Samtal om frihet – en beskrivning
”Samtal om frihet” är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som
varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en
partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är
påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt
huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett
antal trappsteg som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapa ett individuellt
anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Trappstegen är framtagna utifrån
vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal, tredje vågens
KBT och traumateori. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag
med våldsutsatta personer.
Samtalsstrukturen följer i grunden det klassiska fasorienterade behandlingsupplägget för personer
som varit utsatta för traumatiska händelser (Courtois, Ford, Cloitre 2009).

Trappsteg 1:
I ”Bedömningsfasen” sker en kartläggning av de långsiktiga känslomässiga konsekvenserna av
våldet (såsom olika traumareaktioner). Med flertalet beprövade arbetsmaterial hjälps behandlare
och klient åt att beskriva de utmaningar som klienten nu har, men också vilka tillgångar och
styrkor hen har kvar trots utsatthet för våld och övergrepp. På så sätt synliggörs motstånd och
friskfaktorer tidigt i behandlingen, vilket sedan färgar resterande delar av samtalsstrukturen (Allan
Wade, 2013). Detta trappsteg genomsyras tydligast av KBT (såsom att skapa en tydlig
behandlingsplan med mätbara målsättningar) och MI (såsom att framkalla förändringsprat och
motivation).

Trappsteg 2:
I fasen ”Orientering” sker en fördjupad psykoedukation runt våld och de fenomen som uppstår i
våldet (såsom de traumatiska banden). I detta trappsteg får klienten också lära sig mer om hur en
traumatisering går till, vad som händer i hjärnan vid ett psykiskt trauma och varför det kan var
svårt att komma vidare utan hjälp. Syftet med arbetet i detta trappsteg är att skuldavlasta samt ge
klienten möjlighet att få en reflekterande distans till det som hen varit med om. Flera övningar
syftar också till att hjälpa klienten att komma i kontakt med adaptiva känslor för att komma
vidare i sin frigörelse. Detta trappsteg genomsyras av synsättet att ”traumareaktioner är helt
normala följder på onormala händelser”.

Trappsteg 3:
”Stabilisering” är för de flesta klienter det viktigaste trappsteget i samtalsstrukturen. Klienten får
lära sig ett flertal metoder för att hitta och återfå en yttre balans med en fungerande vardag och
en inre balans med hantering av tankar och känslor. Både akuta känsloregleringsstrategier (såsom
att hantera panikkänslor och dissociation) och långsiktiga (såsom medveten närvaro) lärs ut för
att öka klientens förmåga att hålla sig inom sitt s.k. toleransfönster. Klienten kan få lära sig
grunderna i beteendeaktivering för att skapa en strukturerad och meningsfull vardag för att
motverka depressiva känslor. Hen kan få lära sig kognitiva metoder för att hantera automatiska
negativa tankar eller, förstå sig själv bättre med hjälp av situationsanalyser (SORK), göra konkreta
förändringar för att förbättra sömnen etc. Detta trappsteg genomsyras tydligast av KBT, ACT
samt trauma- och affektfokuserad behandling.

Trappsteg 4:
Trappsteget ”Exponering” handlar om att klienten, med sin nyvunna och förbättrade
känslomässiga stabilitet, tar nya steg mot det liv hen vill leva. Tillsammans med klienten skapas
vid behov en lista över olika undvikanden som klienten utvecklat, som en naturlig följd av den
tidigare utsattheten. Med hjälp av principerna för ”in vivo exponering” guidas klienten mot att
våga utsätta sig för ofarliga men ångestskapande fenomen (såsom dofter, platser, situationer,
synintryck osv. som påminner om våldet). Syftet är att bryta de undvikanden som är möjliga att
bryta, för att öka frihet och livskvalitet. En del klienter har i denna fas behov av att
sorgebearbetning, vilket hen ges möjlighet till genom s.k. expressivt skrivande (Pennebaker).
Detta trappsteg genomsyras tydligast av traumafokuserad KBT (Edna Foa).
Så kallad imaginär exponering, där klienten på ett systematiskt sätt får återberätta/återuppleva de
svåraste delarna av sitt trauma utifrån metoden Prolonged Exposure eller EMDR, ingår inte i
Samtal om frihet.

Trappsteg 5:
På trappsteget ”Skapa frihet” sker bland annat ett fördjupat arbete med klientens ”värderade
riktning” i livet. Klienten presenteras för arbetsmaterial som syftar till att hjälpa hen att synliggöra
vem hen vill vara i livet, i de viktiga roller som hen har eller vill ha. För vissa kan denna fas
handla om att förbereda sig för nya relationer. Således kan träning i självhävdelse och
tillvaratagande av basala rättigheter konkretiseras här. Här kan också motiverande arbete ske, för
att lotsa klienten vidare till andra relevanta insatser och behandlingar (såsom Trygghetscirkeln,
Bojen, traumabehandling med imaginär exponering såsom PE eller EMDR etc.).

Trappsteg 6:
I det sista trappsteget skapas en vidmakthållandeplan och klientens egna ansvar för fortsatt
självomhändertagande belyses. De som varit viktigast för den enskilda klienten lyfts fram.
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