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- Som att hålla handen… 

 

En narrativ studie om vad som är verksamt i terapeutiska samtal om våld i 

nära relationer. 
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Abstract 

I denna systemiskt narrativa praktikforskning har syftet varit att söka svar på 

vad som är hjälpsamt i samtal för våldsutsatta kvinnor. Jag har också velat 

undersöka hur min roll som expert på våld i nära relationer kan påverka 

samtalet och klientens förväntningar på hjälpsamhet utifrån det. 

Frågeställningen utgår från målgruppen våldsutsatta kvinnor vilket är dem jag 

oftast möter.  

Sökandet efter svar på dessa frågor har utgått ifrån ett systemiskt narrativt 

förhållningssätt och jag har tagit hjälp av den litteratur vi använt oss av i 

utbildningen och jag har genomfört en samforskande intervention med hjälp av 

en av mina klienter. Jag har också haft samtal med tre ytterligare klienter 

varav två av dem är avslutade.  

Jag har valt ut några sekvenser från de samtal jag haft och redovisat några 

citat från kvinnorna och reflekterat kring deras uttalanden tillsammans med 

teoretiska utgångspunkter. Det resultat jag fått är bekräftande utifrån både 

teori och min förförståelse att det är hjälpsamt att bli sedd och bekräftad, att 

uppleva att det de berättar är sant, att känna sig lyssnad på och att terapeuten 

orkar bära den tunga berättelsen. Klienterna har också blivit hjälpta av att jag 

utmanar dem då jag som expert gjort bedömningen att de klarar av det. 

Klienterna har bekräftat ett de efterfrågar expertkunskaper om våld i nära 

relationer och att det är hjälpsamt att få kunskap om andra kvinnors 

upplevelser av att vara utsatt och vägen ut ur våldet. 

 

Uppsatsen har också varit hjälpsam för egen del då jag fått tillfälle att 

reflektera över min egen praktik. 
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INLEDNING 

I mitt arbete möter jag personer som har erfarenhet av att leva med våld från 

en partner. Jag har arbetat med våld i nära relationer i närmare 15 år, 

inledningsvis inom socialtjänst som utredande socialsekreterare i 

kvinnofridsärenden, som det hette då, och idag som kurator med bearbetande 

samtal på specialistverksamheten Utväg i Västra Götalandsregionen. De 

personer vi på Utväg möter har erfarenhet av att ha upplevt, utsatt andra för 

eller som barn bevittnat någon form av våld i sitt hem. Jag har mestadels 

arbetat med våldsutsatta kvinnor vilket är det jag kommer att fokusera på i 

denna uppsats. Jag har under många år utbildat mina kollegor inom 

socialtjänst om våld i nära relationer i något som vi kallade ”Ge mig nya ögon 

att se med”. Nu har jag genom utbildningen i systemisk narrativ familjeterapi 

fått egna ”nya ögon” att se med och som jag fått praktisera tillsammans med 

mina klienter. 

 

När jag funderat över vad jag min uppsats ska handla om har jag famlat än hit 

och än dit under en ganska lång tid. Sakta men säkert har några för mig 

viktiga teman utkristalliserat sig som jag med mycket möda försökt sätta på 

pränt. För mig är navet i bearbetande samtal berättandet om våldet.  Att få 

utrymme att tala om något som varit hemligt, skamligt och skuldbelagt under 

många år. För mig är det viktigt att lyssna okritiskt utan några större reaktioner 

på innehållet men att också ha en optimistisk syn på problemet att det finns 

lösningar. Jag har upplevt att många kvinnor får starka reaktioner i det första 

inledande samtalet när det får detta bemötande, som att fördämningen 

rämnar. Många är väldigt oorganiserade i sitt berättande inledningsvis och de 

ber om ursäkt för att vara röriga. Harlene Anderson i Samtal, språk och 

möjligheter (2006) säger att vår historia inte kommer i kronologisk ordning och 

att vi behöver ”walk beside them” i klienternas berättande vilket stämmer 

överens med hur en av mina klienter uttrycker det - ”Det är som att hålla 

handen”. Jag har funderat över det en del och tänker kring Sören Hertz (2014) 

ord om att vara ett ”ställföreträdande hopp.  

 

När jag arbetade inom socialtjänsten kunde jag vara det ställföreträdande 

hoppet många gånger men samtidigt var jag ju en myndighetsutövare som 

hade makten över de beslut som fattades och därmed var det en mer ojämlik 

relation oss emellan. Inte alltför sällan de sista åren ändrades 

förutsättningarna för mitt arbete och jag kände att jag inte hade samma 

utrymme för arbetet som jag tidigare haft. Nya chefer kom och gick och de 

hade inte samma tankar kring arbetet med våldsutsatta som jag själv. Arbetet 

med våld i nära relation innebar för mig alltmer att konstant försvara mitt 

arbete och kvinnornas position och när jag så till slut bytte arbetsplats till 

Utväg upplevde jag en lättnad då jag befriades från det. På Utväg har jag 

hamnat i ett nytt sammanhang där jag och mina kollegor talar samma språk 

och vi samma mål och tanke med vårt arbete med våldet. Det gav mig ny 

energi men också ett lugn att inte ständigt behöva försvara en så viktig del i 

det sociala arbetet. Det systemisk narrativa synsättet satte klienten i centrum 

för mig igen och jag upplever att jag blivit mer närvarande i samtalen.  



Jag har alltid känt att personen som lever med våld behöver få sin berättelse 

lyssnad på med respekt utan att bli ifrågasatt eller förminskad. Många av dem 

jag mött säger om våra samtal att det varit så bra att få berätta sin historia, att 

någon lyssnat intresserat och de har upplevt sig trodda på. Jag har nu under 

praktikforskningen kunna fördjupa mig i vad det där ordet bra står för. Vad är 

det som är bra och hur vet man det? Hur kan jag förklara och utveckla det som 

är bra?  Vad är det som händer när det inte blir så bra?  Detta har jag 

tillsammans med klienterna kunnat utforska genom det narrativa 

förhållningssättet som bekräftat och utvecklat det jag tidigare tänkt om mitt 

förhållningssätt. Genom att ta med mig klienterna i min forskning om vad som 

är ett bra samtal och bemötande har jag också behövt fundera på vad ett bra 

samtal betyder för min egen del.  

Jag har funderat över den specialistroll som jag har i mitt arbete, hur den 

skapar förväntningar hos den som möter mig. Jag tänker att klientens 

förväntningar är hög på mig som terapeut i en specialistverksamhet till skillnad 

från när jag arbetade inom socialtjänsten. Jag har lång erfarenhet av våld och 

många berättelser om våld är likartade men jag kan inte veta hur den enskilda 

personen jag möter förhåller sig till det i sitt liv. Min huvuduppgift blir att hitta 

ett sätt att nå fram till klientens livsberättelse, ta fram de tunna berättelserna 

och försöka nå fram till nya berättelser som är mer önskvärda för deras liv och 

drömmar framåt. Det är här jag ska vara ”det ställföreträdande hoppet”, ”en 

hand att hålla i” eller medvandraren i personens nya karta. 

 

 

SYFTE 

Jag vill med hjälp av klienten som medforskare förstå vad som bidrar till 

upplevelsen av hjälpsamhet i samtal där utsatthet för våld finns eller har 

funnits.  

 

 

Frågeställning 

Hur beskriver klienterna vad det är i våra samtal som gör att de känner sig 

hjälpta? 

Finns det något särskilt tillfälle som är utmärkande? 

Vilka lärdomar har jag gjort under processen? 

Hur använder jag mig av expertrollen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Utifrån utbildningen jag nu genomgått är det viktigt att nämna några teoretiska 

utgångspunkter jag lutar mig emot. Systemteorin är en övergripande teori som 

belyser hur olika system hänger ihop och påverkar oss i samspel. I till exempel 

ett familjesystem påverkar och samverkar vi med varandra och om det sker en 

förändring i någon del av vår familj så påverkas vi alla i familjen. Delarna i 

familjen hänger ihop och samspelar med varandra. Systemteorin har några 

begrepp som fått stor betydelse för hur teorin utvecklats. Homeostas är ett 

sådant begrepp som används för att förstå hur ett system vidmakthåller olika 

problem eller symtom. Vilket är intressant i förhållande till våldsproblematik i 

familjer där någon har mer makt än andra. Cybernetik är också ett begrepp 

som är viktigt inom systemteorin som förklaras genom systemets 

självreglering och kontroll som gör att symtom och negativa mönster får en 

funktion att hålla ihop systemet. Systemet regleras då genom negativa feed-

back processer. (Schjött & Egeland 1994) Här tänker jag att våld i en 

kärleksrelation kan fortgå då en av parterna anpassar sig för att fortsätta vara 

kvar i parsystemet. Andra ordningens cybernetik utvecklades sedan med 

tankar kring att positiv feed-back också påverkar system. Det blir en 

feedbackspiral som man inte kan urskilja början eller slutet på och det blir en 

cirkularitet där vi inte kan se vad som kom först. Händelser griper in i varandra 

och påverkar varandra ömsesidigt. Här har jag tänkt att det finns likheter med 

den process som gör våldet blir normalt i en relation, en blandning mellan 

värme och våld, positiv och negativ feed-back. Därför vill jag nämna 

Holmberg/Enander (2004) förklaringsmodell i boken Varför går hon där våldet 

ses som en process där kvinnan bryts ned och allteftersom kommer att 

uppleva våldet som normalt, våldets normaliseringsprocess. Genom isolering, 

växling mellan våld och värme leder det till en otydlig gräns mellan kärlek och 

våld och våldet blir så småningom en normal del i vardagen. Genom att 

kvinnan internaliserar mannens verklighet, hans motiv till våldet och 

förväntningar på henne kommer kvinnan se på sig själv med mannens ögon 

och således ge sig själv skulden till våldet. För att lämna en destruktiv och 

våldsam relation redovisar Holmberg/Enander (2004) några svårigheter i 

uppbrottsprocessen som de kallar ”Det traumatiska bandet” där olika 

känslomässiga bindningar till mannen beskrivs som gör det svårt att lämna 

relationen. Dessa band använder jag mig av i början av samtal med kvinnor 

för att avlasta skuld och skam bland annat. 

 

Narrativ betyder berättande och den narrativa terapin utgår från perspektivet 

att berättelser ger våra liv form och struktur. Den narrativa terapin strävar efter 

att vara effektfull och icke-dömande och sätter klienten i centrum som expert 

på sitt liv. (Morgan 2007) Jag som terapeut tonar ner min roll som expert och 

terapin ses som en process där jag deltar i samtal som likvärdig och inte som 

bättre vetande. Jag tilltalas av den narrativa terapins grundtanke att vi alla är 

experter på våra egna liv vilket är en respektfull tanke och får oss att känna 

oss delaktiga.  De klienter som kommer till Utväg har dock en förförståelse av 

att vi ÄR experter på relationsvåld generellt, vilken kan skapa förväntningar på 

något slag av lösning för dem. Många ber om råd och där behöver jag vara 



försiktig med att i egen iver ge dessa råd och glömma av att klienten ofta vet 

svaren på sina egna problem. Harlene Anderson (2006) talar om icke-vetande 

positionen och vad som händer när vi tror oss veta. Det är att vi börjar fylla i, 

gissa och avbryta i klientens historia. Vi kan också bli så förförda av ett enda 

ord från klienten att vi missar hela poängen. Terapeutens roll är att ”gå 

bredvid”, eller som min ena klient säger ”att hålla handen”, när klienterna 

berättar sina olika historier snarare än att ”leda och gå i förväg”.  

  

Alice Morgan (2007) menar att man inom narrativ terapi skiljer problemet från 

personen och att varje människa med hjälp av sina egna förmågor kan 

reducera problemets inflytande på sitt liv. Centralt inom narrativ terapi är att 

jag behöver få fram klientens verkliga berättelse, den som klienten vill 

identifiera sig med. Genom att försöka bryta ner den tunna slutsatsen, den 

internaliserade bilden av jaget, exempelvis mannens bild, och hitta andra 

önskvärda berättelser för deras liv och relationer. För att frigöra sig från 

berättelser där problemet inflytande är starkt behövs alternativa berättelser 

säger Morgan, viktigt inte minst att klienten själv skapar dem. Jag har tilltalats 

av till exempel externaliserande samtal där problemet är åtskilt från klienten, 

ställs utanför klientens identitet och att problemet tilltalas som just problemet 

och inte klientens identitet. När vi i samtal med klienter undersöker vad som 

understödjer att problemet kvarstår hjälper vi till att ytterligare distansera dem 

från problemet. Det kan till exempel vara samhället syn på en misshandlad 

kvinna eller familjemönster och traditioner som säger att man inte skiljer sig 

utan stannar kvar i en relation. Detta synsätt är intressant utifrån ett 

våldsperspektiv då många kvinnor identifierat sig med en negativ berättelse 

om sig själva. Att externalisera våldet kan förflyttas från att vara 

våldsutsatt/våldsoffer och istället vara utsatt för våld/hot och kontroll som 

påverkar problem i deras liv. 

 

Jag blev intresserad av det Michael White (2007) skriver i boken Kartor över 

narrativ praktik att ett samtal kan vara som att ge sig ut på en resa 

tillsammans med klienten, en resa där vi tillsammans ritar nya kartor. Kartorna 

kan hjälpa oss att hitta nya intressanta vägar att skapa ny förståelse kring 

problem. Kartorna blir en hjälp att ”kommunicera med folk på ett sätt som 

öppnar möjligheter för dem att utforska områden i sina liv som de har 

försummat. Det skänker människor möjliga, men oanade vägar för att 

handskas med svårigheterna i sina liv.” (sid.13) Jag tilltalas av det 

förhållningssättet och jämför det med mina klienters uttryck att få förståelse för 

vad de varit med om uttrycker att de fått ”lägga pussel” om sitt liv i våra 

samtal. Ett sätt att hitta nya bilder av livspusslet. 

 

 

Definition på våld 

Jag vill nämna den definition på våld som jag i mitt arbete utgår ifrån och som 

också är en riktlinje för Utväg då vi tar emot klienter. Det är psykolog Per 

Isdals Alternativ till våld (ATV) i Norge som myntat: ”Våld är varje handling om 

smärtar, skadar, skrämmer eller kränker och på så sätt får den personen att 



göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill” Denna 

definition säger att våldet är en handling som fungerar och att våldet syftar till 

att utöva makt över en annan person. Definitionen säger inget om specifika 

våldshandlingar utan på handlingen i sig och dess konsekvenser. Funktionen 

blir att den som är utsatt blir kontrollerad, förödmjukad och nedvärderad. 

Många av mina klienten uppger att de förlorat sig själva i den våldsamma 

relationen, vart tog jag vägen? Variationen på våldet i våra samtal är stor då 

Utvägs definition inte säger något om graden av utsatthet. Detta är viktigt i 

mötet med våldsutsatta personer. 

 

 

Samforskning 

För att utveckla mitt arbete som terapeut har jag inspirerats av Tom Andersen 

(2014) och hans sätt att bjuda in klienter som medforskare för att öka 

delaktigheten i terapin. I samforskning främjas dialogen mellan alla deltagare i 

samtalet, både terapeut och klient, och samforskningen är subjektiv då vi 

tillsammans skapar en mer jämlik och icke hierarkisk miljö. Jag tänker att jag 

på det sättet kan vara medveten och nära i samtalet, att det är ett reflexivt sätt 

att utvecklas och inte stagneras i mitt arbete. Här har jag kunnat studera hur 

jag använder mig av de kunskaper jag lärt under utbildningstiden och jag kan 

vara observant på båden mig själv och min klient. Här är vi båda subjekt. 

 

VETENSKAPSTEORI 

När jag nu ska forska kring min egen praktik kommer jag att förhålla mig till 

Socialkonstruktivismen som säger att jag inte kan vara objektiv.  Utifrån 

socialkonstruktivismen utgår vår kunskap om omvärlden och människan ifrån 

vår kulturella och historiska kontext. I mellanmänskligt samspel skapar vi vår 

sociala värld vilket är något som ständigt pågår, är i rörelse, som påverkar och 

påverkas. Vår kunskap och förståelse får härigenom inverkan på våra 

handlingar och handlingarnas följd och verkan. (Johnsen/Wie Torsteinsson 

2017) Detta säger även Malcolm Payne (2002) som framhåller att sociala 

uppfattningar utformas genom att människor tillsammans skapar 

gemensamma antaganden om verkligheten. Genom samtal i process, genom 

språket och interaktionen skapar vi kunskap om vad som är hjälpsamt. 

Tyngdpunkten för uppsatsen är att ha ett reflexivt förhållningssätt där jag som 

forskare är medveten om min roll. Jag behöver vara observant på både min 

klient och mig själv, vi är båda subjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METOD 

Jag antar ett socialkonstruktivistiskt synsätt på min praktikforskning som syftar 

till att utforska och utveckla mig själv som terapeut. Studien är en 

aktionsforskning då den utgår från min egen praktik och är ett 

inifrånperspektiv. Genom att tillsammans med en klient som medforskare har 

vi reflekterat kring de samtal vi spelat in på film. Detta för att kunna se detaljer 

i det som sker och jag vill undersöka hur klienten uppfattar samtalet. Jag har 

inspirerats av Tom Andersens tankar om samforskning och klienten som 

medforskare samt Lisa Kosers (2018) rapport om samforskning i socialtjänst. 

Tom Andersen myntade ordet samforskning som är tydlig i reflektionernas 

domän i samtal istället för som i en naturvetenskaplig ansats observera ett 

fenomen för att nå en sann bild om hur saker och ting är.  Jag har valt att ta 

med en klient i samtalen då det varit känsligt att ta in någon utomstående 

person för de klienter jag tillfrågat om deltagande i studien. Det är jag som valt 

sekvenserna i filmerna då jag uppfattat att klienten i just den specifika 

sekvensen avvikit från berättelsen om sig själv som ansvarig för våldet eller 

som en person utan handlingsutrymme. Jag ska studera mitt eget arbetssätt 

och relationen till mina klienter för att kunna förstå vad som är hjälpsamt i våra 

samtal. 

Jag har också ställt frågor om hjälpsamhet till alla mina klienten under en 

tidsperiod på ca 6 månader som en avslutningsceremoni, några av deras svar 

och reflektioner har jag bett att få referera till anonymiserat vilket de sagt ja till. 

I en systemiskt praktikbaserad forskning lyfter Simon (2018) fram åtta kriterier 

att ta hänsyn till för att synliggöra mina egna reflektioner kring min praktik och 

hur jag i relation till min klient skapar förståelse där och då. Kontexten är viktig 

och att det som skapas i samtalet mellan mig och klienten sker just där och då 

i vår relation. Det är viktigt att vara reflexiv och att jag är medveten om min 

egen inblandning i forskningen och då även i resultatet. Att ha ett etiskt 

medvetet förhållningssätt är också grundläggande. Själva Forskningen ska 

ske i växelverkan mellan teoretisk utveckling ”reflektion” och praktik/aktion. 

Mina teoretiska glasögon ska hjälpa mig att plocka ut viktig information ur 

samtalen med klienten och resonera kring det som framkommer. Simon 

(2018) menar att formen för praktikforskning är att den ska vara transparant 

och att allt som framkommer ska redovisas för att ge både mig som terapeut 

och klienten resultat. 

 

Etisk reflektion 

De kvinnor som varit mina uppgiftslämnare har fått andra namn och de 

fallbeskrivningar som förekommer är fingerade, var och en av dem är en 

blandning av olika klienters berättelser. Kvinnorna kommer att få ta del av 

uppsatsen efter färdigställandet och därför har jag försökt skriva så lättsamt 

som möjligt. 

Anledningen till att just dessa kvinnor är tillfrågade att delta i samtal om 

samtalen är att jag blivit berörd och nyfiken på deras berättelser men också 

uppfattat att de haft förmåga att resonera kring sig själva och sin situation 

vilket skulle gagna min forskning. Jag och två av klienterna har ett pågående 

terapeutiskt arbete vilket jag bör vara varsam med då det kan begränsa 



klienten i sina svar. Philips och Holmqvist (2014) skriver att ”det är en 

återkommande erfarenhet att patienter har svårt att ta upp kritik mot 

terapeuten, både direkt i terapin och i forskningsintervjuer”  

Jag är den som tolkar i denna uppsats men det innebär således inte att det jag 

kommer fram till skulle tolkas likadant av någon annan terapeut. 

 

Genomförande 

Fortsättningsvis i studien kommer jag att kort beskriva min kontext samt en 

beskrivning av den klient jag tagit hjälp av i samforskningen. Jag kommer 

också dela med mig av några andra klienters tankar kring våra samtal och vad 

som varit hjälpsamt för dem. 

Jag har valt några teman som jag lyssnat in att många klienter är eniga om 

vad gäller hjälpsamhet. Jag följer upp med mina reflektioner och 

teorianknytning. 

 

Min kontext 

Min arbetsplats Utväg är en samverkansmyndighet i västra Götalandsregionen 

där hälso- och sjukvården socialtjänst, polis- och åklagarmyndighet samt 

kriminalvården ingår. Vi är 7 kuratorer/samordnare samt en enhetschef på 

halvtid. 

Vi möter personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation, alltså i 

parrelation, personer som har aggressions och våldsproblematik i 

parrelationer samt barn som bevittnat detta våld. Utväg erbjuder enskilda 

bearbetande samtal samt gruppverksamhet för våldsutsatta, ickevåldsgrupp 

för män samt barngrupp. 

Jag försöker ha en så jämbördig relation till mina klienter som möjligt men det 

är ofrånkomligt att maktpositionen ändå finns där, det är jag som har makt att 

påverka samtalet både innehållsmässigt och mängdmässigt. Jag försöker att 

hålla en så god maktbalans som möjligt i samtalet och genom feed-

backprocesser inspirerade av Miller & Bertolino (2014) för att försöka ta reda 

på klientens uppfattning om det samtal vi just genomfört genom att fråga: 

Pratade vi om rätt saker idag? 

Har jag förstått dig rätt i det du ville tala om? Har jag missat något som var 

viktigt för dig att prata om? 

Har mina frågor fungerat för dig? 

Vad tar du med dig från dagen samtal? 

Min ingång i samtalen är alltid att klienten inte är ett offer utan en överlevare. 

Där har jag inspirerats av Liz Kelly (1988) som skriver att termen offer 

osynliggör de aktiva och positiva sätt som kvinnor gör motstånd, klarar sig och 

överlever. Att bemötas som aktör och beslutsfattare gör att kvinnor gör andra 

val och agerar. 

 

 

 

 

 



Klienternas kontext och redovisning av samtal 

Anna är en kvinna på 40 år och hon har haft en kortare relation med en man 

som hon nu separerat ifrån. Mannen har utsatt henne för psykiskt våld i form 

av kontroll, svartsjuka och en form av förhörsteknik som kan likställas vid 

terror. Det fysiska våldet har bestått av puttar, drag i armar och hår, 

fasthållning och sparkar. Mannen har efter separationen varit skrämmande, 

hotfull och haft stalkingtendenser. Anna har haft svårt att lämna mannen rent 

känslomässigt på grund av hans hot som gjort henne rädd men även på grund 

av starka känslor och ansvar för honom. Rädsla och vanmakt har varit tema i 

våra samtal. Sakta har Anna börjat formulera sina drömmar om ett liv utan 

rädsla och att slippa stå till svars för mannens förhör om hennes 

förehavanden. Nedan följer ett samtal vi haft efter att vi tittat på några 

filmsekvenser tillsammans.  

 

Vad tänker du att vi har gjort i våra samtal som bidragit till en känsla av 

hjälpsamhet hos dig?  

 

Ja vad har vi gjort? (Skratt)…Jag har fått möjlighet att berätta min 

historia och det känns som att du vet vad jag pratar om? När jag har 

berättat så har du inte frågat varför jag inte går ifrån honom, jag behöver 

inte förklara det? Jag har inte känt mig ifrågasatt utan du tror på mig. 

Sen har du ju ställt andra frågor som gjort att jag funderar över det på 

egen hand…. Det har fått mig att se saken på andra sätt, jag har inte 

behövt skämmas över hur jag tillåtit relationen att bli. 

 

Tolkar jag dig rätt om jag säger att jag har ett icke-dömande sätt att möta dig? 

 

Mmm, ja jag känner ju att du vet…det är lätt av andra att säga att de 

skulle lämnat om de blev behandlade så…..du orkar höra på all 

skit….och i det här rummet låter det så absurt det jag berättar….här får 

jag syn på det som är…ja sjukt helt enkelt. Jag kan lägga mitt här en 

stund och när jag går härifrån så mår jag bättre och kan ta med mig 

samtalet till nästa gång. 

 

Du säger att du tar med dig samtalet, kan du beskriva det? 

 

Ja men…det är som att hålla handen! Jag känner den styrkan jag får i 

rummet här… även när jag inte är här….kan ibland tänka…Vad skulle vi 

gjort nu? Att vi skriver ”problemen” på ett papper har också hjälpt…då 

finns det på näthinnan..ler 

 

Kan du ge ett exempel på en fråga från filmen här som gör att det blir 

hjälpsamt? 

 

Ja men…du sa…du frågar till exempel frågor om rädslan.. vad den gör 

med mig och får mig att göra…så har jag inte tänkt förut utan…..jag har 

bara varit rädd! Men jag är inte en rädd person, gamla Anna är inte det! 



Där blev det något annat för jag är egentligen en person som är…..ja jag 

klarar mig själv!  

Ja den…..rädslan….blev liksom inte min längre, den blev hans, eller ja 

hans agerande! 

Genom externaliserande samtal har Annas internaliserade tankar om sig själv, 

mannens syn på henne, fått en annan betydelse och hon har kunnat öppna 

upp för en ny förståelse för hur rädslan styrt hennes liv och varför hon är kvar i 

relationen. Det blir viktigt för Anna att jag är neutral och inte ifrågasätter 

hennes berättelse. Anna beskriver också min närvaro eller våra samtals 

närvaro även när hon inte är i rummet, ett slags ”walk beside me” som 

Harleene Anderson (2006) uttrycker det. 

Finns det något ytterligare tillfälle i våra samtal som du tänker på?  

 

Ja men när vi började med det där att skriva ner det vi pratar om….när 

jag skulle skriva om mina rötter och förmågor och så…jag är 

omtänksam, jag skulle skriva om min bakgrund, min uppväxt är full av 

positiva saker som jag behövde se, inte bara det mörka som det är idag, 

jag behöver följa mina drömmar. Att skriva om mina rötter väckte mycket 

tankar…bara positiva minnen, jag verkligen älskar min barndom…var 

självständig, ville alltid klara mig själv, jag var sån men funderar över 

varifrån det kommer, fick klara mig själv mycket tror jag men mina 

föräldrar fanns ju där.  

Vi tittar på en filmsekvens där Anna beskriver sin uppväxt och berättar om en 

fin tid då familjen bodde utomlands. I berättelsen finns mycket glädje och Anna 

beskriver att hon där, fick växa till sig, bli vuxen och slippa sin blyghet som 

varit ett stort hinder för henne. Sedan tidigare vet jag att Anna blev förälskad 

där och att det var en lycklig tid för henne på grund av det. Anna skriver inte 

något om den partner hon träffade där och jag frågar henne varför. Anna blir 

alldeles tyst. Därefter följer en diskussion om vad som hände och Anna 

beskriver att hon känner en sådan rädsla att prata gott om tiden med första 

partnern eftersom den nuvarande mannen är så svartsjuk och kontrollerande. 

På filmen ser vi hur Anna med hela sin kropp reagerar och blir stel. 

  

Jag ber Anna kommentera det vi ser på filmen och hur hon upplevde att se 

den: 

 

Det är så jag känner överallt var jag är! Jag vågar inte vara glad i andra 

situationer…får inte le åt andra…får inte vara trevlig mot andra….då får 

jag veta att jag inte gör det mot honom. Då blir jag förhörd. 

Det blev en bekräftelse för mig när du också såg min reaktion och nästan 

såg honom vara i rummet. Ni ser det också! Det känns som att du också 

är där inne och rotar i det så jag kan…ja ta ord på det…eller sätta ord på 

det…jag får puls nu! Det var otäckt att se filmen och höra mig 

själv….men bra samtidigt. 

 



Ja vi reagerade ju båda två! Så är det en slags bekräftelse på att det du 

känner är rätt? 

 

Ja jag behöver ju inte få bekräftelse överallt….men det känns så bra att 

få det när det är så sjukt överallt. Jag måste nästan lyfta det med 

omvärlden för att lite….se att jag är verkligen…att jag har inte tappat det 

helt.  

Har jag aldrig känt förut…Allt med honom är så vridet och konstigt… 

Jag låter ju så glad när jag skriver om min uppväxt och sedan blev jag 

helt tyst…jag stannade verkligen till! Det var lite läskigt att se det på 

filmen! Stark reaktion…jag har en stark grund i mig själv, svårt att förstå 

att jag blir så rubbad, jag står kvar hos honom på grund av det, jag 

lämnar inte helt…inte till hundra…jag vet inte...jag ska men vet inte 

hur…men nu ser jag. 

 

Anna säger att hon ser mer och mer av sig själv, mannens kontroll och 

kränkningar kan hon se som onormala. Michael White (2012) talar om sitt eget 

sökande efter andra narrativ i terapisamtal genom att till exempel titta på 

inspelningar med klienter och att ett ”prat om pratet” kan stärka alliansen och 

fånga något som ställer nya frågor som i sin tur kan generera ny förståelse för 

klienten. Anna får i samtalet en bekräftelse på att det hon känner är sant för 

henne själv och att jag som terapeut noterar att hon tystnar och blir stel. Det 

blev en slags gemensam reaktion och något vi kunde dela. Det hon ser på 

filmen ger henne kraft att fortsätta sin strävan att lämna mannen. Annas 

livsberättelse utvecklas sakta och för att hennes handlingsutrymme ska ökas 

så behöver berättelsen bli lyssnad på och nya tankar behöver komma till så att 

berättelsen blir mer positiv. Anna ser att problemet drabbar henne men att det 

finns utanför henne.  Annas rädsla för mannen har varit ett stort problem och 

som vi i samtal tittat på i ett utifrånperspektiv.  Genom externaliserande samtal 

har Anna kunnat se hur det ”ställer till det” för henne. Samtalen har sedan 

fokuserat på att hitta andra strategier och resurser för att motarbeta rädslans 

inflytande. Morgan skriver att människor har så många färdigheter, 

kompetenser, övertygelser, värderingar och livsmål som kan hjälpa dem att 

ändra sina relationer till problem i livet. (Morgan, 2007) Anna har i sekvensen i 

filmen sett hur rädslan påverkar henne men att hon också hör hur hon berättar 

om sin styrka och att hon ser sig själv som en person som klarar sig själv.  

Konsekvensen av denna intervention har varit att våra samtal efteråt varit än 

mer jämställd, vi har återkommit till filmsekvensen vid ett flertal tillfällen och 

kunnat samtala om vad vi varit med om, vad vi sett på filmen och att titta på 

sig själv från olika vinklar.  

 

Här nedan följer några kommentarer från klienter om hjälpsamma samtal. 

(dessa samtal är inte filmade) 

Lena 43, utsatt för psykiskt och fysiskt våld samt sexualiserat våld, 

konsekvensen av våldet är sjukskrivning, ptsd och panikångest. 

 



Att bli trodd!! Det är det absolut viktigaste för mig! Han (f.d. mannen) har 

gjort så mycket konstiga saker som jag levt med..gråter….Jag fick en 

bekräftelse på att det är våld. När det kommer från en professionell som 

säger det så blir det mer sant. Jag började inte bearbeta förrän jag kom 

till Utväg….vågade inte titta på det. I första samtalet så berättade du lite 

allmänt om våldet som kvinnor berättar för dig…jag kände igen mig i 

mycket….vi skrev på tavlan om familjemönster….men viktigast ändå är 

nog att du tror på mig…mm det var det….och att jag får fortsätta tills jag 

mår bra, här blir man inte utslängd! Det får ta sin tid. Jag måste få tiden!! 

Lena talar om igenkänning, att bli bekräftad i samtalet men också det 

viktigaste för henne, att bli trodd. Tom Andersen (2014) skriver om tre 

upplevelser från goda, givande möte där att bli trodd är en av dem. I mötet 

med Lena har jag också använt mig av expertrollen då jag uppfattade att hon 

träffat många professionella inom hälso-sjukvård och försäkringskassa där 

hon känt sig ifrågasatt i många år. Det var hennes inledande berättelse och 

kontext i början av våra samtal. Jag använde då min roll som expert genom att 

generellt beskriva konsekvenser av att vara våldsutsatt. Här kan 

förklaringsmodellen normaliseringsprocessen enligt Holmberg/Enander (2008) 

vara klargörande i samtalet. Tiden är viktigt tema för Lena som varit 

sjukskriven i många år och hänvisats till olika hjälpinsatser. Här blir det viktigt 

att som Hertz (2014) skriver att ”det uppstår ett särskilt ansvar för mig att 

skapa förändring, en skillnad, så att klienten upplever att det som varit fastlåst 

luckras upp, så att det som varit otillräckligt tidigare utvecklas vidare och nya 

möjligheter uppstår. Vi behöver vara hoppet och modet medan vi söker efter 

de detaljer som kan öppna upp för nya horisonter”.  

 

Avslutad klient Julia:  

Utsatt för psykisk misshandel och sexualiserat våld. 

När jag kom till dig så hade jag inte satt ord på vad jag varit med om. Jag 

kunde inte definiera det som våld, Herregud!! Jag är ju psykolog! Jag 

ska väl kunna sånt här!! Jag kände helt plötsligt att det inte var jag som 

var konstig. Vi pratade om våldsutsatthet generellt och jag såg mina 

egna tankar om våldsutsatta i ett annat ljus. Tidigare hade jag nog också 

samhällets syn…varför går de inte å sånt…de vanliga fördomarna, ja 

igenkänning kände jag..det lättade på skulden. Nu fick jag en förståelse 

för varför jag gav upp mig själv. Du kunde bära min berättelse, du var 

neutral, lyssnade och visade empati.   

 

Finns det något särskilt tillfälle i våra samtal som du tänker på? 

 

När vi gick igenom de traumatiska banden, då fick jag förståelse. Jag tror 

att jag kände igen mig i alla de där banden!! Ler… Jag har till och med 

visat dem för en vän som har det svårt och lite som jag hade det. Jag har 

dem med mig i tankarna för att släppa skulden. 

I kontakten med Julia har tankar kring samhällets syn varit en tydlig grund för 

den skam hon upplevt att hon inte lämnat relationen. De egna förutfattade 



meningarna om våldsutsatta kvinnor har påverkat henne vilket jag upplevde 

som henne motstånd för att lämna mannen. Många kvinnor identifierar sig inte 

som våldsutsatta utan tänker att det är ”något annat” i relationen som inte är 

bra. Att gå igenom de traumatiska banden (Holmberg/Enander, 2008) samt de 

faser som kvinnor genomgår då de lämnar den våldsamma relationen har för 

Julia inneburit att hon ser på sin relation på ett nytt sätt. Jag har växlat mellan 

icke-vetandepositionen då jag inte vet hur Julias unika våldserfarenhet ser ut 

och expertrollen då jag i generella termer beskriver hur andra kvinnor berättat 

om sin utsatthet. För Julia har det varit viktigt att jag orkat bära hennes 

berättelse som innehållit svåra sexuella övergrepp som varit skamliga för 

henne.  

 

Avslutad klient Anette 55:  

Levt med våldsam och kränkande man i över trettio år, hade svårt att lämna 

då de hade många barn tillsammans varav ett barn med särskilda svårigheter.  

Vi kom till en punkt då jag själv kände att kvinnan troligen inte skulle lämna 

mannen utan bli kvar för barnens skull. Mannen var inte fysiskt våldsam längre 

men han hade hotat att ta livet av sig om hon lämnade. Vid vårt samtal om hur 

våra samtal varit säger kvinnan: 

 

Ja du var lite sträng mot mig, du frågade vad jag skulle ha honom till?  

 

Var det en så bra fråga då? Och var den hjälpsam? 

 

Ja, jag var tvungen att börja fundera på mitt liv….fick en knuff. Vi gjorde 

också något annat viktigt tillsammans…som var väldigt viktigt för mig… 

vi fantiserade om den där känslan man kan ha när arbetsdagen är slut 

och man sitter i bilen på väg hem, kommer in där hemma och sparkar av 

sig skorna och sätter sig i fåtöljen och känner sig nöjd och trygg med att 

komma hem. Jag blev ledsen och tänkte att så har ju inte jag det!! Jag 

längtar ju aldrig hem…Dit vill jag komma kände jag och du hjälpte mig 

att skapa en längtan i mig! Det var det som gjorde att jag senare tog 

steget….och lämnade honom. Jag hade aldrig klarat mig utan dig! 

 

Att se klienten i sitt sammanhang och låta expertrollen ta större plats i 

samtalet gjorde att jag använde ett annat språk. Jag blev orolig att klienten 

inte skulle lämna den våldsamma relationen och därför utmanade jag henne 

med min fråga. Jag har funderat över om jag drabbades av klientens 

handlingsförlamning.  Jag kommer ihåg klienten som ambivalent i förhållande 

till sin önskan om att lämna maken och jag reagerade med att tänka att om 

hon inte lämnar honom nu så blir hon kvar för alltid.  Jag tänker att jag ville ”gå 

bredvid” henne ett stycke till, en sista knuff.  

 

 

 

 

 



SAMMANFATTANDE TANKAR 

Mitt syfte med denna praktikforskning var att ta reda på vad mina klienter 

uppfattar som hjälpsamt i våra samtal. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att 

de flesta klienter säger att de är nöjda med samtalen på Utväg men jag ville 

gräva lite djupare och ta reda på hur de beskriver vad som är hjälpsam. Finns 

det särskilda tillfällen som de kan beskriva? Jag ville också ta reda på hur jag 

använder mig av expertrollen då jag enligt det narrativa synsättet ska förhålla 

mig till en icke-vetande position.  

Vad är då hjälpsamt? Några saker blev identifierade i samtalen med kvinnorna 

såsom att bli trodd, att våra samtal inte var begränsade över tid, att bli 

bekräftad och att vi genom att generellt samtala om våld i nära relationer med 

hjälp av normaliseringsprocessens påverkan och de traumatiska banden kan 

avlasta skuld och öka förståelsen av deras livssituation. Det blev också tydligt 

att klienterna känner att deras berättelse kan landa i samtalet utan att bli 

ifrågasatt och att de upplevt att jag kunnat bära berättelsen vilket jag tänker 

leder till tillit i relationen. Jag får också feed-back i en berättelse om 

utmaningar där jag ställer frågor som gör att klienten får hjälp att fatta ett 

beslut. Här har jag behövt fundera över hur jag vet att jag kan ge den 

utmaningen till klienten. Skulle det kunnat gå fel? Ja säkerligen. Det är för mig 

en intressant fråga för framtiden. Att väga mellan expertrollen och vara 

inkännande när det kan vara läge att utmana klienten och icke-vetande 

positionens nyfikna frågor där vi utforskar problemet tillsammans.  

Det som påverkat mig mest är nog samtalet med Anna efter att vi tittat på 

filmsekvenser tillsammans. Erfarenheten av att se sig själv på film var lite 

obehagligt för oss båda i början. Det var lärande att se Annas reaktion men 

även min egen reaktion som också var stark. Reaktionen blev nästan fysisk 

och jag kände en stark närvaro och tacksamhet över att få möjlighet att 

genomföra den interventionen med klienten. Jag uppfattar det som att vi blev 

delaktiga i något tillsammans och att expertrollen som jag ibland haft i 

samtalen tonades ned helt. Här var jag inte en terapeut som var bättre 

vetande utan vi utforskade Annas berättelse och min roll som terapeut 

tillsammans. Mycket lärorikt för mig. Det blev ett slags återberättande och jag 

funderar över hur jag kan använda detta i min framtida praktik.  

Jag har också funderat över de klienten som ibland uteblir och aldrig 

återkommer, hur skulle de ta sig an dessa frågor. Min tanke har tidigare varit 

att de inte kommit till den punkt i livet där de är redo för en förändring. Kanske 

att jag ska förändra något i det första nybesöksamtalet som gör att klienten blir 

nyfiken på det arbete vi skulle kunna göra. Det är något att jobba med för 

framtiden. 

Uppsatsen har fått mig att tänka att ”det här är bara början”. Jag har blivit 

medveten om min egen förståelse av hjälpsamma samtal och hur jag kan 

reflektera kring min roll som terapeut i dem. Men hur fortsätter jag att vara 

medveten? Uppsatsen har gjort mig nyfiken på att ta mig an nya utmaningar i 

samtalen och att inte sluta reflektera över min roll som terapeut. 
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