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Existentiella frågor i samtal på kvinnojourer 
Cecilia Dymling 

 

 

Då en människa drabbas av en kris kan utomstående hjälp krävas för att 

hantera och bearbeta de existentiella frågor som uppkommer. Ett allvarligt 

hot mot kvinnors hälsa är våld i nära relationer. Föreliggande studie har 

undersökt jourkvinnors stödsamtal med våldsutsatta kvinnor på 

kvinnojourer. Syftet var att undersöka vilken typ av existentiella frågor som 

personalen möter i stödsamtalen, samt att studera om och i så fall på vilket 

sätt utrymmet för dessa frågor i stödsamtal bidrar till ökat välmående för 

kvinnor utsatta för mäns våld. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med sex jourkvinnor runt om i landet. Hermeneutisk analys med 

existentialistisk förankring vägledde fram till slutledning. Studiens resultat 

visar att några av de vanligaste existentiella frågor som uppkommer i 

stödsamtalen är frågor relaterade till kvinnans identitet samt hennes 

upplevelse av skuld i koppling till olika val hon gjort. Betydelsen av 

utrymme för existentiella frågor har relevans för våldsutsatta kvinnor i 

stödsamtalen.  

 

Keywords: Women's shelter, Existentialism, Counseling, Women, Abusive 

relationships 

Inledning 

Våldet är ett ständigt växande folkhälsoproblem och dess förekomst påverkar samhället i 

Sverige liksom resten av världen. Gemene man förhåller sig till våldsriskerna och det tycks 

idag finnas ett behov av säkerhetstänk i vardagen när vi rör oss på olika platser. Äldre stannar 

gärna inne om kvällarna. Kvinnor väljer joggingrunda med omsorg för sitt liv (Hammarström 

& Hensing, 2008). Utöver direkta skador bidrar våldet till långsiktiga konsekvenser för olika 

involverade samhällsaktörer, familjer, grupper och enskilda individer.  

 Partnervåld är ett växande folkhälsoproblem för kvinnor (Saltzman, Green, Marks, & 

Thacker, 2000). För en mängd kvinnor är hemmet ingen fristad där trygghet och värme finns. 

Istället är det till största delen där som våldet utövas (Amnesty, 2004). Det sker ofta bakom 

stängda dörrar och förefaller för kvinnorna inbegripa en tystnad som accepteras. På så vis kan 

de undanhålla våldet från utomstående (Freivalds, 1997). Kvinnor som lever i partnervåld är 

ofta emotionellt involverade med och i vissa fall ekonomiskt beroende av männen som utför 

våldet mot dem. Detta försvårar naturligtvis situationen ännu mer. Så sent som 2013 

konstaterades att ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa är våld mot kvinnor i nära 

relationer (World Health Organisation, 2013). När våldet kommer från den man älskar uppstår 

inte sällan en kris i människans liv, vilken kan försvåra hennes vardag genom att hon tvingas 

konfronteras med existentiella frågor så som skuldkänslor, rädsla, ångest och meningen med 

livet. För att lättare ta sig igenom krisen kan samtalsstöd vara en viktig del. I Sverige arbetar 

kvinnojourer för att fånga upp våldsutsatta kvinnor och erbjuda stödsamtal med dessa. 

Föreliggande studie undersöker kvinnojourpersonals upplevelser och erfarenheter av 

existentiella frågor i samtal med våldsutsatta kvinnor. 
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Våld i nära relationer och dess konsekvenser 

Våld i allmänhet kan delas upp i självorsakat våld, mellanmänskligt våld samt kollektivt våld. 

Vidare kan fyra våldstyper identifieras: fysiskt, sexuellt, psykologiskt våld samt försummelse 

(WHO, 2002). Detta inkluderar konsekvenserna av våldet för både individ, familj och 

samhälle. Forskning visar att nästan varannan vuxen kvinna i Sverige, 46 %, någon gång har 

utsatts för våld från en man (Lundgren, Heimer, Westerstrand, & Kalliokoski, 2001). 

Nämnvärt är att mörkertalen inte räknas in i den officiella statistiken (Freivalds, 1997).    

 I en studie från Norge som undersökt utsatthet av våld i nära relationer samlades data in 

från 2400 kvinnor respektive 2200 män som någon gång levt i en parrelation. Av kvinnorna 

hade 27 % utsatts för våld av en partner. I en jämförelse mellan könen hade kvinnorna utsatts 

för fler former av våld jämfört med de män som upplevt partnervåld. Allvarligt fysiskt våld så 

som stryptag eller användning av vapen hade drabbat 8% av kvinnorna respektive 2% av 

männen. Tvång till sexuella handlingar av partnern hade 10% hos kvinnorna respektive 1% 

hos männen upplevt (Haaland, Clausen, & Schei, 2005).    

 Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014a) genomförde nyligen också en omfattande 

undersökning i Sverige bland kvinnor och män mellan 18-74 år. Syftet med studien var att 

belysa kvinnors och mäns utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i ett 

livstidsperspektiv samt kopplingen mellan utsatthet och diverse tecken på ohälsa. Deltog i 

undersökningen gjorde 5 681 kvinnor respektive 4 654 män vilka fick besvara enkäter. 

Resultaten visade att cirka en av tio kvinnor och en av hundra män hade efter att ha fyllt 18 år 

utsatts för allvarligare sexuellt våld inbegripande fysiskt våld, hot om fysiskt våld eller 

påtvingat samlag etcetera, då den utsatta varit i ett tillstånd utan möjlighet till att försvara sig. 

För närmare häften av studiens kvinnliga respondenter hade dessa utsatts för sexuellt våld i 

form av sexuella trakasserier, sexuell förnedring eller sexuellt övergrepp. Vanligtvis 

benämndes partnern som förövare vid allvarligare sexuella övergrepp. I mindre allvarliga 

övergrepp uppgavs bekanta och okända som gärningsmän. Av de kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp i vuxen ålder var det ungefär hälften som pratat om händelsen med familj 

eller vänner.  

 Av studiens kvinnliga respondenter hade 20% någon gång efter att ha fyllt 18 upplevt 

utsatthet för systematiskt och upprepat psykiskt våld där förövaren var en aktuell eller tidigare 

partner. Det psykiska våldet tog sig vanligast uttryck i nedvärdering, förolämpning, 

kränkningar och förtryck. Av de kvinnor som upplevt systematiskt och upprepat våld uppgav 

12% att de någon gång i vuxen ålder blivit dominerade av en aktuell eller tidigare partner, 

vanligen i form av hur mycket pengar kvinnorna fick ha, vilka de fick träffa samt vilka kläder 

de skulle ha på sig. Vidare rapporterade 7% av dem psykiskt våld i form av att aktuell eller 

tidigare partner hade skadehotat sig själv eller barnen, samt hotat förstöra för kvinnan 

värdefulla saker eller avslöja hemligheter. Sammanfattningsvis hade sålunda 46% kvinnorna 

någon gång i sitt liv upplevt allvarligt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Vanligare var det 

för kvinnor än män att ha drabbats av sexuellt samt psykiskt våld, såväl i barndom som i 

vuxenliv.   

 Resultatet från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014a) som framkom i kopplingar till 

hälsa visade att både kvinnor och män som någon gång under livet utsatts för sexuella 

övergrepp uppgav symtom för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket var tre till fem 

gånger vanligare än bland andra. Symtomen för PTSD uppvisades hos mer än var fjärde 

kvinna som utsatts för allvarligt våld. Depressionssymtom var dubbelt så vanligt som bland 

andra personer för de kvinnor vilka utsatts för allvarligt psykiskt våld under barndom eller i 

vuxen ålder. Depression i sig innebär också en ökad risk för andra psykiska och fysiska 

ohälsor, vilket även PTSD gör. Självskadebeteende hade starka kopplingar till utsatthet för 

allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet. För de personer vilka varit utsatta för allvarligt sexuellt 

eller fysiskt våld i vuxen ålder uppgav cirka var tredje kvinna och man riskbruk av alkohol. 
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Detta var nästintill dubbelt så vanligt som bland de personer vilka inte varit utsatta. Även 

hjärtinfarkt var två till fyra gånger vanligare bland kvinnor i åldern 56-74 år som varit utsatta 

för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld jämfört med de som ej varit utsatta.  

 Flera andra studier har också visat att våld i parrelationer ökar risken för posttraumatiskt 

stressyndrom, andra ångestsyndrom, depression, missbruk, ätstörningar och suicidalitet 

(Campbell, 2002; Humphreys, Cooper & Miaskowski, 2011; Iverson, et al. 2012). I en annan 

undersökning uppgav 64% av de tillfrågade våldsutsatta kvinnorna att de någon gång 

övervägt självmord som utväg (Lundgren, Heimer, Westerstrand, & Kalliokoski, 2001). Det 

finns även internationella studier som visar att mer än 90 procent av de människor som begår 

självmord är deprimerade eller har andra psykiska sjukdomar (National Institute for Health 

and medical research, 2005).  

 I en studie genomförd av Claesson, Heimer och Stensson (2006) undersöktes 

livssituationen för kvinnor som sökte vård vid Rikskvinnocentrum på grund av 

partnerrelaterat våld. Studien syftade även till att undersöka hur kvinnornas situation 

förändrades över tiden. Respondenterna fick besvara enkäter vid tre tillfällen under ett 

tidsintervall på nio månader. Resultatet visade att våldet som kvinnorna utsatts för gav 

långvariga konsekvenser. Deras livssituation avseende hälsa, barn, boende, ekonomi samt 

förfogande av samhällsresurser och stöd påverkades. Trots att kvinnornas hälsa förbättrades 

efter nio månaders kontakt med Rikskvinnocentrum kvarstod hoten i stora drag.  

 I en studie genomförd i USA har liknande resultat framkommit då Bonomi, Anderson, 

Reid, Rivara, Carrell, & Thompson (2009) undersökte risken för medicinska och psykosociala 

diagnoser för kvinnor med erfarenhet av partnervåld, i jämförelse med kvinnor utan 

upplevelser av partnervåld. Telefonintervjuer genomfördes med 3 568 kvinnor. Resultaten 

visade att de kvinnor med erfarenhet av partnervåld löpte en signifikant högre risk att drabbas 

av emotionella och beteendemässiga problem, jämfört med kvinnorna utan erfarenhet av 

partnervåld. Dessa problem var bland annat: missbruk, familje- och sociala problem samt 

depression. I förlängningen innebar det i sin tur en ökad risk för hjärtsjukdomar. 

När krisen uppstår 

Då människan drabbas av en kris konfronteras hon ofta med sin egen sårbarhet vilket kan leda 

till att hon börjar söka svar på existentiella frågor. Orsaken till krisens uppkomst kan bero på 

att människans tidigare livserfarenheter inte är av tillräckligt slag för att hon ska kunna 

hantera den nya situationen och göra den begriplig för sig. Tillvaron behöver sålunda ses ur 

ett helt nytt perspektiv (Kristoffersen & Breivne, 2005). Att bli utsatt för våld av olika slag 

kan med stor sannolikhet försätta en människa i kris, vilket är en central tanke i denna 

uppsats.  

 Begreppet kris härstammar från grekiskans krisis och betyder plötslig förändring, 

avgörande vändning, ödesdiger rubbning. Ordet tillämpas i såväl ekonomiska sammanhang 

som inom det medicinska språkbruket varav det i det sistnämnda kännetecknar en avgörande 

vändpunkt i ett sjukdomsförlopp (Cullberg, 2006). Vid en kris uppkommer frågor som berör 

livets grundläggande möjligheter och begränsningar. Inte sällan är dessa smärtsamma och 

ofrånkomliga att fundera över. Detta innebär i sin tur att kriser ur ett existentiellt perspektiv 

kan utgöra konstruktiva delar i människans liv, eftersom det är i krisens tid som människan 

tvingas till reflektion över sitt liv (Jacobsen, 2003).  

 Ett psykiskt kristillstånd kännetecknas av svårigheter att psykiskt bemästra en nyuppstådd 

livssituation där varken tidigare erfarenheter eller reaktionssätt räcker till. Fyra faktorer 

påverkar krissituationen och dessa är: den utlösande situationen, vilken inre, personlig 

betydelse det inträffade har, vilken aktuell livsperiod som individen befinner sig i, samt vilka 

sociala förutsättningar hon har med familj och arbete (Cullberg, 2006). Reaktionen kan bli 
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olika kraftig och svårhanterlig beroende på människans tidigare psykiska problem, ensamhet, 

drogproblem eller andra parallella trauman (Carlsson, 2007). Krisen innehåller ofta både 

kognitiva, fysiologiska och affektiva symtom (Jonsson, 2005).  

 Den traumatiska krisens förlopp kan beskrivas i fyra faser vilka inte är helt åtskilda från 

varandra. Den första fasen benämns chockfasen och pågår under några ögonblick till ett par 

dygn. I denna fas kämpar människan med att undanhålla verkligheten ifrån sig. Detta 

eftersom hon inte upplever något sätt att ta in och bearbeta det som har skett. Personen kan 

under ytan uppleva kaos, men utåt sett uppfattas som någorlunda välordnad. Under denna fas 

har hon svårt att minnas vad som sagts eller skett. Därför behöver väsentlig information 

upprepas gång på gång till henne. Det finns även kriser som kommer stegvis och då infinner 

sig inte alltid chockfasen lika tydligt (Cullberg, 2006). Detta kan tillexempel ske då den ena 

partnern i en parrelation med små medel börjar kontrollera och psykiskt kränka den andre, för 

att sedan öka i sitt våldsutövande mot personen. Chockfasen utgör tillsammans med 

reaktionsfasen, vilken är den andra i ledet, den akuta krisen. Först när individen börjar få upp 

ögonen för det som hänt och inte längre blundar för det, då påbörjas reaktionsfasen. Nu börjar 

försvarsmekanismerna mobiliseras hos individen. Dessa är omedvetna psykiska reaktioner 

vars uppgift är att minimera upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för jaget. 

Försvarsmekanismerna kan vara värdefulla verktyg för att hjälpa den drabbade att konfrontera 

den smärtsamma realiteten. Men de kan också försvåra för hennes bearbetning av händelsen. 

Den tredje, bearbetningsfasen, utgörs av att individen åter börjar blicka mot framtiden istället 

för att som tidigare ha varit helt upptagen av traumat. Denna period är kritisk eftersom 

verklighetsuppfattningen måste vara så realistisk som möjligt för att individen ska fortsätta 

vidare. Om inte hennes förhållningssätt börjat förändras inom en skälig tid krävs sakkunnig 

hjälp för att komma vidare. Den fjärde och sista, nyorienteringsfasen, inbegriper ingen 

avslutning utan individen har i denna fas försonat sig med det inträffade. Det förgångna kan 

ses som ett ärr vilket inte längre hindrar individen från att leva fullt ut. Dock kan årsdagar och 

andra påminnelser om händelsen upplevas smärtsam. Många människor upplever likväl att det 

skedda bringat nya betydelser för livets framtid (Cullberg, 2006).  

Existentialism 

Existentialismen kan ses som en filosofisk inriktning vars primära syfte är att förstå den 

mänskliga existensens grundförutsättningar (Stenström, 1966). Perspektivet berör sålunda 

frågor som handlar om människans sätt att förstå sig själv och sina livsvillkor. Inom 

existentialismen förespråkas människans strävan mot ett autentiskt liv. Detta innebär att hon 

blir medveten om möjligheter och begränsningar som livet inbegriper samt hur hon utifrån 

dessa vill leva (Jacobsen, 2003). När människan tvingas ta ställning till sin egen existens 

uppkommer de existentiella frågorna vilka kan handla om frihet, ansvar, skuld, mening och 

lidande. Frågor likt dessa kan människan aldrig fly ifrån utan kommer någon gång tvingas att 

konfrontera (Jacobsen, 2003; Stiwne, 2008).  

 Den existentialistiska filosofen Rollo May framhåller att den existentiella sidan har 

försummats och föregåtts av det traditionella västerländska tänkandets fokus på essens (May, 

1983). Existentialismen utgår från ontologin, vetenskapen om varat hos individen, 

människans existens. Att ha psykisk hälsa utesluter inte ångest helt utan handlar snarare om 

att leva utan en förlamande ångest. På detta vis kan normal ångest ses som en energikälla 

vilken inbegriper en konstruktiv kraft som människan kan använda för att finna sina inre 

outnyttjade möjligheter (May, 2001). Föreliggande undersökning har utgått från Mays teorier 

om existentiella frågor. 

 Ångest - att ha eller vara. Ångest är enligt existentialismen rotad i människans existens 

och kan ses som ett ontologiskt kännetecken. Till skillnad från att känna fruktan inför en 
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händelse är ångest inte ett perifert hot utan snarare ett hot mot människans vara. Det gör 

ångesten till det mest smärtsamma, primära hot en människa kan uppleva. På så vis 

överväldigar den hennes känsla av vara och drabbar hennes självkänsla samt upplevelsen av 

egenvärdet, vilket är det mest centrala i människans upplevelse av sig själv som levande 

varelse. Ångesten försvagar minnet och tillintetgör framtiden. Människan är under ångestens 

plåga oförmögen till fantasi kring hur existensen skulle vara utan ångesten. Många människor 

skulle därför föredra fysisk smärta framför ångestupplevelsen. Ångest är inte något som 

människan har, utan något som hon är (May, 2005a).  

 Ångest ligger nära frihet enligt May. Genom ångesten börjar människan förnimma vissa 

möjligheter till självförverkligande. Dock är en förutsättning för dessa möjligheter att hennes 

nuvarande trygghet går förlorad. När tryggheten går om intet kan människan visa tendenser 

till att förneka de nya möjligheterna. Om ingen möjlighet till öppning fanns skulle inte heller 

ångesten upplevas. Därför ses friheten som nära sammanhängande med ångesten då det är 

genom människans frihet, oavsett storlek, som hon kan konfronteras med utmaningen i att 

förverkliga nya möjligheter och på så vis uppleva ångest (May, 2005a). Sålunda kan ångesten 

te sig som både en konstruktiv kraft vilken bringar energi och entusiasm, eller en destruktiv 

kraft som förlamar, isolerar och skapar panik. Om hon försöker ignorera ångesten finns det 

risk att hon känner maktlöshet. Denna känsla är ofta en grundstomme hos människor som 

utövar våld och aggression och inte sällan utförs våldsdåd av människor vilka upplever just 

detta, i ett försök att försvara sin egen identitet eller självkänsla (May, 1974).  

 Existentiell och essentiell frihet? Frihet är möjligheten att välja eller att inte välja. Först när 

människan upplever friheten som intensivast är när den går förlorad hos henne. Frihet innebär 

möjligheter till utveckling och livsstegring, likväl som möjligheten att motverka sin 

utveckling, dra sig undan och förneka. May menar att det finns två former av frihet, 

existentiell respektive essentiell frihet (May, 2001). Existentiell frihet innebär att stanna upp 

och välja en reaktion framför en annan. Denna typ av frihet avser människans frihet att handla 

i det vardagliga livet. Den har en ytlig mening och kan förloras (May, 2001). Essentiell frihet 

innebär friheten att vara och är sålunda en inre känsla av frihet. Då människan kan vara 

maktlös och utan handlingsfrihet finns ändå hennes inre frihet kvar vilken May kallar för 

essentiell frihet. Ett tydligt exempel på detta är de människor som suttit frihetsberövade i 

fängelser eller koncentrationsläger. Trots fångenskapen har vissa upplevt sig ha en inre kärna 

av essentiell frihet där de kan tänka, känna och reflektera fritt. Det är en frihet som skänker 

människan kraft och hjälp att överleva den plågsamma isoleringen. Enligt May måste den 

existentiella friheten berövas för att den essentiella ska uppnås i henne. Folket i västvärlden 

upplever sig idag som fria, men detta är enbart en ytlig frihet som inte inbegriper den 

essentiella friheten. Därför kan frågan ställas om det är så att människan måste vara 

frihetsberövad i någon form, som en förutsättning för att uppnå den essentiella friheten (May, 

2001). 

 Mod. Då människan står vid ett vägskäl finns friheten att välja. Livet för ibland med sig 

omvälvande förändringar vilket kan göra det svårt för människan att fatta sitt val, exempelvis 

ifall kvinnan ska våga lämna mannen som slår henne. När hennes grundpelare i tillvaron 

vacklar kan hon vilja dra sig undan i panik och ångest. Det bästa vore såklart att fatta det mod 

som krävs och möta det nya. I förändringen finns möjligheter till att delta i formandet av 

samhället och framtiden. Modet ses inte som en direkt motsats till förtvivlan. Snarare kan 

mod ses som en förmåga att gå vidare trots förtvivlan (May, 2005b). Ur förtvivlan kan de 

djupaste insikterna frambringas hos människan. Samtidigt tvingar känslan henne till försoning 

med sitt öde. Förtvivlan kräver att hon ser livets realiteter i ögonen och genom det släpper all 

ytlig konformism, låtsaskärlek och falskt hopp (May, 2001). 

 Samtidigt får heller inte modet förväxlas med dumdristighet. Vad som tillsynes liknar mod 

kan istället vara en trotsighet som används i ett försök att kompensera för människans egen 
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omedvetna fruktan. Ett exempel på detta kan enligt May (2005b) vara "självmordspiloterna" 

under andra världskriget. Dumdristighet i sådan bemärkelse kan för människan enbart sluta 

med att hon dödas eller åtminstone skadar sig illa. Detta är sålunda inget produktivt sätt att 

visa mod på. Mod ska inte förväxlas som ett av människans personliga värden. I själva verket 

utgör mod den grund som gör personliga värden som kärlek eller trohet möjliga.  

Krisens existentiella frågor 

Ibland klarar inte människan att hantera krisen på ett tillfredsställande sätt. Hon upplever en 

existentiell vilsenhet då hon misslyckas med att skapa mening i tillvaron (DeMarinis, 2004). 

Upplevelser med en existentiell prägling, det vill säga de som handlar om de känslomässiga 

förutsättningarna för att vara människa (Cullberg, 2006) kan beskrivas som krisens 

förhållande till människans övriga liv. 

 De existentiella frågornas betydelse för individen kan liknas vid "De frågor som stiger 

inom oss när vi går en promenad en varm sommarkväll och känner doften av syren…" 

(Eriksson, Thorzén, Olivestam, & Thorzén, 2004, s. 55). Människan kan sålunda känna ett 

existentiellt välbefinnande. Emellertid övergår frågorna många gånger i en existentiell kris 

vilket skapar en stark ångest. Alla kriser utgörs av en existentiell prägling eftersom 

människans existens i olika grad påverkas (Strang, 2013). Frågorna berör det allra djupaste 

inom människan och inte sällan väcks dessa frågor hos henne när hon befinner sig i kris. 

Exempel på existentiella frågor kan vara mening, skuld, lidande och ångest. Genom att 

reflektera kring sin relation till dessa kan vardagens problem upplevas mer distanserat och 

därigenom bringa större perspektiv på livet (Eriksson et. al, 2004). 

Kvinnojouren i Sverige 

I mitten på 1970-talet startades kvinnojoursrörelsen i Sverige. Detta gjordes som en reaktion 

på mäns våld mot kvinnor i nära relationer samt bristande samhällsresurser för att skydda 

kvinnor och barn. Genom kvinnojourerna kunde man söka stödja kvinnor utsatta av mäns våld 

samt ge möjligheten till samtal med en annan kvinna i form av medmänniska och inte expert. 

Idag finns cirka 180 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Kvinnojourerna är anslutna till något av 

de två riksförbunden ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) respektive SKR 

(Sveriges kvinnojourers riksförbund). Förbunden har åtskilda ideologiska inriktningar men 

arbetar båda med att förmedla den verklighet som jourerna möter och sålunda vara röster åt 

dem. Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen tillhandahålla stöd och hjälp till våldsutsatta 

kvinnor och barn. Hela 71 procent av landets skyddande boenden drivs dock av ideella 

organisationer. På kvinnojourerna erbjuds skydd, stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och 

deras barn, vilket kan ske i form av stödsamtal, olika gruppverksamheter eller skyddat 

boende. En stor skillnad mellan kvinnojourerna är att några har anställd personal, kontor och 

telefontid dygnet runt, medan andra endast har ideell personal och begränsade telefontider.  

Det kan även finnas olika förklaringar kring mäns våld mot kvinnor vilket kan innebära 

olikheter i kunskapen och beredskapen för att ta emot kvinnor som utsatts för våld (Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid, 2014b). För att arbeta på kvinnojour behövs ingen särskild 

yrkeskunskap. Snarare ses det som en av jourernas styrka att ha människor med väldigt olika 

bakgrunder. Däremot deltar blivande jourkvinnor i en studiecirkel innan arbetets start. Syftet 

med cirkeln är att ta upp allt det som jourkvinnor behöver kunskap om och kommer få möta i 

arbetet (ROKS, 2014). 
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Syfte och frågeställningar 

Att bli utsatt av våld från partnern man älskar innebär för många kvinnor att försättas i en svår 

situation vilken skapar en kris för människan. Några av dessa kvinnor vänder sig till 

kvinnojourer runt om i Sverige för att få stöd och hjälp i det svåra de upplever. Föreliggande 

studie har undersökt behovet av att bearbeta existentiella frågor hos kvinnor, utsatta för mäns 

våld, i deras samtal med jourkvinnor på kvinnojourer. Studiens syfte är att belysa samtalet 

mellan dessa kvinnor och jourkvinnorna.. Vad gäller syftets fokus är forskningen begränsad 

varpå förhoppningarna är att studien kan bidra med kunskap kring existentiella delar i samtal 

på kvinnojourer. Den praktiska nyttan med föreliggande undersökning är att bidra med 

kunskap till en ökad kvalitet på stödsamtal hos kvinnojourer. Följande frågeställningar ställs 

upp för att besvara studiens syfte: 

1. Vilken typ av existentiella frågor är det som jourkvinnorna bemöter i samtalen? 

2. Hur påverkar existentiella frågor i stödsamtal välmåendet hos de våldsutsatta kvinnorna, 

enligt jourkvinnorna?  

3. Finns det någon del i stödsamtalen som jourkvinnorna själva upplever särskilt svåra att 

hantera? 

Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie genomfördes med verksamma kvinnor på tre kvinnojourer samt en 

tjejjour runt om i Sverige. Tre av jourerna representerades av ROKS. Den fjärde 

representerades av SKR. Kriterier för deltagarna var att de skulle vara verksamma ideellt eller 

med en anställning på en kvinnojour respektive tjejjour, samt ha haft minst tre stödsamtal med 

minst en våldsutsatt kvinna. Utifrån dessa kriterier kan urvalet för undersökningen ses som ett 

målinriktat urval (Bryman, 2008). Två kvinnojourer utöver de som redan tackat ja till att 

delta, avböjde sin medverkan på grund av tidsbrist. Deltog i studien gjorde sammanlagt sex 

kvinnor med ett ålderspann på 24-63 år. En av dem var ideellt aktiv och resterande hade en 

avlönad anställning på respektive jour. Deltagarnas bakgrundsutbildning återfanns inom 

områdena psykiatrisk vård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, utbildning och diakoni. 

Erfarenheten av arbetet på jouren varierade mellan sju månader och 25 år.  

Material 

För att skapa för uppsatsen rätt fokus upprättades inför intervjuerna en semistrukturerad 

intervjuguide med ett antal frågor vilka i respektive intervju åtföljdes av följdfrågor under 

samtalen. Intervjuguiden bestod inledningsvis av frågor gällande bakgrundsinformation så 

som ålder, erfarenhet, utbildning och grundläggande information om respektive jour. Därefter 

återfanns frågor kring existentiella delar samt frågor om stödsamtal och deltagarnas syn på 

utbildning inom jouren. Dessa frågor var bland annat: "Hur kan ett stödsamtal se ut?", "Vilken 

typ av frågor får du bemöta i samtalet?", "Vad är existentiella frågor för dig?", "Vilka 

existentiella frågor är det som kommer upp i samtalet enligt dig?", "Upplever du att det i 
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stödsamtalen finns utrymme för att ventilera de existentiella frågorna?", "Vad tycker du är 

svårast i samtalet?". 

Procedur 

Då undersökningen syftade till att belysa samtalet mellan kvinnor, utsatta för mäns våld, och 

personal på kvinnojourer användes kvalitativa intervjuer för att fokusera upplevelser och 

erfarenheter hos deltagarna. En av intervjuerna skedde som gruppintervju med två av 

deltagarna där båda turades om att svara på samma frågor. Resterande intervjuer utfördes 

enskilt med personerna. En första kontakt till samtliga jourer gjordes via mejl med en 

presentation av undersökningen och dess författare. Däri bifogades också ett missivbrev som 

tidigare sammanställts. Missivbrevet tydliggjorde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2010) varpå dessa också informerades muntligt i varje intervju. Med några tillfrågade 

upprättades därefter telefonkontakt varav ett par hörde av sig själva. Med andra upprätthölls 

kontakten via mejl. Tid och plats inbokades med de tillfrågade vilka uppgav intresse för att 

intervjuas. En av intervjuerna utfördes på en deltagares andra arbetsplats och resterande 

skedde på respektive jour. Intervjuernas längd varade mellan 30 minuter och en och en halv 

timme. Dessa spelades in och transkriberades därefter till textformat vilket uppgick till 

sammanlagt 54 sidor. Efter transkriberingen raderades det inspelade materialet. 

Databearbetning 

Analysen är deduktiv då den styrs av det teoretiska ramverk som tidigare presenterats. För 

bearbetning av studiens data användes en hermeneutisk analys med existentiell förankring 

inbegripande ett teoretiskt ramverk från May. Inledningsvis lästes materialet igenom i sin 

helhet upprepade gånger varpå materialet därefter meningskoncentrerades vilket innebar att 

överflödiga ord togs bort och citaten abstraherades. Dock återges citaten i sin helhet under 

resultatsdelen. Med den hermeneutiska spiralen som grundstomme i analysen jämfördes delar 

i texten med dess helhet. Parallellt med detta noterades även författarens förförståelse och 

dess påverkan på tolkningen. Såväl åtskilda som gemensamma teman och mönster samt 

specifika utsagor noterades. Slutligen utfördes en huvudtolkning av de framkomna temana 

under strukturanalysen vilka sammankopplades med de teoretiska begreppen.  

Resultat 

Nedan presenteras de resultat som framkommit i föreliggande undersökning vars syfte var att 

belysa stödsamtalet mellan jourkvinnor och kvinnor utsatta för mäns våld. Nedan redogörs för 

vederbörande framkomna teman vilka var De existentiella frågorna, Mötet med de 

existentiella frågorna i samtalet, Det svåra i samtalet, samt Utrymmet för existentiella frågor 

- betydelsen för kvinnan. 

De existentiella frågorna 

I samtliga intervjuer återfanns tankar om vad existentiella frågor kunde vara. Svaren 

genomsyrades av frågor om livets mening och människans roll i det. En deltagare uttryckte att 

det är: 

"Livsfrågor, att fundera på vad livet handlar om, och vem jag är i det." 
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De existentiella frågorna kunde inbegripa hur man vill leva sitt liv och ifall det är ett fullgott 

liv om allting annat är bra men relationen till partnern är dålig. Vissa kvinnor som lever i en 

nära relation med en man som utsätter henne för våld kan ha det gott ställt materiellt och en 

rik bekantskapskrets. När allting ställs på sin spets kan sålunda frågan uppstå huruvida livet är 

tillräckligt gott även om partnerrelationen inte är det. Ur många av de existentiella frågorna 

uppgavs ångest skapas hos de kvinnorna. En annan deltagare beskrev existentiella frågor på 

följande vis: 

"Liv och död. Meningen med livet. Det kanske inte handlar om fysisk död, men själsligt 

eller psykiskt, man har inget liv. Kvinnan bara snitslar sig fram mellan mannens 

stämning och försöker hitta ett lugn."  

Mötet med de existentiella frågorna i samtalet 

Ur intervjuerna framkom att kvinnorna som lever med våld från män ofta berör frågor vilka 

kan ses som existentiella, genom att i stödsamtal med jourkvinnorna uttrycka frågor som: 

Varför gjorde jag det här valet? Vad är jag värd? Vad är viktigt i livet? Vad är kärlek? Vad 

vill jag? Varför händer det här? Kvinnornas tankar inkluderar inte sällan liv och död samt vad 

som är meningen med det som sker. En deltagare uttryckte: 

"Många kvinnor hamnar i någon slags livskris och börjar fråga sig själva vem de är när 

de har varit med om någonting, "vem är jag som gick med på att ha sex fast jag 

egentligen inte ville" eller "vem är jag? Jag är ett våldtäktsoffer."  

För några av deltagarna beskrevs upplevelsen av hur kvinnorna i stödsamtalen tidigt och ofta 

visade skuldkänslor. Detta kunde bland annat yttra sig som i följande beskrivning: 

"Många tjejer kan börja samtalet med att säga "jag ber om ursäkt för att jag tar upp din 

tid", eller "förlåt för att jag sitter här och gråter", eller "jag ber om ursäkt för att jag 

ringer och stör".  

Genom ovan citat och andra framkom sålunda att kvinnorna tenderar att förminska och 

minimera sitt eget värde i relation till stödsamtalen, men också inför och efter möten med 

myndigheter och sjukvård. 

"När hon väl bestämt sig för att anmäla är det väldigt viktigt att vi följer med till 

sjukvården. Det är ju jätteläskiga grejer, att gå själv i den situationen… "Dom tror inte 

på mig", "Det här är ju bara bagateller, det här är bara dumma saker". Det gäller att 

snabbt säga "Det är det inte".  

Att välja och göra olika val i livet är något som visade sig vara centralt i stödsamtalen och var 

ofta nära kopplat med skuld, såväl i anknytning till barnen, omgivning eller kvinnan själv. 

"Det kan vara att "Nej men jag borde inte ha gått dit, nej men jag borde inte ha träffat 

honom". (...) Hon ifrågasätter sig själv mycket, "Jag borde inte ha gjort så, då hade inte 

det hänt", hon tänker att "Jag skulle ha gjort ett annat val, då hade det inte varit såhär"."  

Det svåra i samtalet 

Hos deltagarna fanns en gemensam upplevelse av att vissa frågor eller delar i samtalen är 

svårare att bemöta för dem själva. En av deltagarna som själv inte har barn upplevde att det är 

svårare frågor då den våldsutsatta kvinnan har barn. Det framkom även en oro över att 

kvinnorna ibland försvinner och slutar höra av sig. För några innebar svåra delar att prata om 
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det sexuella våldet då detta upplevdes som något på djupet fysiskt ont. En deltagare beskrev 

det: 

"Det är sådan djup kränkning av en person på ett ännu djupare plan än vanlig fysisk 

misshandel (…) En kvinna som kom hade blivit misshandlad. Han hade strypt och 

knuffat henne. Det var första gången hon var här och mot slutet av den timmen sa hon 

"ja, det finns någonting mer, men jag kan inte, jag kan inte" och hon började gråta. 

Nästa samtalstillfälle gungade hon av och an, hon mådde illa, det var svårt. Det är så 

djupt."  

En annan aspekt på svårigheten att tala om det sexuella våldet var de situationer där barn fått 

bevittna det sexuella övergreppet. Detta lyftes fram av en annan deltagare:  

"Om kvinnorna har varit utsatta för extremt sexuellt våld, och framför allt om barnen 

har bevittnat händelsen, för en del blir ju utsatta för det, när barnen är med och får titta 

på."  

En fråga som kan tyckas te sig om en av de vanligaste vilken ofta ställs hos gemene man är: 

Vad tycker du? På frågan hur den nyklippta frisyren uppfattas av den andre är det lätt att 

svara. Men när frågorna ställs i koppling till existentiella livsvillkor upplevdes detta vara 

svårare att bemöta för en deltagare: 

"Det är en svår fråga "vad tycker du?" (…) Det beror såklart på vad frågan handlar om, 

men jag (…) vi ska inte tycka så mycket egentligen (...) … hon kanske har lämnat och 

gått tillbaka, och så kan hon säga "vad tycker du om det?", eller "nu måste ni tycka att 

jag är dum i huvudet eller värdelös som har gått tillbaka"."  

Vidare upplevdes en känsla av maktlöshet över att inte kunna göra mer då jourkvinnans hjälp 

syftar till självhjälp för kvinnan med målet att hon skall fatta beslutet själv. 

"Jag hade en kvinna som väntade tvillingar och han misshandlade henne så hårt att hon 

förlorade båda. Hon flyttade (...) Men henne har jag aldrig hört något mer, och då kan 

jag tänka "hur gick det sen?"."  

Utrymmet för existentiella frågor - betydelsen för kvinnan 

Det visade sig genomgående i alla intervjuerna hur viktigt mötet med jourkvinnan är. Hos 

kvinnorna som lever i våld från män tycks en aning av lätthet i att inte längre behöva bära i 

ensamhet komma fram i samtalen: 

"Många gånger blir vi de enda vänner som de har, för andra har försvunnit. Syskon, 

släktingar, de finns inte längre, de har blivit bortmotade eller inte orkat, och då finns vi 

där."  

Det tillades även om en samhällsaspekt vilken av flera beskrevs som ett ofta ifrågasättande av 

kvinnans berättelse. Sålunda ligger en stor vikt i att skapa förtroende i stödsamtalen. 

Följaktligen utgör jourkvinnorna en viktig del i kvinnans kamp för att känna sig betrodd och 

bli bekräftad i vad som har hänt. 

"Man vill inte känna sig ensam i det som har hänt. (...) Dom har ett ställe att komma till 

när andra platser sviker. (...) Vissa har en väldigt stöttande omgivning, men samhället i 

stort har ett väldigt ifrågasättande mot tjejer (...) ... vi väljer alltid att lita på dem, och 

lyssna (...)... att vara på deras sida (...) ... och känna att man finns där, man stöttar dem i 

alla lägen."  
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För kvinnor vars liv kontrolleras hårt av en man kan det ändå finnas möjlighet att tänka fritt 

kring vad hon skulle vilja göra, eller skulle vilja ha det, under stödsamtalen: 

"Det kan stå mellan att kvinnan lever ett tjusigt liv rent materiellt, med vänner och 

familj och alla tror... mannen är skitcharmig, och hon vet att om hon lämnar honom blir 

det tomt, då har hon ingenting, kanske måste sätta sig i ett dåligt område i en lägenhet 

och dåligt med pengar... man väljer att vara en fri människa som inte blir styrd av någon 

annan, men det valet är inte så lätt (...) Jag brukar försöka med associationsövningar, 

försöka tänka hur det skulle kunna vara, vad man allra helst skulle vilja göra. Det ligger 

ju väldigt långt borta när man lever i att hela tiden bara hantera sin dag, men man får 

börja där..."  

Att bli skuldfri kan vara en lång process. Att få hjälp med att bearbeta de existentiella 

skuldfrågorna kan vara en räddning för att sakta men säkert göra sig fri skulden. På frågan om 

det brukar ta lång tid för kvinnan att förstå att skulden inte är hennes svarar en deltagare: 

"Ja, man får ta upp det flera gånger. Sedan går det i perioder då man känner att "nu 

känns det bra" och kvinnan: "jag förstår allt du har sagt". Men nästa gång hon kommer 

tillbaka är det: "det var mitt fel" (...) Det tar ju tid." 

Diskussion 

Föreliggande studie har syftat till att belysa stödsamtalet mellan jourkvinnor och kvinnor som 

lever i våldsutsatthet från män. Olika upplevelser av vilka existentiella frågor som 

uppkommer i stödsamtalen har studerats. Så även har undersökts på vilket sätt utrymmet för 

existentiella frågor i stödsamtal påverkar kvinnans välmående, detta utifrån jourkvinnornas 

upplevelser. Nedan diskuteras det valda teoretiska ramverket i koppling till vederbörande 

framkomna teman. Under metoddiskussionen uppges studiens begränsningar vilka även bör 

tas i beaktning under resultat. Avslutningsvis diskuteras de tre frågeställningarna vilka utgör 

grund för undersökningen varpå slutsatser dras utifrån underlaget.  

Existentiella frågor i stödsamtalen 

I människans möte med sin egen sårbarhet uppstår ett sökande efter svar på existentiella 

frågor. När hon inte längre kan ta hjälp av sina tidigare livserfarenheter för att göra en ny 

situation begriplig försätts hon i ett kristillstånd och tillvaron kräver nya perspektiv för att hon 

ska komma vidare (Kristoffersen & Breivne, 2005). I undersökningen upplevdes existentiella 

frågor kunna vara sprungna ur en livskris där kvinnan som lever i våldsutsatthet av mannen 

kämpar för att hitta ett lugn, en kamp mellan liv och psykisk död. Frågor som "Vad är jag 

värd?" och "Varför händer detta mig?" var några som deltagarna upplevde centrala för 

existentiella frågor. Sålunda sågs existentiella frågor på som livsfrågor vilka uppkommer när 

allt ställts på sin spets. 

 Kvinnorna, utsatta för mäns våld, uppgavs av deltagarna ofta vara svårt nedstämda och 

förändrade i känslor och stämningslägen. Det gavs även flera exempel på möten med kvinnor 

som befunnit sig i svår ångestattack där de gungat av och an eller skakat kraftigt och i den 

stunden inte haft förmåga att hantera situationen utan omgivningens hjälp. Att befinna sig i en 

kris involverar inte sällan såväl kognitiva, fysiska som affektiva symtom (Jonsson, 2005). 

 Ångest finns djupt rotad i människan och utgör ett ständigt hot mot hennes varande. Det 

innebär en djup smärta som emellertid kan vara av konstruktiv karaktär för att människan ska 

finna möjligheter inom henne själv vilka hon inte nyttjat ännu (May, 2001, 2005a). I 

undersökningen framkom upplevelser av att de våldsutsatta kvinnorna kände svår ångest, 
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framför allt när de brottades med tanken på hur deras barn skulle förhålla sig till förändringar 

som att lämna mannen. Trots det uppgavs en stor styrka finnas inom kvinnorna vilka många 

av dem så småningom kunde finna inom sig själva och ta användning av. Då ångesten drabbar 

människans innersta självkänsla rubbas hennes känsla av egenvärde och upplevelsen av sig 

själv som en levande varelse (May, 1983). Detta tog sig uttryck i deltagarnas beskrivningar av 

hur kvinnorna ofta förminskar och nedvärderar sig själva. 

 Frihet inbegriper både utvecklingsmöjligheter och begränsade utvecklingsmöjligheter. Den 

existentiella friheten kännetecknas av en fysisk frihet vilken kan frihetsberövas människan. 

Detta exempelvis då kvinnan lever under hård kontroll av mannen som genom olika 

hjälpmedel alltid vet vart hon befinner sig. Då hon frihetsberövas finns dock den essentiella 

friheten kvar inom henne. Det är den som kan utgöra hoppet hos henne, ett hopp om 

förändring (May, 2001). Hos deltagarna framkom upplevelser av att kvinnorna som utsätts för 

våld av män ofta kände sig frihetsberövade på ett fysiskt plan, men i stödsamtalen fick de 

möjlighet att tänka fritt kring hur de skulle vilja ha det istället för den pågående 

livssituationen. 

 En grundförutsättning för att människan ska förnimma möjligheter till självförverkligande 

utgörs av att hennes nuvarande trygghet förloras (May, 2005a). Det kan tyckas orimligt att en 

kvinna som utsätts för våld av en nära man upplever någon form av trygghet. Begreppet 

trygghet innebär dock i detta sammanhang följande: Hon vet vad hon har, hur han fungerar, 

hur hon skapar ett tillfälligt lugn i sig själv, hittar tillfälliga överlevnadsstrategier. Hennes 

barn lever under samma förhållanden, ingenting har ännu ryckts upp genom att hon lämnat. 

Det är när hon bestämmer sig för att lämna, då hon tar steget, som allting rörs upp i hennes 

liv, och i detta går tryggheten förlorad, naturligtvis i hopp om att finna en nyare mer stabil 

trygghet. När väl tryggheten förloras finns samtidigt risken att människan kan förneka de nya 

möjligheterna (May, 2005a). Kvinnan kan bagatellisera och i värsta fall ändra sig och gå 

tillbaka. Samtidigt, i allt detta, utgör ångesten en grundstomme i hennes frihet att konfronteras 

med utmaningen att lämna. Det är när människan gör ett val som frihet och vara är ett och 

detsamma i henne, i det ögonblicket upplever hon sig som verklig (May, 2001). I 

undersökningen lyftes det fram av deltagarna att stödsamtalen ger plats åt många av de 

existentiella frågorna vilka ofta ligger nära förknippade med ångest hos kvinnorna. 

Upplevelsen av svårigheter i samtalen 

Hos deltagarna uppkom även hos dem själva en existentiell aspekt då vissa frågor i 

stödsamtalen kunde upplevas svårare att bemöta framför andra. En svår fråga som 

genomsyrade flera av intervjuerna var det sexuella våldet vilket av några upplevdes som en 

synnerligen djup kränkning och tillika ännu mer svår att bemöta då barn fått bevittna 

händelsen. En annan deltagare lyfte fram frågan "Vad tycker du?" som svår att bemöta 

beroende på situation, eftersom det inte är jourkvinnans uppgift att tycka utan snarare stödja 

och uppmuntra kvinnan till att själv tycka. Även en känsla av otillräcklighet och maktlöshet 

framkom hos en av deltagarna som en svårighet i stödsamtalen. Att som jourkvinna våga 

möta det som hon upplever vara allra svårast i stödsamtalet innebär ett mod att gå vidare trots 

den förtvivlan som kan infinna sig inom henne. Förtvivlan får inte misstas för en skör 

egenskap utan snarare innebär den en inre styrka ur vilken hon kan släppa all ytlig 

konformism, låtsaskärlek och falskt hopp. Det är genom förtvivlan som människan synliggörs 

de djupaste insikterna och på så vis försonas med sitt öde (May, 2001, 2005b).  

 När medmänniskan möter en människa i kris krävs av henne själv att ha tillgång till sina 

inre kunskaper om livets glädje- och sorgeämnen, det så kallade "depressiva rummet", vilket 

berör existentiella livsvillkor. Lätt är att föregå empati med sympati och på så vis ge råd eller 

liknande utifrån hur man själv skulle önska, något som för den drabbade människan saknar 
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helt relevans (Cullberg, 2006). För jourkvinnorna handlar det om att inte ifrågasätta kvinnan, 

att inte kränka mannen som utsätter henne för våld. Detta eftersom det sociala bandet mellan 

två människor kan vara mycket starkt och det kan ta lång tid för kvinnan att våga släppa den 

kärlek hon fortfarande kan känna för mannen trots hans våld mot henne. Detta gäller såklart 

endast kvinnor som med egen vilja och frihet blivit förälskad i mannen. Att ge råd som 

"mister du en så står dig tusen åter", eller "skaffa en hund istället" är verklöst i sammanhang 

som stödsamtal på kvinnojourer. Snarare, framhöll deltagarna, handlar deras uppgift om, 

precis som Cullberg (2006) så tydligt poängterar, att fokusera på ett nära samtal med kvinnan, 

att lyssna till vad hon önskar och behöver. Det är viktigt att våga se den olycka och sorg man 

möter, även om det många gånger kan beröra deltagarna djupt och upplevas svårt. Denna 

kunskap finns hos dem vilka har förmågan att intuitivt begripa och förstå. Det är en praktisk 

omsorg som innehåller respekt för den drabbades integritet. Inte minst kan det i stödsamtal 

handla om att lyssna, att finnas med när gråten kommer utan att omedelbart behöva trösta.  

Existentiella frågors betydelse för kvinnans välmående 

Som tidigare nämnts uppkommer i stödsamtalen tankar kring hur kvinnan skulle vilja ha det 

istället för att leva i våldsutsatthet från mannen. Detta kan ses som en viktig existentiell fråga 

för kvinnans välmående. En hjälp till självhjälp för att hon på egen hand ska kunna fundera 

över och känna sin essentiella frihet trots att hon upplever sig frihetsberövad i den fysiska 

verkligheten. May (2001, s.24) förklarar med hänvisning till William James att "Den första 

akten av frihet är att välja den." Genom att börja tro på friheten höjer sig människan samtidigt 

över sitt lidande. Sålunda kan stödsamtalen ses som en god möjlighet för de våldsutsatta 

kvinnorna att med hjälp av jourkvinnan, påminnas om och på ett djupare plan få uppleva den 

essentiella friheten. Den essentiella friheten borde därför kunna ses som en grund för 

människan att känna hopp inför livet, vilket gör den till en viktig del hos kvinnor vilka utsätts 

för våld av män.  

 "... hoppet är den starkaste själsliga men också kroppsliga läkningsfaktorn. Det öppnar för 

förstärkta immunsystem och mindre sjuklighet. Hur lång tid det tar varierar naturligtvis." 

(Cullberg, 2006, s.220). För femtio eller hundra år sedan stod både sorgen och döden mycket 

närmare människor i västvärlden än vad de gör idag. Den döde visades upp och avled ofta i 

hemmet med anhöriga omkring. Idag ser den rådande diskursen annorlunda ut då det 

västerländska samhället institutionaliserar sjukdomar och döende på sjukhus. Att vara i sorg 

tenderar att sjukliggöras i större omfattning än vad som tidigare gjorts. Den psykiska 

reaktionen som uppstår behandlas många gånger med psykofarmaka istället för samtalsterapi. 

I senaste utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 5 har 

exkluderingskriteriet vid sorg tagits bort (American Psychiatric Association, 2013). Detta 

skulle kunna innebära en ökad risk för att man sjukliggör sorgen och medicinerar med 

psykofarmaka istället för att bearbeta personens existentiella frågor med samtalsterapi. Att 

sjukliggöra en krisreaktion tenderar således att frånta vederbörande människa kunskapen om 

sina inre krafter och möjliga resurser, vilka hon i annat fall skulle kunna nyttja mer i sin 

återhämtning ur krisen. Detta kan dock frambringas genom att medmänniskor ser och lyssnar 

på personen som är drabbad av en kris, genom samtal. En verksam terapeut kan ge människor 

i kris sitt lyssnande, sitt försök till förståelse och överblick, samt en "vikarierande 

hoppfullhet" (Cullberg, 2006). I undersökningen tydliggjorde samtliga deltagare att de inte 

strävade efter att vara terapeuter och vad som hör där till. Snarare såg de sig själva som 

medmänniskor vars syfte är att hjälpa kvinnan till självhjälp. Med det innebär så även att bistå 

med hjälp i att få henne att se sina egna inre resurser, erhålla kunskap om dessa och att våga 

börja använda sig av dem för att växa i sig själv. Kanske handlar det om att våga lämna en 

våldsam man, eller att våga det som krävs för att få uppleva sig ha, vad som för kvinnan 
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innebär, ett fullgott liv. Detta möjliggörs således genom stödsamtal vilka inbegrips av 

existentiella dimensioner. 

Metoddiskussion 

Då urvalet för undersökningen bestod av sex personer är det ett för litet antal respondenter för 

att studien skall kunna generaliseras till jourkvinnors upplevelser av existentiella frågor i 

stödsamtal, i allmänhet. Ambitionen var att inkludera fler jourkvinnor i studien men detta har 

emellertid inte kunnat genomföras på grund av svårigheter med att finna deltagare som hade 

tid och möjligheter att delta. En studie med fler respondenter skulle eventuellt kunnat öka 

möjligheterna till att mer generella slutsatser kunnat dras. Emellertid kan generaliserbarhet i 

livsvärldsstudier diskuteras närmare (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008). 

Livsvärldsstudier innebär en komplex kunskap och kräver en empirisk kontext vilket 

begränsar möjligheten för att gälla i allmänhet. Inte heller innebär studiens syfte några 

pretentioner på att generalisera, snarare handlar det om att belysa stödsamtalet utifrån 

vederbörande jourkvinnors upplevelser. Således är föreliggande undersökning ett bidrag till 

forskningen i belysningen av stödsamtal på kvinnojourer. Detta eftersom studiens resultat 

visar hur upplevelsen av existentiella frågors förekomst och dessa bidragande för välmående 

kan upplevas av jourkvinnor. 

 Undersökningens validitet kan diskuteras utifrån riskerna med författarens egen 

förförståelse. Tolkningarna har sprungit ur förförståelsen om fenomenet och den livsvärld 

vilken färgar författarens seende. Sålunda kan förförståelsen sägas ha påverkat såväl under 

intervjuerna, analysdelen samt slutledningen. Dock har en ständigt närvarande och medveten 

självreflektion noterats under hela undersökningsförloppet. Detta har inneburit en strävan 

efter reflexiv objektivitet i förhållande till författarens subjektiva upplevelse av fenomenet 

(Kvale & Brinkmann, 2009).   

 Även validiteten i den intervju som genomfördes med två jourkvinnor samtidigt bör tas i 

beaktande. Denna kan ha inneburit att deltagarna blev påverkade av varandra och att därför en 

annan typ av utsagor skulle kunna ha framkommit ifall intervjuerna istället utfördes enskilt. 

Emellertid var personerna i fråga sedan tidigare bekväma med varandra och innehållet i denna 

intervju kom ner på djupet med känsliga delar i samtalet på samma sätt som de individuella 

intervjuerna. Gruppintervjuer kan även bidra till att ge ytterligare perspektiv på vad man som 

deltagare tänkt kring fenomenet.  

 Social önskvärdhet kan även diskuteras i förhållande till validiteten i intervjumaterialet. I 

denna studie fanns inga uppenbara rätt eller fel svar som kunde leda i en viss riktning. Faran 

var eventuellt att intervjupersonerna skulle vilja prestera kloka och genomtänkta berättelser 

kring existentiella frågor i deras arbete. För att motverka eventuella prestationsinriktade 

önskningar lade jag stor vikt vid att under intervjuerna ha ett öppet, tillåtande och empatiskt 

förhållningssätt.  

 Slutsatser och vidare forskning 

Studiens framkomna resultat indikerar att existentiella frågor har relevans för våldsutsatta 

kvinnor i stödsamtalen, utifrån jourkvinnornas erfarenheter. Detta genom att kvinnorna får 

hjälp i att söka finna en förståelse för vad det är de har utsatts för, samt för att klara av att gå 

igenom krisens olika processdelar. Utrymmet för existentiella frågor ger dem möjlighet att nå 

sina innersta tankar på djupet med hjälp av jourkvinnan och på så vis stödjas i sina 

funderingar kring existentiella livsvillkor. I stödsamtalen förekommer vissa typer av 

existentiella frågor mer än andra. Deltagarna uttrycker att det av våldsutsatta kvinnor ofta 

lyfts fram frågor som relaterar till deras identitet, samt skuld i koppling till val de själva har 
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gjort. Frågorna innefattar inte sällan också mycket livsåskådning i form av livets mening, vad 

som är ett fullgott liv och vad de vill vara utan. Tankar på barnen är centralt för både kvinnor 

och jourkvinnor. Från jourkvinnorna själva kan vissa ämnen upplevas som svåra att hantera i 

samtalen, däribland tanken på barnen och sexuellt våld. Även känslor av oro och maktlöshet i 

försöken att bistå med hjälp hos de våldsutsatta kvinnorna är något som lyfts fram i studien. 

 Föreliggande undersökning kan med fördel kompletteras med ett större urval för att studera 

likheter med andra jourkvinnors upplevelser. Det är även av intresse att undersöka hur 

fenomenet kan skilja sig åt mellan kvinno- och tjejjourer i storstäder respektive småstäder. 

Det vore intressant att undersöka hur en större mängd kvinno- och tjejjourer upplever 

existentiella frågor i stödsamtal, samt om de anser sig ha kunskap om och utrymme för dessa. 

Genom ökad förståelse och kunskap kan vikten av existentiella livsvillkor lyftas fram 

ytterligare som en viktig del i människans liv, i hennes återhämtning av olika livshändelser. 
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