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Syftet med studien har varit att få fördjupade kunskaper om hur kvinnor som varit utsatta för våld i 
nära relation upplevt att delta i gruppbehandling som ett led i utvecklandet av gruppbehandling 
inom kommunal familjerådgivning/krismottagning. 

En kvalitativ studie gjordes utifrån data från två olika verksamheter. Tre kvinnor svarade på öppna 
enkätfrågor och ytterligare tre kvinnor djupintervjuades. Materialet analyserades med 
innehållsanalys. 

Resultaten beskrevs utifrån kategorierna: Den värdefulla gruppen, En dömande omvärld, Upplevda 
brister med gruppbehandlingen, Behov av fortsatt terapi. 

Sammanfattningsvis visar studien att gruppbehandling upplevts mycket värdefull, att det är viktigt 
att behandlingen är tillräckligt lång och att individuell psykoterapi bör erbjudas efter 
gruppbehandlingen. Gruppbehandlingen bör därmed göras längre och kan även förbättras genom att 
lägga till interventioner utifrån KBT. 

Nyckelord: Våld i nära relationer, KBT, gruppbehandling, bemötande, kvinnor 
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Inledning 

Arbetet på kommunal familjerådgivning och krismottagning innehåller bland annat att möta kvinnor 

som är och/eller har varit utsatta för våld i nära relationer. Denna grupp har ofta svårt att bryta upp 

ur destruktiva förhållanden, många återvänder flera gånger innan det slutgiltiga uppbrottet 

(Holmberg & Enander, 2010). Den skuld och skam kvinnorna känner gör det svårt att använda sig 

av naturliga kontakter med personer som inte varit med om att bli våldsutsatta, man pratar inte om 

sådana problem (Rahm, 2009). I de enskilda stöd- och behandlingskontakterna har tankar om att 

klienter skulle haft nytta av att träffa andra med liknande erfarenheter ofta kommit upp. Ett sätt att 

ta sig ut ur ensamheten kan vara att gå i gruppbehandling där möjlighet ges att möta personer som 

har liknande erfarenheter (Rahm, 2009). Då min arbetsplats är belägen i glesbygd har man tänkt att 

det finns stora svårigheter att bedriva gruppbehandling och man har därför inte prövat tidigare. Då 

ett pilotprojekt trots förmodade svårigheter startades under första kvartalet 2013 blev detta ett 

meningsfullt ämne för uppsatsarbetet. Tanken med detta arbete är att få fördjupade kunskaper om 

upplevelsen av gruppbehandling för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer för att kunna 

utveckla vår verksamhet. I min KBT utbildning har jag kommit i kontakt med psykoterapeutiska 

metoder som bör kunna vara våldsutsatta kvinnor till hjälp. Genom att studera kvinnors upplevelse 

av gruppbehandling efter att ha varit utsatta för våld i nära relation kan det visa sig vilka 

interventioner utifrån KBT som kan vara lämpliga att pröva. 
 

Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Kvinnor i alla åldrar och 

samhällsklasser drabbas av våldet, det är en av de främsta orsakerna till sjukdomar och dödsfall hos 

kvinnor världen över (Grände mfl, 2009). Utöver att våldet är ett samhälls- och folkhälsoproblem är 

det också ett brott, ett jämställdhetsproblem, ett osynlighetsproblem och ett brott mot mänskliga 

rättigheter (Hyden, 2011). Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar många olika former av våld; 

fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld och latent våld, (Hydén, 2011). Ur FN:s 

deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor (1993) kan man läsa: " Varje könsrelaterad 

våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot 

om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet." Det är svårt att göra en bedömning av hur vanligt våld mot kvinnor i nära 

relationer är. Brottsförebyggande rådet (Brå) poängterar att mörkertalen är större vid brottslighet när 

offer och gärningsman känner varandra och när våldet sker inomhus vilket är vanligt vid våld mot 
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kvinnor i nära relationer. Brå har gjort en grov uppskattning att ungefär 20-25 procent av 

våldsbrotten anmäls. År 2012 anmäldes i Sverige 28 300 fall av misshandel av kvinnor över 18 år, 

dessa siffror kan jämföras med år 2002 då 22 000 fall anmäldes. (Brå hemsida, 2013). Om 

uppskattningen av mörkertalen stämmer någorlunda och anmälningarna gäller faktiska händelser 

skulle detta visa på mellan 100 000 och 150 000 fall i Sverige under 2012!  
 

Ur FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor (1993) kan man läsa: "Mäns våld är en 

kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter. Mäns våld är ett uttryck för ojämlika 

maktförhållanden mellan kvinnor och män där män är överordnade och kvinnor är underordnade." 

Det råder en stor enighet internationellt och i Sverige, politiskt och forskningsmässigt, kring att 

mäns våld mot kvinnor beror på brist på jämställdhet mellan män och kvinnor. Våldet uppstår ur 

och vidmakthåller maktobalansen (Wendt Höjer, 2002). Till detta hör normer om maskulinitet, makt 

och våld. I vår kultur finns en föreställning om att män inte kan behärska sin vrede eller sin lust, att 

de kan provoceras till att tappa kontrollen (Persson, 2007). Forskning visar att ansvaret för våldet 

förskjuts från mannen till kvinnan, både gällande det enskilda paret och i samhället och 

rättssystemet (Burman, 2007). Ett sätt att förstå orsaker till våldsutövande är att vanmakt föder våld 

och att våldsutövande män varit utsatta för våld som barn. Det kan ha varit som offer eller som 

observatör (Isdal, 2001).  
 

Den del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor som sker i ett samhällsperspektiv innefattar stora 

insatser gällande information och kunskapsspridande. Man behöver arbeta med normer för manligt 

respektive kvinnligt beteende och motverka föreställningar om att män inte kan rå för om de 

provoceras att tappa kontrollen på grund av vrede eller lust. Insatser behövs för att barn inte ska 

utsättas för våld som offer eller observatör vilket kan göra att de sedan använder våld vid känsla av 

vanmakt. Att sprida kunskap till människor i allmänhet och personal inom vård och myndigheter i 

synnerhet om våld i nära relationer är viktigt så att man beaktar hur vanligt förekommande våld är. 

Detta arbete kan synas oändligt och svårt. Problemen har dock fått allt större uppmärksamhet 

internationellt och i Sverige. Vid Uppsala universitet finns Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK), ett resurscentrum som arbetar enligt uppdrag från regeringen. NCKs uppdrag innefattar 

metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning inom området. 

NCK har enligt regeringens uppdrag startat Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon man 

kan ringa dygnet runt utan att det syns på telefonräkningen (NCK hemsida, 2013). Regeringen 
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beslutade 2007 om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen 

innehöll 56 olika åtgärder under perioden 2007 till 2010. Regeringen har sedan givit 

Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppgift att utvärdera arbetet. Rapporten som nyligen publicerats 

beskriver att handlingsplanen ledde till en imponerande mängd aktiviteter men att det är osäkert om 

dessa haft någon effekt för de personer som drabbas av våldet. Däremot har kunskap om problemet 

blivit mera lättillgängligt och mycket förebyggande arbete har startats (Brå hemsida, 2013). 
 

Sedan 2004 arbetar kriminalvården med Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) som är en 

ackrediterad metod utarbetad i Minnesota (www.kriminalvarden.se). Programmet består av två 

delar, mansgruppsarbete och partnerkontakt. Inom IDAP används motiverande samtal (Miller & 

Rollnick, 2013), som syftar till att att öka männens motivation till förändring samt kognitiv 

beteendeterapi som bidrar till att förändra tankemönster och beteenden genom rollspel, övningar, 

observation, förstärkning och undervisning. Ett viktigt verktyg i IDAP är makt och kontrollhjulet 

som tydliggör det mönster som kan ses i våldsutövandet. Målet med behandlingsarbetet är att uppnå 

en jämställd relation utan maktutövning, vilket beskrivs i jämställdshetshjulet. Den andra delen i 

IDAP konceptet är partnerkontakt som innebär att kvinnan erbjuds individuell kontakt för att få 

information om den behandling mannen genomgår. Partnerkontakt syftar till att hantera risker för 

fortsatt våld mot kvinna och barn parallellt med mannens behandling (NCK hemsida, 2013). 
 

Frivilligorganisationer och mansjourer i Sverige erbjuder program som är inspirerade av norska 

Alternativ till vold (ATV) och kanadensiska Center for Violence Intervension and Research (CVIR). 

ATV startade 1987 som den första mottagningen i Europa riktad till män som utsätter kvinnor för 

våld. De teoretiska utgångspunkterna i ATV bygger på att våldsutövningen är ett maktmissbruk 

som kännetecknas av utövarens försök att hantera makt och vanmakt. Arbetet utgår från att män 

söker hjälp när de befinner sig i en subjektivt upplevd kris. Inom CIRV arbetar man med att då rätt 

tillfälle uppkommer i gruppen tillhandahålla strategier och verktyg istället för att på förhand besluta 

om teman och ordningsföljd, detta för att undvika passivitet hos deltagarna. Socialstyrelsen 

genomförde 2010 utvärderingar av gruppbehandlingarna vilka visade att männens våldsutövande 

minskade på kort sikt. Resultaten har inte följts upp över tid eller jämförts med kontrollgrupp (NCK 

hemsida, 2013). 
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Samverkansprojekt mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer erbjuder verksamheter som 

specialiserat sig på arbete med våldsproblemet på olika sätt. Utväg (Hydén, 2011) är en sådan 

verksamhet som utarbetat manualer för gruppbehandling för såväl män som kvinnor. Modellen 

utgår från ett helhetsperspektiv där individen, relationen, situationen och de könskulturella 

förhållandena är av betydelse. Behandlingen lägger stor vikt vid deltagarnas berättelser och 

interaktioner med varandra, den har också psykopedagogiska delar (Hyden, 2011). 
 

Den del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor som riktar sig till kvinnorna har utvecklats mycket 

under de senaste tjugo åren. Då den våldsutsatta kvinnan ofta lider i tysthet och/eller hemlighet och 

samhället i stort har lätt att sätta skygglappar inför problemen handlar ett första steg om att öppna 

ögonen och våga se, ett andra steg att handla i någon mening. Ett steg på vägen är att våga fråga när 

misstanke om att våld förekommer finns. Ett stort arbete har gjorts med slutsatsen att kvinnor som 

söker vård alltid bör tillfrågas om våldsutsatthet i samband med anamnestagande (NCK, 2011). 
 

Då kvinnan ofta stannar hos mannen trots våldet kan hon mötas av en oförstående omvärld. Ett stort 

arbete har inriktats på att kvinnor ska bemötas respektfullt. På Centrum för Kvinnofrids hemsida 

beskrivs WHO:s riktlinjer för bemötande med sju ledord för hur sjukvårdspersonal ska förhålla sig 

vid undersökning av en utsatt kvinna: hälsa, värdighet, jämlikhet, självbestämmande, information, 

personlighet integritet och sekretess. Det poängteras hur viktigt det är att kvinnan bemöts med 

respekt och att personal inte ska ifrågasätta berättelsen eller våldets allvarlighetsgrad (CKF, 2011). 
 

Vikten av ett gott bemötande har alltså uppmärksammats internationellt. Att fråga om våld innebär 

att man behöver ha en beredskap att ta emot kvinnans berättelse och en handlingsplan för fortsatt 

agerande. Något man som personal bör ha i åtanke är att kvinnan troligtvis levt i en underordnad 

position gentemot den man som utsatt henne för våld och då hon möter personal har hon lätt att 

hamna i liknande underordning. Ett bemötande som i ord och handling visar jämlikhet och respekt 

är nödvändigt för att skapa en tillitsfull relation där hon kan berätta om svåra händelser (Heimer, 

Sandberg mfl, 2008). När akut våldsutsatta kvinnor söker vård är behandling av skadorna det 

primära. Dokumentation görs genom att beskriva, rita av eller fotografera. Senare effekter av våld 

som tar sig kroppsliga uttryck är svårare att identifiera. Ofta är inte kvinnan medveten om att det 

våld och den ständiga stress hon utsatts för leder till fysisk och psykisk ohälsa (Heimer, Sandberg 

mfl, 2008). 
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Inom akutsjukvården är det viktigt att fånga upp och motivera kvinnor för fortsatta kontakter (Björk 

& Heimer, 2008). Efter det akuta skedet inleds det psykosociala behandlingsarbetet. Att tidsmässigt 

skilja på utredning, bedömning, behandling/åtgärd kan vara svårt. För att kvinnan ska våga berätta 

och få tillgång till svåra minnen krävs en tillitsfull relation mellan patient och behandlare. Därmed 

har behandlingsprocessen kommit igång. Efter hand kommer nya fakta fram som leder till att 

bedömningen förändras och därmed valet av behandlingsinsatser. De psykosociala insatser som 

våldsutsatta kvinnor bör erbjudas är akut omhändertagande och samordning av resurser för att lösa 

praktiska problem, stöd genom rättegångsprocess, samtal för bearbetning och gruppterapi (Heimer, 

Sandberg mfl, 2008). Våldsutsatta kvinnor har ofta en benägenhet att ta på sig skuld för vad som 

inträffat (Larsdotter 2011), tillsammans med skamkänslor gör det att kvinnan ofta känner 

tveksamhet inför att ta hjälp av sitt nätverk. För kvinnor som levt i ett långvarigt 

misshandelsförhållande är ofta krissamtal otillräckliga, där behövs terapi. Kvinnan kan ha utvecklat 

posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD), där dissociation och svårigheter med aggressivitet samt 

olika smärttillstånd också är vanligt förekommande (Heimer & Sandberg, 2008). 
 

Som en reaktion på samhällets oförmåga att skydda kvinnor som utsattes för våld och övergrepp av 

närstående män bildades Sveriges första Alla Kvinnors Hus 1978. Tanken var att ideella jourkvinnor 

skulle möta stödsökande kvinnor och kunna föra ett mera jämlikt samtal än myndighetspersoner kan 

göra. Verksamheten växte snabbt och 1984 bildades Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, 

Roks. 1996 valde delar av kvinnojourerna att lämna Roks och man bildade den förening som nu 

heter Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. Omkring 140 kvinnojourer i Sverige 

bedriver ett viktigt arbete som till stor del vilar på de enskilda medlemmarnas frivilliga, ideella och 

oavlönade arbete. Kvinnojourerna har två parallella uppdrag. dels att opionsbilda och sprida 

kunskap, dels att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourerna kan oftast erbjuda 

stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med tex polisen, socialtjänsten, 

familjerätten och rättsväsendet, (Kvinnojourerna, hemsida 2013). Kvinnojourerna erbjuder olika 

möjligheter till samtal, Alla Kvinnors Hus i Stockholm erbjuder upp till 10 stödsamtal. Samtalen 

förs kring våldet, dess effekter och hur man skapar en stabil plattform för att kunna gå vidare. 

Enskilda samtal rekommenderas för den som nyligen varit i en relation med våld. Gruppsamtal 

passar den som har behov av att höra andras upplevelser och tillsammans bearbeta händelserna. 
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Gruppsamtalen fungerar som självhjälpsgrupper där de som är med ser mönster, får insikter, ny 

styrka och kontakter (Alla Kvinnors Hus, hemsida 2013). 
 

Våldets normaliseringsprocess, (Lundgren, 2012), är ett begrepp som tydliggör den process genom 

vilken mannen successivt minskar kvinnans livsutrymme med hjälp av olika former av 

kontrollerande beteende. Växlingar mellan våld och värme i mannens beteende gentemot kvinnan 

innebär ofta att kvinnan utvecklar ett känslomässigt beroende av mannen. Detta beroende kan liknas 

vid den dynamik som kan uppstå vid tortyr. Gränser för hur våldet uppfattas förändras och får 

kvinnan att se våldet som en reaktion på att något är fel på henne. Lundgren menar att kvinnan tar 

över mannens förståelse av våldet. Teorin är kopplad till kvinnors normala anpassning till män i 

icke våldsamma relationer och har en strukturell socialpsykologisk utgångspunkt. Kvinnans strategi 

handlar till en början om att få våldet att upphöra men senare i processen övergår den till att handla 

om överlevnad (Scheffer Lindgren, 2009). Utifrån normaliseringsprocessen har Lundgren 

förespråkat en slags motindoktrinering som ett sätt att stödja kvinnans uppbrottsprocess, (Holmberg 

& Enander, 2011). 
 

Holmberg och Enander (2010) problematiserar Lundgrens rekommendation om motindoktrinering 

då deras forskning tyder på att om detta görs vid fel tidpunkt kan resultatet bli att kvinnan snarare 

stannar kvar än bryter upp. Deras forskningsresultat tyder på att uppbrottet är en process där 

kvinnan stegvis luckrar upp den emotionella bindningen till mannen. Uppbrottsprocessen kan delas 

upp i tre processer: Att bryta upp vilket sker vid en vändpunkt då kvinnan nått botten, det kan gälla 

fara för hennes eget eller någon annans liv. Detta leder till att hon ger upp. Att bli fri, den 

emotionella frigörelsen, är den andra definierade processen vilken består av fyra stadier. "Jag älskar 

honom", då ser man sällan något uppbrott, "Jag hatar honom", då tillfälliga uppbrott kan ske men de 

är sällan definitiva, "Jag tycker synd om honom", om kvinnan samtidigt når botten kan hon kanske 

trots ambivalens och skuldkänslor bryta upp. Det fjärde stadiet "Jag känner ingenting" är en tid då 

kvinnan lämnar mannen om hon inte är alltför uppgiven eller nedbruten. Det emotionella bandet är 

här brutet. Även om det fysiska uppbrottet sker i ett tidigare stadium går hon igenom dessa 

processer emotionellt. Att förstå handlar om att kvinnan ska definiera sig själv som en misshandlad 

kvinna. Detta är mera av en kognitiv process men med smärtsamma känslomässiga konsekvenser. 

Det är först i efterhand, när kvinnan har brutit upp, som hon kan definiera att hon varit utsatt för 

våld. När hon förstår att hon varit utsatt för våld kan hon befria sig från den skuld hon känner 
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gentemot mannen. Hon kan förstå vad som gjorts mot henne och vad det haft för konsekvenser 

(Holmberg & Enander, 2010). 
 

Larsdotter (2011) beskriver hur man utifrån Enander och Holmgrens forskning bör arbeta 

psykoterapeutiskt med den kvinna som utsatts för våld i nära relationer. När man frågar utsatta 

kvinnor om deras mål blir svaren ofta lite luddiga och handlar kanske om önskan att må bättre. Att 

utforska vad personen hoppas på kan vara angeläget och kan leda till en balansgång mellan att inte 

bryta ner personens försvar genom att presentera allt för tydliga sanningar samtidigt som personen 

behöver hjälpas att inse att det inte är realistiskt att fortsätta hoppas. För att inte trigga kvinnan att 

försvara den våldsutövande mannen används metodik från motiverande samtal. Personer som levt i 

en relation där våld förekommit tar ofta så småningom över förövarens verklighetsbild, vilket 

beskrivs i normaliseringsprocessen (Lundgren, 2012). En strategi från förövaren kan vara att 

förneka att inträffade händelser har skett vilket leder till att kvinnan blir förvirrad och slutar lita på 

sig själv.  
 

Kvinnan behöver hjälp att återerövra en trygg verklighetsförankring för att klara av 

separationsprocessen då hon behöver kunna stå upp för sin version av situationen och relationen. I 

detta arbete fokuseras situationer då kvinnan känner att hon är sig själv och identifikation av sina 

styrkor och sin person. En pedagogisk modell som skapats utifrån forskningsfynd om emotioner 

och kognitioner vid uppbrottsprocessen är det traumatiska bandet. Bilden av ett tjockt rep som 

flätats samman av banden rädsla, kärlek, medlidande, hat, skuld, hopp, beroende, viljan att förstå, 

internalisering, barn och isolering hjälper till att visa på hur sammansatt kopplingen mellan 

kvinnan och den våldsutövande mannen är. De olika delarna i det traumatiska bandet arbetas med 

ett i taget för att underlätta för kvinnan att släppa dem. Behandlaren behöver vara närvarande här 

och nu, där kvinnan är, inte försöka påskynda processen. En jagstärkande ansats där man som 

behandlare hjälper kvinnan att återföra ansvaret för våldet där det hör hemma, dvs hos partnern och 

hjälp att rikta sitt medlidande mot sig själv rekommenderas. Ett annat ämne att fokusera i samtalen 

som sprungit ur forskningsmaterialet är anpassning och motstånd. När kvinnan inser att hon faktiskt 

lever eller har levt i en relation med våld frågar hon sig: "Varför stannar/stannade jag kvar?" Det 

finns risk att hon härleder detta till brister i den egna personligheten och att hon skuldbelägger sig. 

En hjälp i arbetet att inte fastna i skulden kan vara att utforska den anpassning och det motstånd hon 

visat och vilka effekter det haft. Vidare rekommenderas att göra nätverkskartor över signifikanta 
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andra så som det såg ut innan relationen påbörjades, hur den ser ut i nuläget och hur man önskar att 

den ska se ut, detta kan bli ett bra underlag för förändringsarbete. Ovan beskrivna teori om faser i 

uppbrottsprocessen: att bryta upp, att bli fri och att förstå (Holmberg & Enander, 2004) används 

som en hjälp för behandlare att finnas kvar för den våldsutsatta även om hon återvänder till den 

våldsamme mannen innan det definitiva uppbrottet (Larsdotter, 2011). 
 

Det är vanligt att våldsutsatta kvinnor känner sig dumma, dumhet är en markör för skam, men vad 

de ser som sin egen dumhet förändras över tid (Enander & Holmberg, 2011). Den emotionella 

frigörelsen från mannen gör inte att känslan av dumhet eller andra skamkänslor upphör hos 

kvinnan, för att detta ska ske krävs förståelse. Processen som leder till förståelse tar ofta sin början 

efter att kvinnan har lämnat relationen. Med utgångspunkt i dessa forskningsresultat kan man anta 

att det är efter uppbrottet som det är mest angeläget att stödja kvinnor i en process som handlar om 

att förstå att vad de har varit är misshandlade, inte dumma (Enander, 2011). 

 

Isdal (2009) fokuserar bland annat hur våldet kan leda till förändringar av uppmärksamhetsfokus 

hos offret. Faran kommer utifrån, och därför är det naturligt att uppmärksamheten vänds mot 

omgivningen och speciellt mot den som representerar faran. En trygg individ har normalt 

uppmärksamhetsfokus som kontinuerligt skiftar mellan sig själv och andra: Vad tycker jag – vad 

tycker andra, vad tycker jag – vad tycker andra? Den ständiga rädslan/uppmärksamheten på 

våldsutövaren gör att offret inte uppmärksammar sina egna känslor, behov eller handlingar. Som en 

konsekvens av detta kan offret så småningom tappa bort sig själv. Efter hand kan offret få stora 

problem med att veta vad de själva känner, önskar eller behöver. Offret får stora problem med att 

reglera sina känslor (Isdal, 2009). 
 

Iversen och medarbetare (2009) har genomfört en pilotstudie där man prövar dialektisk beteende 

terapi (DBT) för kvinnor som varit ytsatta för våld i nära relationer (Iversen, Shenk, Fruzetti, 2009), 

där man fokuserar på just känsloreglering. Studien betonar vikten av att utveckla färdigheter som 

gör det lättare att skilja på trygga och farliga partners för att undvika att våldshändelser upprepar sig 

i nästa relation. Den teori man bygger behandlingen på är att känslomässig dysreglering kommer ur 

samspelet mellan individuell känslighet och omgivningens invaliderande responser. Den 

våldsutövande partnern nedvärderar och patologiserar ofta den våldsutsattes tankar, önskemål och 

känslor, värderingar, mål och beteenden. Dessa ”crazy-making behaviors”, som att ljuga, lägga 
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skuld för aggressivitet på den våldsutsatte, nedvärderande kommentarer och kontrollerande av den 

våldsutsattes vardagliga aktiviteter, resulterar i skam, sorg, rädsla, oro och självanklagelser hos den 

utsatte. I en sådan situation blir kvinnan hyperkänslig för sin partners sinnesstämning och beteenden 

och utvecklar allt snabbare och extremare reaktioner. Det blir allt svårare för den våldsutsatte att 

kunna slappna av och återhämta sig, en svårighet som finns kvar även när man tagit sig ur 

relationen. Depression, oro, hopplöshetskänslor, svårigheter att fatta beslut, skam, självanklagelser 

och relationssvårigheter blir ofta resultatet. Många gånger kan den tidigare våldsutsatta kvinnan 

uppleva en önskan att dra sig undan och en ständig irritation som minskar möjligheterna till socialt 

stöd (validering). Gruppterapin bestod av tolv tillfällen då nya färdigheter lärdes in och 

praktiserades (till stor del mindfullness och validering), användandet av tidigare inlärda färdigheter 

sammanfattades och stöddes. Svårigheter att implementera färdigheterna till vardagslivet 

analyserades och praktiserades (mål, kedjeanalyser, problemlösning, villighet). Möjligheter att 

engagera sig i mer effektiva beteenden kommande vecka planerades (generalisering av hur man 

tränar färdigheter i förhållande till behandlingsmål varje dag). Kvinnorna fick också stöd, 

uppmuntran och validering från terapeuter och gruppdeltagare. Varje grupptillfälle omfattade två 

timmar en gång per vecka i tolv veckor. Deltagarna hade möjlighet att ringa terapeuterna mellan 

gångerna. Studiens hypotes att kvinnorna skulle visa förbättringar gällande depressionssymtom, 

hopplöshet, psykisk stress, social anpassning samt klientnöjdhet visade sig stämma för de kvinnor 

som fullföljde behandlingen. I studien deltog 46 kvinnor, 15 av dem (33%) avbröt behandlingen 

(Iversen, Shenk, Fruzetti, 2009). 
 

Inom KBT har man tidigare inte lagt någon större vikt vid gruppprocesser utan fokuserat 

psykopedagogik och färdighetsträning i grupp som ett kostnadseffektivt alternativ till individuell 

behandling (Bieling, 2008). När man skiljer på "process" och "teknik" i en KBT grupp syftar det 

senare på allmänt använda inlärningsverktyg och strategier genom vilka patienten får information 

om sin störning eller får lära sig att granska sina beteenden, tankar och känslor och alla slags 

strategier som syftar till att förändra detta kognitiva och beteendemässiga system. "Process" 

definieras som den interpersonella interaktionen mellan gruppmedlemmar, och mellan 

gruppmedlemmar och gruppledare. Iversen mfl (2009) lägger i sin studie stor vikt vid hur deltagare 

blir ett stöd för varandra och hur deras validering av varandra blir ett mervärde utöver den mera 

klassiska psykologiska behandlingen enligt KBT. För den kvinna som genom våldet förvärvat en 

grav tillitsbrist kan gruppens validering utgöra den trygga bas (Bowlby, 2010) som krävs för att 
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öppna upp kring sina svårigheter och brister och därmed kunna tillgodogöra sig behandling. Man 

kan också se gruppen och dess förhållningssätt som en modell för den goda relationen som hjälper 

klienten att korrigera sina negativa erfarenheter av skadliga relationer. Det goda sammanhanget 

utgör en bas där klienten får lära sig hur hon själv kan skapa den kontakt hon vill ha med andra, och 

detta kan ha en förlösande effekt för klienten i dennes sociala liv (Kåver, 2011). 
 
 
 

Syfte 

Att få ökad kunskap om hur kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer upplever 

gruppbehandling som ett led i utvecklandet av gruppbehandling inom kommunal familjerådgivning/ 

krismottagning. 
 

Frågeställning 

Utifrån våldsutsatta kvinnors upplevelser 

- Är gruppbehandling hjälpsamt? 

- Hur i så fall?  

- Vad i behandlingen är viktigast? 

- Vilka interventioner kan vara lämpliga att lägga till i gruppbehandlingen? 
 
 

 

Metod 

Design 

Studien gjordes enligt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) av två olika 

material, dels öppna svar från ett frågeformulär och dels av intervjuer. 
 

Undersökningen var explorativ beskrivande, med kvalitativ ansats. Kvalitativ metod ger möjlighet 

att djupgående och detaljrikt studera ett problem då en stor mängd information kan samlas in från 

en liten undersökningsgrupp (Polit & Beck, 2010). Arbetet gjordes utifrån induktiv ansats med 

fokus på kvinnornas upplevelser utan förutbestämda kategorier (Thorén-Jönsson, 2008). 
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Deltagare 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att man var kvinna som levt alternativt levde i en 

nära relation där hon blivit utsatt för våld samt att man genomgått en gruppbehandling för 

våldsutsatta kvinnor.  
 

Till en början var tanken att deltagare i gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor på vår egen 

arbetsplats skulle utgöra undersökningsgruppen. Då antalet gruppdeltagare av olika orsaker blev 

litet, endast tre personer, blev det nödvändigt att söka kunskap utanför den egna arbetsplatsen. Via 

en väletablerad verksamhet som arbetar med våldsproblem gavs möjlighet till kontakt med kvinnor 

som deltagit i deras gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor. 
 

Rekrytering 

Rekrytering gjordes i den första gruppen genom att i informationsbrevet om gruppbehandlingen 

skicka med information om den studie som planerades och en förfrågan om delaktighet. Av de tre 

kvinnor som fullföljde gruppbehandlingen valde alla att svara på frågeformuläret. Rekrytering 

gällande den andra gruppen den där kvalitativa intervjuer genomfördes, skedde genom att personal 

vid den andra verksamheten kontaktade kvinnor som genomgått gruppbehandling för våldsutsatta i 

deras regi. De kvinnor som visade intresse av att delta kontaktades av mig för vidare information 

inför eventuell intervju. Av de tre kvinnor som den andra verksamheten vidarebefordrade 

kontaktuppgifter till valde alla att genomföra en intervju. 
 

Undersökningen kom att bestå av enkätsvar från tre kvinnor i åldrarna 27 till 57 år och intervjuer av 

tre kvinnor i åldrarna 46 till 54 år. Alla deltagare utom en var födda i Sverige. Deltagarna hade levt/ 

levde i heterosexuella relationer, dvs den våldsutövande partnern var en man. Samtliga hade haft en 

individuell kontakt vid den verksamhet där gruppbehandlingen ägde rum innan de påbörjade 

gruppen. 
 

Den första gruppen informanter, de som svarade på frågeformulär med öppna svarsalternativ, bestod 

av tre personer som hade deltagit i en sluten gruppbehandling bestående av tre deltagare och två 

ledare. Varje session varade i två timmar och pågick en gång per vecka under nio veckor. 
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Den andra gruppen informanter, de som intervjuades, hade deltagit i en halvöppen gruppbehandling 

bestående av åtta deltagare och två ledare. Varje session varade en timme och 45 minuter och 

pågick en gång per vecka under 20-23 gånger. Halvöppen grupp betyder att gruppbehandlingen 

pågår år efter år, att teman återkommer enligt rullande schema och att deltagarna påbörjar 

gruppbehandlingen vid olika tillfällen.  
 

Gruppinterventionerna i de båda grupperna hade många likheter men också olikheter. Vid varje 

tillfälle fanns en psykopedagogisk del med tema fastställt av ledarna samt en mera öppen samtalsdel 

som användes av deltagarna utifrån deras önskemål. Teman som togs upp var våld, skydd och 

säkerhet, reaktioner på stress, försvarsmekanismer, kommunikation och samspel, ensamhet, ny 

relation, sexualitet, kvinnohistoria, barnen, juridik och samhällets skydd. Grupperna hade samma 

teman men uppehöll sig olika länge vid dem. Indelningen i psykopedagogisk del och tid för 

reflekterande samtal och kvinnornas berättelser var lika. Formatet sluten eller halvöppen grupp var 

olika liksom längd på behandlingen.  
 

Datainsamling  

Data samlades i den första gruppen in genom svar på öppna frågor (se bilaga 1) som ställts på ett 

frågeformulär vid avslut av gruppbehandlingen. I den andra gruppen samlades data in genom 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att intervjuaren använde en intervjuguide med öppna 

frågor, på så sätt säkerställdes att viktiga områden täcktes under intervjun (Polit & Beck, 2010). 

Utifrån dessa frågor uppmuntrades informanterna att tala fritt. Intervjuerna var ca 45 min långa, 

spelades in och skrevs ut ordagrant. Två intervjuer gjordes i lokaler där gruppbehandlingen hade ägt 

rum och en intervju gjordes i deltagarens hem. 
 

Analys 

Den första gruppens svar utifrån öppna frågor på frågeformulären lästes noggrant igenom och 

kodades. Svaren från de tre personerna varierade i omfattning. Något svar bestod av bara ett ord 

medan andra svar var fyra, fem meningar långa. De transkriberade intervjuerna analyserades enligt 

manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). De genomlästes noga för att få 

en övergripande bild av innehållet. Ur texten markerades delar med meningsbärande enheter vilka 

kondenserades och omformulerades till en kod. Koderna innehöll en kortfattad beskrivning av 

innehållet och skrevs på post-it lappar. Dessa numrerades utifrån vilken intervju de tillhörde och i 
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vilken ordning de kom i intervjun för att senare kunna härledas tillbaka till intervjun. Koderna från 

båda materialen sorterades utifrån liknande innehåll i subkategorier som sammanställdes till 

kategorier. Detta ansågs möjligt då man trots olikhet i materialets omfång erhöll liknande koder. 

Olika sammansättningar prövades, omformuleringar kring kategorier gjordes, fram och tillbaka 

flera gånger. En kategori innehåller sådant som är gemensamt och som skiljer sig från något annat. 

En kategoribenämning beskriver vad något handlar om, dess karaktäristika (Lundman, 2013). 
 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (hemsida, 2013) har fastställt fyra vetenskapliga principer som skall beaktas vid 

olika forskningssammanhang. De fyra principerna är information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Information om studien gjordes i den första gruppen i de informationsbrev som skickades 

ut innan gruppbehandlingens start. Det framgick tydligt att deltagande i studien inte krävdes för 

deltagande i behandlingen och att man när som helst hade rätt att avbryta medverkan i studien. Den 

andra gruppen informanter informerades muntligt om studien när deras tidigare behandlare 

kontaktade dem för förfrågan om deltagande av intervju samt då jag ringde upp dem för vidare 

information och planering av intervju. Samtyckesprincipen följdes i och med att alla informanter 

skrev på ett samtyckesformulär innan start av gruppbehandling alternativt innan intervjun 

påbörjades. Vid information om studien och i samtyckesformuläret framgick tydligt att alla fakta 

hanterades konfidentiellt och att ingen person kan härledas till studien. Nyttjandeprincipen handlar 

om att det material som insamlats inte ska användas i andra syften eller sammanhang än den studie 

som presenterats för informanterna. Detta beskrevs i samtyckesformuläret som informanterna skrev 

under. 
 

Ett annat viktigt etiskt ansvar var att säkerställa att informanterna om de skulle komma att påverkas 

av datainsamlingen på något negativt sätt hade kontaktpersoner att vidtala.  
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Resultat 
 

Resultatet presenteras i kategorier med tillhörande underkategori i figurerna nedan. Under varje 

kategori och ev underkategorier beskrivs resultaten i text. Resultatet utkristalliserades i fyra 

kategorier med åtta underkategorier; 

 

Den värdefulla gruppen 

Jobbigt men 
bra med grupp 

Känna igen sig 
och uppleva stöd 

Glädje och hopp, 
tilltro till egen 
förmåga. 

Saknaden efter 
gruppen. 

 

Den värdefulla gruppen. 

Den här kategorin är uppbyggd av undergrupperna "Jobbigt men bra med grupp", 

"Känna igen sig och uppleva stöd", "Glädje och hopp - Tilltro till egen förmåga", 

"Saknaden efter gruppen".  
 

Alla kvinnor beskrev en tveksamhet inför att börja i gruppbehandling. Flera hade tankar om att 

individuell kontakt skulle vara bättre men prövade grupp eftersom deras individuella behandlare 

rekommenderade gruppbehandling. Några kvinnor hade svårt att se att de hade så stora problem att 

de skulle behöva gå i behandling en hel termin. Inställningen man hade var att pröva och se vad det 
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kunde ge utan att ha så stora förväntningar. Efter hand blev gruppen viktig och alla uppgav att de 

var mycket nöjda att ha gått i gruppen. 
 

"Jag var väldigt skeptisk till grupp, men jag ska säga att det är nåt av det bästa jag gjort".  

( kvinna, 54 år) 
 

Alla kvinnor beskrev att det många gånger var jobbigt inför att gå till gruppen och att den satte 

igång svåra saker men att det var nödvändigt för att bearbeta och gå vidare. 
 

Det fanns också förväntningar om att få höra andras berättelser och att få hjälp att bli mera 

självsäker. Man beskrev en positiv upplevelse av att känna igen sig och att bli bekräftad av de 

andras berättelser om liknande erfarenheter. Upplevelsen av att slippa censurera sig så som man 

gjorde vid kontakter med släkt och vänner, utan att faktiskt kunna berätta allt, var viktigt. Det 

upplevdes värdefullt att få möjlighet att prata om riktigt svåra saker som tex att man kunde sakna 

mannen trots att han var våldsam. Man kände sig lyssnad till utan att bli dömd. En viktig del var 

känslan av att inte vara ensam. Genom berättelser om hur andra fann lösningar i olika svåra 

situationer kunde var och en översätta och använda sig av olika lösningar i sitt eget sammanhang. 

Man beskrev en upplevelse av stöd från gruppen i vardagen, och i svåra situationer som tex att se 

sin före detta i rättssalen: 
 

"Jag hade stans panik för att behöva träffa honom och då var gruppen ett jättestöd. De sa: Vi sitter 

på dina axlar. Den tanken har jag med mig även andra gånger när jag behöver stöd... det gör att 

jag inte tar åt mig av allt jag hör." (kvinna 54 år). 
 

Andras och egna berättelser tillsammans med psykopedagogiska inslag gjorde att kvinnorna tog in 

allvaret i situationerna och skapade förståelse för vad som hänt och varför man gjort som man gjort. 

Detta utvecklades till en förståelse för sig själv och andra. Upplevelse av mera lugn i kroppen och 

att ha en bättre sömn beskrevs. Vidare att kunna se bättre vad som hänt, att kunna förlåta sig själv, 

att inte ta åt sig av allt/ha bättre försvar, att våga ställa sig upp och stå på sig. Att rädsla byts ut mot 

ilska och att man kan gå vidare. Någon beskrev glädjen över att det är över. 
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"Jag har kommit till insikt på ett vis. Kan liksom stå på sidan av och se på. Känns som jag kan 

känna ilska istället för rädsla. Har mer försvar nu." (kvinna, 57 år). 
 

" Jag känner mig starkare, har lite bättre självförtroende, jag accepterar inte lika mycket skit från 

min partner" (kvinna, 27 år). 
 

Tiden efter att gruppbehandlingen avslutats och behov av att få fortsätta träffas togs upp. 

Funderingar om möjlighet till återträff ventilerades. En facebookgrupp där många av 

gruppdeltagarna höll kontakten hade startats, man berättade också om en fortsatt grupp utan ledare 

som regelbundet träffades på cafe´. 

En dömande omvärld 

 

 
 
 
 
 
 
 

försvar". 

Dömd och ensam Omvärlden 
triggar försvar 

En dömande omvärld. 

Den här kategorin är uppbyggd av undergrupperna "Dömd och ensam" och "Omvärlden triggar 

 

Alla kvinnor beskrev upplevelser av hur omvärlden hade svårt att förstå att det inte bara var att gå 

ifrån den våldsamme mannen. Släkt och vänner gav goda råd, när de inte följdes tog många avstånd 

och kvinnan blev allt mera ensam. 
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"De talar om att man ska flytta därifrån och blir arg på en om man inte gör det." (kvinna, 46 år) 
 

När omvärlden var allt för påstridig och dömande kunde det trigga kvinnan att försvara sin 

våldsamme man, han hade ju även goda sidor. Gruppen blev en stark kontrast, en fristad där andra 

förstod att man kunde handla på ett sätt som man egentligen inte ville om och om igen. Gruppen 

blev en fristad som inte triggade kvinnan att försvara mannen. 
 

"Man gör ju sånt man egentligen inte vill göra." (kvinna, 46 år) 
 

Det fanns också berättelser om gott stöd där släkt och vänner inte krävde av kvinnan att hon skulle 

lämna mannen vilket hjälpte henne att kunna lämna mannen till slut. 

Upplevda brister med gruppbehandlingen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tankar om tid Teman 

Upplevda brister med gruppbehandlingen. 

Den här kategorin är uppbyggd av undergrupperna "Tankar om tid" och "Teman". 

Alla kvinnor tog upp att det var svårt att få tiden att räcka till och att man valde att inte ta upp vissa 

saker som man egentligen ville på grund av tidsbrist. Ibland väckte gruppen saker man skulle 

behöva hjälp med på annat sätt än i grupp. En kvinna berättade om ett tillfälle då hon tagit upp att 

hon skadat sig själv och att hon upplevt att ledarna inte ville att hon skulle prata mera om det. 
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"Jag slog mig själv, det kändes bättre, det var lättare att ta den smärtan än den som satt i själen... 

men såna här saker tar man inte upp, det ville man inte... det var nog ledarna... det kändes som att 

där var det stopp" (kvinna, 46 år). 
 

Tankar fanns om att ledarna inte har egna erfarenheter av att vara våldsutsatt och att det skulle vara 

bättre om ledarna hade den erfarenheten. Vidare uppmärksammades vikten av en noggrann 

bedömning vid sammansättning av en grupp då man upplevt att någon inte passade för att gå i 

gruppen. Över lag var kvinnorna positiva till att ha teman för grupptillfällena. Teman bidrog till 

förståelse och gav struktur. Ett tema som man önskade uppmärksamma mera var sexuella 

övergrepp, man poängterade vikten av att barnen och föräldrars skuldkänslor gentemot barnen 

behöver fokuseras. Ett tema som samtliga som intervjuats tyckte ha fått för stort utrymme var 

historien om mor och mormor och hur de påverkat kvinnans liv. 

 

 

Behov av fortsatt utveckling 

 
 

Behov av fortsatt utveckling. 

Trots upplevelser av att ha fått mycket hjälp och upplevelse av glädje beskrevs kvarvarande 
effekter av våldet som behövde fortsätta arbetas med. Flera kvinnor beskrev skuldkänslor för att 

inte ha gått ifrån den våldsutövande mannen tidigare och att ha utsatt sina barn för våldssituationer. 

Ofta var man dömande mot sig själv och upplevde känslor av värdelöshet. Kvinnorna beskrev 

behov av att bli starkare i sig själv och att slippa känna brist på tillit.  
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"Jag har försökt själv att tänka om jag vågar närma mig de här riktigt svåra bitarna men jag kan 

inte för mig själv tänka det. Det blir bara svart. Jag vågar inte själv. Jag behöver någon med mig..." 

(kvinna, 54 år) 
 

Några kvinnor beskrev hur man sökt psykoterapeutisk hjälp utan att lyckas, andra hade tankar om 

att man skulle behöva fortsatt kontakt men kände motstånd mot att ta tag i det. Någon var mycket 

tacksam för att ha en individuell kontakt att fortsätta sitt arbete tillsammans med. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En viktig skillnad mellan undersökningsmaterialet från de båda grupperna var att från den första 

gruppen bestod materialet av svar på öppna frågor i en enkel enkät och i den andra gruppen bestod 

materialet av intervjuer, vilket gav ett fylligare material. Trots olikheten framkom koder som var 

lika i båda grupperna. 
 

Forskarens eventuella påverkan på informanten är viktig att beakta. I denna studie var jag en av 

gruppledarna i den behandling som den första gruppen av kvinnor deltog i, de som bidrog med svar 

på öppna frågor i en enkät. Där finns möjlighet att informanternas svar påverkades av att de kände 

mig. Det är troligt att patienter skattar högt på nöjdhetsfrågor som ställs av den aktuelle terapeuten. 

I den andra gruppen av kvinnor, de som intervjuades, fanns inte detta klient-terapeut förhållande. 

Där var jag någon som kom utifrån vilket skulle kunna göra att de kände sig mera fria att beskriva 

sina upplevelser av den gruppbehandling de deltagit i. Den skillnad som visade sig var att den andra 

gruppen berättade om brister och kom med förslag på förändringar i högre utsträckning än man 

gjorde i den första gruppen, trots att likheterna i övrigt var stora. 
 

I denna studie är det upplevelse av gruppbehandling i ett relativt litet material som analyseras, dock 

stämmer resultatet väl med studier av andra gruppbehandlingar (Yalom 1995; Rahm, 2009) och på 

så sätt kan man säga att resultatet äger giltighet. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie gjordes med syfte att få en fördjupad kunskap om hur kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer upplevt deltagande i gruppbehandling, och för att använda den kunskapen till att 

19 



utveckla gruppbehandling inom kommunal familjerådgivning/krismottagning. Studien gjordes 

också i syfte att kunna använda interventioner utifrån KBT för att skapa en så bra gruppbehandling 

som möjligt.  
 

Alla informanter i denna studie upplevde gruppbehandlingen som mycket hjälpsam. Kvinnorna 

beskrev att det varit värdefullt att känna igen sig och bli bekräftad; Att bli lyssnad på med respekt. 

Att få hjälp att ta till sig allvaret i situationen, få förståelse för andra och för sig själv genom 

psykopedagogik, andras berättelser och diskussioner. Att få stöd, uppmuntran, goda råd och att få 

känna sig sedd. Att kunna berätta om riktigt svåra saker utan att bli dömd och framför allt att slippa 

känna sig ensam. Dessa resultat stämmer väl med andra studier av gruppbehandlingar som tex 

självhjälpsgrupper för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp (Rahm, 2009) där man såg 

ökad förmåga till empowerment. Yalom (1995) beskriver liknande positiva effekter av 

gruppbehandlingar utifrån ett generellt plan. 
 

Deltagarna beskrev ett lugn i kroppen, bättre sömn, tilltro till sin egen förmåga, känslor av glädje 

och hopp som en följd av att ha gått i gruppbehandlingen, att kunna förlåta sig själv och stå på sig. 

Detta kan också beskrivas som emotionell energi vilket är ett begrepp som Starrin (2008) menar 

främjar eller hämmar empowerment. Begreppet empowerment stämmer väl överens med 

grundtanken i KBT att vi ska hjälpa klienten att hjälpa sig själv, att ta fasta på sina styrkor (Barlow, 

2013). Emotionell energi är känslor som kan uppstå i sammanhang där man känner att man kommer 

till sin rätt. Man blir då entusiastisk, har tillit till sig själv, känner solidaritet och handlingskraft, 

känslor som i sin tur leder till stolthet. Om sammanhanget dränerar på emotionell energi blir 

resultatet i stället skam, missmod, håglöshet och maktlöshet (Starrin, 2008).  
 

I denna studie fick jag ta del av kvinnors beskrivning av sig själva som dumma i flera avseenden 

och fick via Enander (2011) hjälp att koppla detta till skam. Hon har forskat på våldsutsatta 

kvinnors känsla av dumhet som enligt emotionssociologer är en markör för skam. Enander (2011) 

har funnit att kvinnornas beskrivningar av sig själva som dumma förändras beroende av var de 

befinner sig i den emotionella frigörelseprocessen och framför allt beroende av om kvinnan börjat 

att förstå vad hon varit med om. Att kunna förstå blir för de flesta möjligt först efter att hon lämnat 

relationen. Detta menar Enander (2011) är viktigt att beakta eftersom det innebär att man bör stödja 

utsatta kvinnor efter uppbrottet i en process där de får möjlighet att förstå de reagerat utifrån att ha 
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varit misshandlade, inte att de är dumma. Enligt min mening skulle det arbetet kunna ses som 

återfallsprevention. Att sluta se sig själv som dum kan ses som en markör för att skammen mildrats, 

det kan också vara en början till en stadig plattform att bygga sitt nya icke våldsutsatta jag utifrån. I 

denna studie framkom önskemål om längre behandlingstid, det fanns även berättelser om att tiden 

inte räckt till, och att det som berättades var för svårt för ledarna att härbärgera. Dessa fynd 

uppmärksammar vikten av att kvinnan får tillräcklig tid i behandling efter uppbrottet för att kunna 

gå igenom den emotionella processen, först därefter kan hon börja förstå och därmed släppa skuld 

och skam. 
 

På frågan om vad i behandlingen som upplevdes viktigast är bekräftelse från de andra 

gruppdeltagarna och från ledarna en stor del. Inom kognitiv beteendeterapi har man ingående 

studerat bekräftelse i olika former genom begreppet validering (Linehan, 2000). I denna studie var 

bekräftelse / validering något som skedde implicit i gruppbehandlingarna, validering var inte 

föremål för psykopedagogik som eget tema vid någon session eller liknande. Detta kan jämföras 

med hur validering tillsammans med mindfullness var de viktigaste färdigheterna man tränade på 

vid varje grupptillfälle i den pilotstudie av DBT i grupp för kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer som Iversen, Shenk & Fruzetti (2009) genomfört med lyckade resultat.  
 

I studien framkom hur kvinnorna upplevde omvärlden dömande när de inte klarade av att lämna den 

våldsamme mannen. Om släkt, vänner eller behandlare var allt för angelägna om att kvinnan skulle 

bryta upp ur förhållandet kunde detta trigga henne till att försvara mannen och till att stanna kvar. I 

detta sammanhang tyder det på att motindoktrinering så som Lundgren (2012) förespråkar som ett 

medel att stävja normaliseringsprocessen bör användas med försiktighet. Holmberg & Enander 

(2010) pekar på vikten av att undersöka var i uppbrottsprocessen kvinnan befinner sig för att förstå 

om interventioner för att stödja ett uppbrott kan vara hjälpsamma eller fungera som kvarhållande, 

detta är kunskap vi som arbetar med våldsutsatta kvinnor bör ha. Studien visar att det är viktigt att 

arbeta med upplevelsen av att känna sig dömd, förslagsvis psykoterapeutiskt arbete utifrån KBT. 
 

I studien framkommer att den behandling kvinnorna deltagit i innehöll interventioner som passar 

väl in i KBT. Det första steget i diagnosbaserade KBT-manualer består vanligen av att låta 

deltagarna ta del av en modell av deras svårigheter och som betonar möjlighet till förändring 

(Bieling, 2008). I detta sammanhang blir det viktigt att informera om definitioner av våld och hur 
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vanligt förkommande våld är. Användande av makt- och kontrollhjulet och jämställdhetshjulet 

(IDAP, kriminalvården) kan underlätta att se hur psykiskt våld tar sig uttryck. Makt- och kontroll 

hjulet åskådliggör hur mannen kan använda sig av dominans, ekonomiskt förtryck, tvång och hot, 

genom skräck, sårade känslor, isolering, genom att använda barnen samt genom att förminska, 

förneka och förebrå som medel att minska kvinnans livsutrymme och få full kontroll över henne. 

Jämställdshetshjulet visar hur dessa olika områden kan se ut i ett jämställt förhållande, det ger 

möjlighet att jämföra hur olika konsekvenser relationernas kvalite ger i livet, vilket kan leda till 

insikter, skapa hopp och motivation (Hyde´n, 2011). Begreppen normaliseringsprocessen 

(Lundgren, 2012), uppbrottsprocessens olika faser och det traumatiska bandet (Holmberg & 

Enander, 2010) är modeller som visar på svårigheterna och som går att påverka. Kopplingarna 

mellan våldet och fysisk och psykisk ohälsa är ofta oklart för kvinnan (Heimer & Sandberg, 2008) 

vilket kan medvetandegöras med psykopedagogik. Ett sätt att utveckla färdigheter att ta hand om 

sin fysiska och psykiska hälsa kan vara att använda Barlows (2013) diagnosöverskridande manual 

för psykologisk behandling. Den har arbetsbok med övningar som hjälper klienten att lära sig 

uppleva verkligheten som den är här och nu, att identifiera tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser 

och att lära in funktionella beteenden. Ett annat sätt kan vara att använda manualen för DBT 

(Linehan, 2009) eller den speciellt anpassade modellen av DBT som utarbetats för våldsutsatta 

kvinnor och som användes vid pilotstudien av Iversen mfl (2009), se beskrivning på sid 12 i denna 

uppsats. Ytterligare lämpliga sätt att främja hälsa kan vara genom Kåvers känsloskola. Där tränar 

man på att uppmärksamma känslornas olika karaktär, lära sig varför man har känslor och hur de 

känns i kroppen. Man undersöker vad känslorna vill få oss att göra, hur man kan välja att öka, 

minska eller byta ut dem som sätt att hantera/reglera dem (Kåver, 2009). 
 

Andra reflektioner över hur resultaten kan påverka det kliniska arbetet är bland annat hur viktigt det 

är att stödja kvinnor som är tveksamma till gruppbehandling att ändå pröva. Det kan också vara 

värdefullt att lyfta det motstånd som kan finnas inför gruppsessionerna. Gruppmedlemmarna får i 

gruppen hjälp med det Larsdotter (2011) beskriver som en balansgång mellan att inte för bryskt 

bryta sig igenom försvaren men ändå ge kvinnan hjälp att inse att det inte är realistiskt att fortsätta 

hoppas. Man kan också förmoda att mycket obehag infinner sig när något så främmande som att 

fokusera sin egen person och egna upplevelser blir aktuellt till skillnad från att tidigare av rädsla 

varit helt fokuserad på omgivningen och speciellt mot den person som representerar faran (Isdal, 

2009). Iversen mfl (2009) beskriver att den våldsutsatta kvinnan ofta upplever en önskan att dra sig 
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undan vilket leder till brist på socialt stöd (validering). Att uppleva stöd från gruppen är ett tydligt 

resultat från denna studie och som man kan anta hjälper kvinnan att våga vara i kontakt med 

omvärlden även utanför gruppterapin. De möjligheter till exponering av social rädsla som gruppen 

erbjuder är då värdefulla. Att få känna igen sig då de andra gruppmedlemmarna berättar om 

liknande erfarenheter och att bli lyssnad till med förståelse vid berättelser om att man gjort sådant 

man egentligen inte ville angav informanterna som viktigt. Sexuellt våld var något som flera 

kvinnor i studien hade velat använda mera tid till. Det är vanligt att den våldsutsatta kvinnan tvingas 

till sexuella handlingar och viktigt att få stöd i att sätta ord på de upplevelserna (Larsdotter, 2011). 

Det är ofta svårt att hitta ord för det sexuella och en konsekvens av ordlösheten är att många utsatta 

personer förminskar händelserna. Därför behöver vi behandlare träna på att tala om detta 

(Larsdotter, 2011). Kvinnorna beskriver vikten av att att få vara med och höra någon annan kunna 

definiera sig själv som misshandlad vilket gör att hon behöver ställa sig själv den frågan. Insikten 

att många andra har varit med om att vara utsatta för våld och att det finns forskning och 

teoribildning om dessa fenomen ökar begripligheten/accepterandet att hon varit utsatt för våld och 

att de reaktioner hon visar är normala. Igenkännandet i den andres berättelser då problemen är som 

olika varianter av samma tema, vilket någon uttryckte i intervjun, är läkande i sig.  
 

Den psykopedagogiska delen av gruppbehandlingen var hjälpsam för att skapa förståelse. Att kunna 

gå från frågan "Varför gör han så här mot mig?" till att istället ställa frågan "Varför gör jag så här 

mot mig?" något har gjorts mot mig som fått mig att svika mig själv (Holmberg & Enander, 2010). 

Om kvinnan definierar sig själv som misshandlad så kan hon ta till sig den psykopedagogika delen, 

de andras berättelser och skapa förståelse för hur det kunnat hända, vilket visar på vikten av att 

denna process slutförs. 
 

Terapeutens förmåga att skapa balans och syntes mellan förändrings- och teknikarbetet och det 

relationsmässiga emotionella bekräftandet är något Kåver (2011) betonar i slutordet av sin bok om 

allians. Detta är ständigt aktuellt i arbetet med den våldsutsatta kvinnan där det som behandlare kan 

vara en utmaning att stå ut med att hon har svårt att lämna den våldsamma mannen utan att brista i 

respekt för henne. Det belyser vikten av kunskap kring den process kvinnor som lever med våld går 

igenom och hur det är avgörande för om interventioner för att hjälpa henne att bryta med den 

våldsamme mannen löser eller binder henne mera till mannen. Här kan metoden motiverande 

samtal (Miller & Rollnick, 2002) användas, bla genom att "rulla med motståndet". Teorin om det 
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traumatiska bandet (Enander & Holmberg, 2010) där de olika känslomässiga bindningarna behöver 

arbetas med var för sig och kunna lösas upp för att kvinnan ska kunna släppa taget och gå vidare 

förfaller mycket användbar. Denna teori ger en större insikt i att det är först då hon tagit sig ur 

förhållandet och skapat sig en någorlunda trygg plattform som hon kan definiera sig själv som 

misshandlad och därmed lätta på skuldbördan. Det bör då bli möjligt att arbeta med fokusering på 

sig själv och sina behov, vem hon är, vad hon önskar, vilket gör att KBT kan vara till stor hjälp, tex 

med validering. Utifrån kunskap och träning i att uppleva verkligheten som den är i nuet blir 

möjligheterna större att kunna skilja på män och kunna upptäcka de hon ska akta sig för. Kvinnan 

kan också då hon skapat ett tryggare sammanhang på allvar bearbeta de trauman hon utsatts för. 

Frågan är om samhället erbjuder kvinnan vad hon behöver då hon väl kan börja rikta sin 

uppmärksamhet mot sig själv, sina behov och önskningar. 
 

Slutsats 

I denna studie om upplevelser av gruppbehandling för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

framkommer att grupperna upplevts mycket värdefulla och hjälpsamma. Tillsammans med andra 

människor som har liknande erfarenheter har man i gruppen funnit en fristad från den omvärld som 

upplevts dömande. Med den trygga bas som gruppen utgör finns möjligheter att ta till sig vad som 

hänt och stöd i att ta hand om sig. I de grupper som studerats har många tekniker som stämmer väl 

överens med KBT använts och upplevts hjälpsamma, dock skulle behandlingen med fördel kunna 

utvecklas till att innehålla mera av KBT. Många gruppdeltagare efterfrågar mera tid och utrymme, 

möjlighet att kunna prata om riktigt svåra trauman då det kan behövas lång tid av bearbetande för 

att kunna läka de svåra upplevelserna. Kvinnorna i studien påtalade svårigheter att få tillgång till 

individuell psykoterapi efter gruppbehandlingen. Bristande möjlighet till fortsatt psykoterapi 

orsakar stort lidande för kvinnorna men har också negativa effekter för barnen och medför stora 

kostnader för samhället. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Enkätfrågor: 
 
 
1. Vilka förväntningar hade du på gruppen innan den startade? 
 
2. Tycker du att dina förväntningar har blivit uppfyllda? 
 

3. Om du sammanfattar tiden du deltagit i gruppen: 
- Vad har varit positivt? 
- Vad har varit negativt? 
- Vad saknade du eller vad ville du förändra? 
 

 

4. På vilket sätt upplever du att gruppen bidragit till en förändring av dig och din situation?  
    Vad har förändrats och på vilket sätt? 

5. Vad tycker du om antalet gruppträffar? Var de lagom, för få eller för många? 
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