delta i studien och påverkat deras valfrihet. 
Kvinnorna som deltog i studien var alla positiva och det kan antas följa av att de 
fullföljt en längre samtalskontakt och att de kanske annars hade avslutat i ett 
tidigare skede. En begränsning var att informationsbrevet var på svenska och att 
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det kunde tänkas ha exkluderat kvinnor med ett annat modersmål än svenska och 
på så vis ha påverkat urvalet.  
 
Förförståelse har beaktats och vägts in som skulle kunna utgöra en forskningsbias, 
det vill säga en påverkan på studien då författaren tidigare arbetat en period vid 
Kriscentrum. Denna förförståelse har varit till hjälp under intervjuerna då 
författaren var insatt i området och att relevanta följdfrågor därmed kunde ställas. 
En risk skulle kunna vara att viktiga frågor inte belystes och eventuellt togs för 
givet eller att författaren tolkat resultaten i en viss riktning. Strävan var att inta ett 
öppet och nyfiket förhållningssätt och låta kvinnorna komma till tals med sina 
berättelser. En medvetenhet fanns om att inte gå in i terapeutrollen under 
intervjuförfarandet och detta har beaktats och reflekterats kring. 
 
En begränsning var att studien omfattade ett litet antal kvinnor. En ytterligare 
begränsning var att intervju gjordes med var och en av kvinnorna vid ett tillfälle 
och att mer intervjutid möjligen hade bidragit till fördjupade berättelser och på så 
vis mer material. Det bedömdes ändå vara lämpligt med fem informanter då det 
ligger inom den kvalitativa metodens ram att lyfta fram och ge röst åt den enskilda 
individen. Kvinnorna presenterades inte utförligt gällande yrke och arbete, men 
detta fick vägas mot vikten av att avidentifiera materialet för att det inte skulle 
kunna kopplas till enskilda individer. En intervju om erfarenheter av våld i nära 
relation kan väcka känslor hos den som intervjuas och kvinnorna hade möjlighet 
att vända sig till Kriscentrum igen. 
 
8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det är viktigt för kvinnorna att få diskutera hela sitt liv och att 
inte enbart fokusera på våldsproblematiken. Att behandlaren har kunskap om våld 
i nära relationer och erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor lyfts fram. 
Kvinnorna uppskattar att de får den tid, det vill säga antalet sessioner och det 
utrymme de behöver då det kan vara svårt att i en samtalskontakt öppna upp och 
berätta om sådant de kanske inte har berättat för någon och att känslor av skam 
kan försvåra berättelsen. Det framkommer att kvinnorna delvis hade önskat att få 
tala mer om skam och att de saknat upprepad information om hur länge 
samtalskontakten kunde pågå. 
 
8.2.1 Hur upplevs en längre samtalskontakt av kvinnor som varit utsatta för 
våld i nära relation?  
 
Våldet  
I resultatet framkommer att kvinnorna innan kontakten med Kriscentrum hade 
tankar om att vara utsatt för våld var detsamma som att bli slagen och utsatt för 
fysiskt våld. Det fanns en utbredd oro för att inte tas på allvar och rädsla för att 
inte passa in eller att ens problem skulle vara för små. Det uttrycktes också rädsla 
för att ta platsen för någon annan som behövde den bättre. Bogat et al (2013) 
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pekar på risken för minimering av det upplevda våldets allvarsgrad och att det bör 
beaktas. Flera kvinnor i denna studie beskrev hur våldet blivit till en vardag och 
detta beskrivs i Lundgrens (2004) normaliseringsprocess som kan verka psykiskt 
nedbrytande och göra det svårt att bryta upp och söka hjälp. I studien varierade 
det hur man fick kontakt med Kriscentrum och det framkommer i resultatet 
betydelsen av att omgivningen i form av både familj och professionella stöttar och 
hänvisar till hjälp liksom vågar fråga om våldet. Detta belyses även av Örmon 
(2014) som i sina studier pekar på konsekvenser av att ha upplevt våld som vuxen 
i form av bland annat depression, PTSD och oro och menar att sjukvården måste 
förbättra arbetet med att identifiera och stödja dessa kvinnor. 
 
Förväntningar på samtalskontakten 
Allen (2005) menar att individer påverkas olika av trauman och kan reagera på 
olika sätt. Han skiljer på att ha varit utsatt för en traumatisk händelse och att vara 
traumatiserad. Ett bra omhändertagande och bearbetning av händelsen kan göra 
att individen inte blir traumatiserad och utvecklar PTSD. I linje med detta ligger 
Chang et al (2005) som i sina studier fann att kvinnorna önskade möjlighet till 
olika slags hjälp utifrån olika behov liksom hur redo de var för förändring och att 
söka hjälp. Kvinnorna i denna studie uttryckte förhoppningar om att få hjälp och 
dessa kopplades också till huset med sina trappor och en önskan att uppnå någon 
form av lättnad. Michel et al (2010) framhåller att yttre hot och upplevelse av 
rädsla skapar ett stort behov av trygghet. 
 
Bemötande 
Resultatet visar att det var av stor vikt hur den första kontakten skapades och 
gestaltades. Kvinnorna beskrev att de blev mötta där de var. Roddy (2013) menar 
att den terapeutiska relationen initialt kan gynnas av samtal kring hur det upplevda 
våldet påverkar beteende och känslor. Bogat et al (2013) lyfter också fram vikten 
av att kvinnorna får förståelse för hur traumat kan göra sig påmint i nuet. 
Kvinnorna i studien upplevde sig förstådda och det motverkade känslan av att 
vara ensam om denna typ av upplevelse och erfarenhet. Kvinnorna beskrev ett 
lugnt och respektfullt första mottagande och betonade tryggheten och tilliten som 
uppstod och som de tillskrev behandlaren i att denne lade en grund för kontakten 
och fick dem att känna sig väl omhändertagna. Detta kan enligt Michel et al (2010) 
kopplas till vikten av att behandlingen anpassas till den enskilda individen och har 
sin grund i terapeutisk allians, psykoedukativa interventioner och självstabilisering 
innan potentiellt traumatiska händelser kan börja bearbetas.  
I resultatet betonas miljöns betydelse med rummet och välkomnandet. Kvinnorna 
upplevde sig vara viktiga och ha blivit bemötta med det lilla extra allt ifrån att bli 
igenkända när de kom till mottagningen, till trivsamma rum och värmeljus på 
bordet. Detta menade kvinnorna signalerade omsorg och respekt. Upplevelsen 
bekräftas av Crabtree-Nelson (2010) som pekar på miljöns betydelse som en av 
flera viktiga interventioner för en god och verksam behandling. 
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Resultatet visar att kvinnorna gav uttryck för att vara hållna av sina behandlare. 
Bateman och Fonagy (2012) menar att behandlaren innesluter kvinnan i ett 
mentaliserande förhållningssätt (holding mind in mind) vilket stärker henne och 
kan hjälpa till att göra starka känslor och behov mer hanterbara liksom kan 
påverka handlandet i olika situationer och spela roll för förmågan att relatera till 
andra. Det framkom i intervjuerna att kvinnorna hade fortsatt sitt reflekterande 
och mentaliserande också efter behandlingens slut. Den processen stannar inte av 
då behandlingen avslutas utan fortsätter framåt. 
 
8.2.2 Vad är till hjälp för kvinnorna i samtalen?  
Delaktighet  
Något som varit till hjälp och är ett centralt resultat var att kvinnorna fick 
diskutera allt i sitt liv och att det inte enbart fokuserades på våldsproblematiken. 
Kvinnorna uppskattade att det fanns tid och utrymme att ta upp olika angelägna 
frågor under samtalskontakten vilket var en förutsättning för att reda ut, sortera 
och kunna gå vidare och det kan kopplas till Hydén (1994) och Bogat et al (2013) 
som pekar på vikten av att forma en ny livsberättelse som innehåller förståelse 
och respekt för sig själv. Vidare värderades behandlarnas kunskap om våld i nära 
relationer högt. Kvinnorna noterade behandlarnas kunskap, erfarenhet och vana 
att prata om våldsproblematik och upplevde detta som tryggt, professionellt och 
förtroendeingivande. Detta bekräftas i studier av Crabtree-Nelson (2010) och 
Roddy (2013) som belyser behandlarens kunskaper om våld i nära relationer som 
en viktig parameter i behandlingen. Detta innebar för kvinnorna en upplevelse av 
delaktighet och trygghet som i sin tur verkade för att tillitsfulla relationer och 
arbetsallianser skapades mellan kvinnorna och deras behandlare. Kvinnorna 
upplevde sig göra ett viktigt arbete tillsammans med sin behandlare och att båda 
parter gav och tog gällande tankar, känslor och idéer.  
 
Inre och yttre förändring 
Något som framkom i resultatet var att kvinnorna genom samtalskontakten fått 
bättre relation till sig själv och andra och i ökad grad ansåg sig ha tagit makten 
över sina liv. Kvinnorna upplevde att de fått nya perspektiv på livet och att de 
kunnat ta till sig nya synsätt och kopplar det till att ha lärt sig att ta sig själv på 
allvar och att ta ansvar för både sig själv och sina barn. Detta menar Antonovsky 
(1991) talar för en starkare känsla av sammanhang (KASAM) och en ökad 
motståndskraft för att möta påfrestningar i livet. 
 
8.2.3 Vad har saknats? 
Den känslomässiga processen 
Det framkommer i studien hur kvinnorna kommit i kontakt med och brottats 
med svåra känslor och att de i samtalen fått hjälp med att våga känna, uttrycka 
sina känslor, göra dem begripliga och så småningom integrera känslorna i sig 
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själva och komma till ett stadium av acceptans. Detta är vad Fonagy et al (2002) 
menar med mentaliserad affektivitet som innebär att kvinnan tillsammans med sin 
behandlare kan identifiera affekterna, modulera dem och uttrycka förekommande 
affekter. Hedberg (2013) menar att när det är svårt att uttrycka affekter kan det 
vara rädsla eller skam som hindrar. Känslan av skam var ofta förekommande i 
kvinnornas berättelser. Den skammen benämner Kjellqvist (2006) den vita 
skammen vilken lamslår och blockerar andra känslor. Kvinnorna upplevde att 
behandlaren beredde plats för att tala om skam, men funderingar fanns om 
behovet av att ta upp mer kring skam längre fram i kontakten och en önskan om 
att behandlaren skulle komma tillbaka till frågan om skam. Nathanson (2009) 
beskriver styrkan i skammen, att upplevda händelser göms undan och skammen 
tar över och han menar att det kan ta tid att komma bakom skammen. 
 
I resultatet framkommer hos kvinnorna en oro över och undran hur länge 
samtalskontakten skulle pågå. Tidsfaktorn var av betydelse och det upplevdes 
viktigt för kvinnorna att få ta det i sin egen takt. Även om detta hade sagts i 
början upplevdes en osäkerhet och rädsla för att behandlaren helt plötsligt skulle 
säga att det skulle vara slut. Kvinnorna var inte mottagliga för all information i det 
första skedet och det efterfrågades upprepning av information för att ge trygghet 
och lugn och tydliga ramar. Detta understryks av Roddy (2013), som menar att 
första kontakten kan vara svår för kvinnan då det kanske är första gången hon 
berättar om våldet.  
 
8.2.3 Slutsatser 
Längre samtalsbehandling kan behövas för denna våldsutsatta grupp och där bör 
ingå bearbetning av skamkänslor samt att ramen för behandlingen är tydlig genom 
upprepad information om hur länge samtalskontakten kan pågå. Genom att 
tillsammans med en behandlare med specialistkunskaper om våld i nära relationer 
ha möjlighet att tala om allt i livet och inte endast våldsproblematiken, arbeta med 
olika slags känslor och traumatiska upplevelser under en längre tid förstärks den 
inneboende kraften och förmågan att ta makten över sitt liv och göra bra val för 
sig själv. Detta medför att kvinnorna vågar leva ett bättre liv och kan få ett nytt 
förhållningssätt till sig själva och sina barn. Upplevelsen av förbättrad självkänsla 
och trygghet och av att känna sig värdefull betonas liksom att komma till någon 
form av acceptans av det skedda, utan att acceptera själva våldet.  
 
8.2.4 Fortsatt forskning 

Ett uppslag till fortsatt forskning vore att kvalitativt undersöka kvinnornas 
situation efter ytterligare tid efter avslutad behandling gällande till exempel 
relationer och psykisk hälsa. Vidare vore det intressant att göra motsvarande 
studie med fokus på kvinnor med annat ursprung liksom att ha fokus på män och 
kvinnor i samkönade relationer. 
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                     Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Kan du berätta om din upplevelse av samtalskontakten på Kriscentrum och vad 
den har inneburit för dig? 
 
-Kan du berätta om den inledande kontakten? 
 
Kan följas upp med: 
Kan du berätta vad det var som gjorde att du sökte till KC? 
Hur upplevde du bemötandet? 
Hur upplevde du den allra första kontakten? Fick du berätta din berättelse? 
Hur länge har du gått i samtal? Tidigare erfarenhet av samtalsstöd? 
Hur såg dina förväntningar ut? 
 
-Kan du berätta om hur du upplevt samarbetet med behandlaren? 
 
Kan följas upp med: 
Hur har du tänkt och känt kring ert samarbete? 
Vad har varit viktigt för dig i er kontakt? 
Vad har du saknat? 
 
-Kan du berätta om din egen process och upplevelse av samtalen? 
 
Kan följas upp med: 
Har du kunnat ta upp vad du har velat i samtalen? 
Vad har varit svårt för dig i samtalen? 
Vilka känslor har kommit upp i samtalen? 
Beskriv hur din bild av dig själv har förändrats under samtalens gång.  
 
-Kan du berätta om inre och yttre förändringar hos dig själv? 
 
Kan följas upp med: 
Vad har du upplevt som mest betydelsefullt i samtalen? 
Vad behöver en kvinna som har varit utsatt för våld i nära relation inom ramen 
för en samtalskontakt? 
Har du fått stöd i att göra förändringar i ditt liv? I så fall på vilket sätt? 
Vad har du fått hjälp med? Inte fått hjälp med? 
Vilken tror du är den bästa hjälpen i en sådan situation? 
Hur har samtalen påverkat andra relationer? 
 
-Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev 
 
Har Du haft en samtalskontakt längre än ett år? 

 

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i vårt samhälle. Det är ett 

folkhälsoproblem med stort lidande som följd. Kriscentrum i Lund är en 

samtalsmottagning med våldet i fokus och tar emot kvinnor, män och barn med 

erfarenheter av våld och erbjuder olika typer av hjälp och stöd. 

 

Jag heter Karin Hendar och studerar till psykoterapeut vid Ersta Sköndal 

högskola. Under våren 2015 ska jag undersöka och skriva en uppsats om 

samtalskontaktens betydelse för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i 

nära relation. 

 

Det är viktigt att ta del av kvinnors erfarenheter och upplevelser för att kunna få 

en djupare förståelse och kunskaper om kvinnors tankar och känslor för att kunna 

utveckla och förbättra samtalskontakterna. 

Jag skulle vilja intervjua dig som har haft en samtalskontakt minst ett år och nu 

avslutat din kontakt på Kriscentrum. Dina synpunkter är viktiga att ta tillvara! 

 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och jag följer etiska riktlinjer. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Intervjumaterialet kommer att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

Intervjuerna kommer att äga rum på Kriscentrum eller på annan plats som vi 

kommer överens om. Intervjun tar ca 45 min och kan planeras in på tid som 

passar dig. 

Du är välkommen att höra av dig! 

Vänligen,  

Karin Hendar 

Telefon 0703 465970 

Mail: karin.hendar@telia.com 


