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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka familjebehandlares förståelse av kunskaper, 

teorier och metoder i behandlingen av mammor som använder våld mot sina barn. 

Studien görs mot bakgrund av att verksamheten inte bygger på tydliga 

evidensbaserade kunskaper och undersöker hur familjebehandlare, mot denna 

bakgrund, förstår och kombinerar i socialt arbete befintliga metoder och teorier. 

Metodiskt bygger studien på kvalitativa intervjuer med fem familjebehandlare i olika 

kommuner i södra Sverige. En sammanställning av intervjuerna gav upphov till två 

huvudteman: Mammor och våld respektive Behandling. Resultatet visar att det inte 

alltid finns uttalade metoder och teorier att tillgå i behandling av våldsutövande 

mammor. Trots detta uppvisar familjebehandlarna en relativt stor samstämmighet 

kring metoder och teorier. I diskussionen föreslås att detta kan bero på att vissa teorier 

och metoder är så integrerade i de miljöer familjebehandlarna är verksamma att de 

inte längre uttrycklig reflekterar över dem. De har, kort sagt, blivit rutin.  

 

Nyckelord: våldsutövande mammor, evidens, kunskap, naiva teorier, tyst 

kunskap 

 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate family therapists understanding of knowledge, 

theories and methods in the treatment of mothers who use violence against their 

children. The study is made on the basis that the operation is not based on clear 

evidence-based knowledge and examines how family therapists understand and 

combines existing methods and theories in social work. Methodically the study is 

based on qualitative interviews with five family therapists in different municipalities 

in the south of Sweden. A compilation of the interviews gave rise to two main 

themes: Mothers and violence respective Treatment. The result shows that there are 

not always explicit methods and theories available in the treatment of violent mothers. 

Despite this, the family therapists shows a large degree of consensus regarding 

methods and theories. In the discussion it is suggested that this may be due to some 

theories and methods are so integrated in the environments that the family therapists 

are active in that they do not specifically reflect on them. They have, in short, become 

routine. 

 

Keywords: violent mothers, empirical evidence, knowledge, naive theories, tacit 

knowledge 
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1.    Inledning       
Enligt svensk lag är det förbjudet att fysiskt bestraffa eller kränka barn (FB 6 kap. 1§) 

och nio av tio föräldrar anser att sådana bestraffningar är felaktiga. Trots detta visar 

en studie att nästan var tredje förälder någon gång använt fysiska bestraffningar av 

barn. Antalet fall av fysiska bestraffningar har dessutom ökat kraftigt och nästintill 

tredubblats under det senaste decenniet (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011). 

 

Med utgångspunkt från barnets bästa bör socialnämnden erbjuda den våldsutövande 

föräldern insatser som syftar till att våldet upphör (Socialstyrelsen, 2015) och 

familjebehandling är en insats för våldsutövande föräldrar som finns inom 

socialtjänstens öppenvård (Berg, 2011). Socialtjänstens arbete ska grundas på 

evidensbaserade metoder, vilket innebär att varje insats ska baseras på vetenskaplig 

kunskap. Så ser dock inte verkligheten alltid ut (Eriksson & Karlsson, 2016) och detta 

är knappast fallet inom behandlingen av våldsutövande föräldrar och särskilt inte 

inom behandling av mammor som använder våld mot sina barn. Det senare hänger 

samman med att mammors våld är understuderat. I de studier som finns om 

familjevåld är det nästan uteslutande mäns våld mot kvinnor och barn som står i 

fokus. Inom området våld i nära relationer uppfattas ofta mamman vara den som är 

utsatt snarare än den som utövar våld. Förhållandevis lite fokus läggs med andra ord 

på kvinnors våld i forskningen (Peled, 2011). Mot den bakgrunden blir det intressant 

att studera hur professionella familjebehandlare förstår valet av metoder och teorier. 

Mot bakgrund av det bristfälliga forskningsläget framstår det också som viktigt att 

studien även belyser vilka risk- och skyddsfaktorer som familjebehandlarna anser kan 

finnas för att en mamma ska använda våld.  

 

I studien undersöks hur kunskap i socialt arbete skapas, vilken teoretisk utgångspunkt 

familjebehandlarna arbetar efter och huruvida olika metoder och teorier kombineras. 

När evidens eller väletablerade metoder inte finns inom ett visst område blir 

betydelsen av det som ibland kallas naiva teorier (Olsson, 2009) större, det vill säga 

professionellas egen konstruktion av sammanhang, orsaker och behandlingsstrategier. 

Det är denna konstruktion som fokuseras i detta arbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur behandling av mammor som använder våld mot 

sina barn upplevs av fem familjebehandlare. Avsikten är att ta reda på vilka metoder 

samt vilka teoretiska utgångspunkter och förklaringsmodeller familjebehandlarna har 

i sitt arbete. Vid eventuell brist på modeller eller evidens att arbeta efter vill vi ta reda 

på hur de går tillväga utan detta i sin behandling och hur deras kunskap bildas. 

 

Centrala frågor för studien är:  

 

 Vilka är, enligt familjebehandlarna, orsakerna bakom mammors användande 

av våld mot sina barn? 

 Hur ser familjebehandlarna på kunskaper, metoder och teorier i sitt arbete med 

våldsutövande mammor? 

 

Disposition 

I kommande avsnitt, beskrivs Bakgrunden av området, som syftar till att ge läsaren en 

ökad förståelse och inblick i det som studien ämnar undersöka. Uppsatsens bakgrund 

har delats in i två kapitel, nämligen Socialarbetares kunskapsbyggande, som 

innehåller en generell diskussion kring kunskapsproduktion i praktiskt social arbete, 

och Socialarbetares teoretiska utgångspunkter, där de metoder och teorier som finns 

inom arbetsfältet kartläggs. Därefter behandlas Tidigare forskning. Här presenteras en 

litteraturöversikt inom ämnet för att visa på den forskning som redan finns men även 

där forskningen brister. I efterföljande avsnitt, Metod, redogörs för studiens urval 

samt metod för datainsamling och analys. I denna del diskuteras även studiens 

kvalitetskriterier och etiska överväganden. Studiens Resultat utgör nästa avsnitt och 

kommer belysa det som framkommit under intervjuerna utifrån två valda teman: 

Mammor och våld samt Behandling. I det sista avsnittet, Diskussion, förs en 

diskussion kring det framkomna resultatet och studiens metodiska begränsningar samt 

vidare forskning. 

2. Bakgrund 

Socialarbetares kunskapsbyggande 

Här nedan redogörs det för hur kunskapsbyggande sker i socialt arbete. Kravet från 

Socialstyrelsen om evidensbaserad praktik presenteras kortfattat. Socialarbetares 

kunskap, såväl teoretisk som praktisk sammanställs kort. Studiens teoretiska 

utgångspunkt naiva teorier framförs även här. 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik (EBP) beskrivs ibland som ”ett professionellt handlande 

byggt på vetenskap och tillämpning av bevisat verkningsfulla interventioner” 

(Bergmark, Bergmark & Lundström, s. 12). Den huvudsakliga tanken med praktiken 

är att professionella ansträngningar byggs utifrån systematiserad kunskap. Att arbeta 
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på ett evidensbaserat sätt menas att väga samman de tre olika delarna av EBP: 

klientens önskemål, vetenskaplig evidens och den professionellas erfarenheter 

(Bergmark et al., 2011; Eriksson & Karlsson, 2016). Praktiken måste följas upp och 

även utgå från beprövad erfarenhet och forskning för att kunna vara etiskt försvarbar 

(Svanevie, 2013). EBP handlar inte enbart om en kritisk granskning av forskning och 

kliniskt användande utan har även en etisk ståndpunkt med klientdimensionen, vilket 

avser klientens delaktighet i att ta ställning till sin behandling. Ett av de tyngsta 

argumenten för EBP baseras på de två etiska principerna om att ge bästa behandling 

och undvika skada. Amerikanska forskare anser endast EBP inom socialt arbete 

kunna vara interventioner som utgår efter en modell, gärna med en manual så att det 

praktiseras likadant. Något som utesluter stora delar av Sveriges socialtjänsts 

verksamhet inom IFO, Individ- och familjeomsorgen (Bergmark et al., 2011). 

Socialtjänsten har krav på sig att insatser ska grundas på evidens och säker kunskap 

vilket kommer ifrån socialtjänstlagen (SoL) där det står att socialtjänstens insatser ska 

vara av god kvalité. Kvalité är inte objektivt utan baseras på och varierar beroende av 

hur en individ upplever det. Det svårdefinierade begreppet i denna kontext baseras på 

klientupplevelsen, produktivitet, effektivitet samt tillgodoseende av behov. Kravet 

innebär att varje insats ska baseras på vetenskapligt underlag som framställts genom 

forskning. Dock ser verkligheten annorlunda ut där ingen eller väldigt få baserar alla 

insatser och åtgärder på forskning (Eriksson & Karlsson, 2016). 

 

Enligt ett radikalt synsätt är det enbart genom randomiserade kontrollerade 

experiment (RTC) som verklig evidens kan fås. Utifrån en evidenshieraki tillskrivs 

RCT-studier ett högt värde. Den sociala barnavårdens mest ingripande insatser som 

institutions- eller familjehemsvård är svåra att utföra med RCT-studier. Däremot finns 

det en del behandlingsmetoder som socialtjänsten använder sig av inom området med 

ambition att de ska vara evidensbaserade. Metoder såsom föräldrastödsprogram, 

terapeutiska familjeinterventioner och program för ungdomar i eller utanför 

institutionsvård (Bergmark et al., 2011). Ett synsätt råder inom socialt arbete där 

kunskap, lämplighet och erfarenheter ska vägas samman med forskning och brukares 

upplevelser. Problem uppstår beroende på vilken av faktorerna man lägger störst vikt 

vid och hur man sammansätter en helhet utifrån faktorerna (Eriksson & Karlsson, 

2016). Eftersom evidensbaserad praktik brister generellt inom socialt arbete bör det 

även ske i behandling av mammor som använder våld mot sina barn. Våldsutövande 

mammor är både en ovanlig och icke-prioriterat målgrupp. Därmed finns det 

sannolikt mindre kunskap, erfarenhet och forskning att kunna lägga samman för att 

skapa en kunskapsgrund i sin behandling. 

Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete 

Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för 

socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv. En ”specifik 

metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s. 166) i det sociala arbetet 

utgör en avgörande komponent för yrkesgruppens strävan efter professionalisering. 

Här råder det dock en åsiktsstrid som ställer sig mot inriktningen av förutbestämda 
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metoder och hellre lutar sig mot en gemensam värdegrund, tyst kunskap och 

förhållningssätt. Metoder i socialt arbete handlar således inte om ett tydligt och 

avgränsat fenomen och någon direkt definition finns inte. Det råder en allmän skepsis 

om formaliserad kunskap, olika slag av mätningar och alltför strukturerade metoder 

inom socialt arbete. Det diskuteras också om en misstro angående instrumentialitet i 

behandling som anses tagit en för stor plats och därmed inte tar hänsyn till 

erfarenheter och unika fall (Bergmark & Lundström, 2006). 

 

Inom det sociala arbetet är det ibland svårt att genomföra rationella handlingar och 

improvisationer blir ofta nödvändiga utifrån att människor är olika och socialt arbete 

präglas av en mångsidig och föränderlig verksamhet. Metoder går således inte att öva 

in i socialt arbete. Med ett sådant synsätt krävs det att den professionella kan anta ett 

reflekterande förhållningssätt till de handlingsalternativ som finns inom socialt arbete 

och på så sätt lyckas göra enskilda bedömningar av varje situation. Improvisationerna 

sker dock inte helt omedvetet utan bygger på tidigare kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). För att uppnå kvalité görs det i 

vissa sammanhang ett val att avvika från en viss metod och formulera alternativa 

tillvägagångssätt som tar avstånd från de brister som anses finnas inom en viss metod. 

Även här förespråkas det unika i varje mötet med en individ, personlig erfarenhet och 

en flexibel förmåga att kunna anpassa sig efter nya kontexter och veta vad som krävs i 

enskilda situationer. Socialarbetaren bör således kunna anta ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot de alternativ och metoder som finns för den givna 

situationen. Mötet och den tysta kunskapen anses utgöra en betydelsefull del i det 

sociala arbetet (Bergmark & Lundström, 2006). 

 

Det har alltid funnits en svårighet i relationen mellan teori och praktik inom socialt 

arbete där en allmän debatt råder kring hur socialarbetare bör använda teorier (Munro, 

1998). Ovisshet uppstår vid frågan om mänskligt beteende då vi alla grundar våra 

föreställningar gentemot de vardagliga händelser som vi observerar och varit med om, 

vilket kan benämns för ”sunt förnuft”. Det sunda förnuftet lutar sig mot vår egen 

bakgrund där vi lärt oss att förstå våra egna och andra människors beteende i viss 

utsträckning. Spekulationer görs kring hur olika orsaker kan ligga till grund för någon 

annans beteende och vi generaliserar hur människor tenderar att agera i vissa 

situationer på grundval av observerade mönster för att kunna avgöra vad en person 

kommer att göra. Munro drar en parallell till att socionomstudenter inte påbörjar sina 

kurser som tomma blad utan att de redan erhållit en form av förståelse som de har 

med sig från vardagssituationer. Frågan ställs hur den teoretiska kunskapen kan 

integreras med det sunda förnuftet i praktiken. Socialarbetaren måste förstå klientens 

ord och handlingar inom ramen för hur klienten ser på sig själv och även sedan tolka 

utifrån en teoretisk grund. Det krävs således en intellektuell förmåga och skicklighet 

utifrån socialarbetarens sida för att kunna röra sig obehindrat inom den gemensamma 

ramen mellan teori och sunt förnuft. Exempelvis då en socialarbetare utgår från 

systemteorin i behandling med en familj så kan den professionella inte alltid använda 
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denna ”begreppsram” när man talar till familjen. Det är inte säkert att familjen själv 

ser sig i termer av system, men i den gemensamma ramen förnuft. Socialarbetaren 

måste då i samtal med familjen hitta andra sätt att diskutera för att sedan själv 

analysera utifrån termer av exempelvis kommunikationsmönster (Munro, 1998). 

 

Studier av socialt arbete i praktiken visar att en implicit användning av teorier är mer 

vanligt förekommande än en explicit användning. Det uppstår på så sätt ett hinder för 

användbar utvärderad forskning i arbetet. Om teorier inte tillämpas på ett konsekvent 

sätt kan de inte testas i praktiken. Då socialarbetare utgår från egna idéer och 

använder sig av implicita teorier går det inte att generalisera effektiva resultat till 

andra socialarbetare som i sin tur utgår från sina egna erfarenheter och 

tillvägagångssätt. Flera studier av det sociala arbetets praktik påvisar liknande 

resultat; majoriteten av socialarbetarna är beroende av sitt sunda förnuft vid förståelse 

av människor, teoretiska idéer erhålls via utbildningar och kunskap från praktisk 

erfarenhet (Munro, 1998). 

Tyst kunskap 

Kunskap som skapats på andra sätt än genom teoretiska studier har många namn, den 

kunskap som många gånger kan vara svår att sätta ord på benämns som tyst kunskap 

(Bergmark & Lundström, 2006). När individuella upplevelser förenas med 

kunskapstraditioner uppstår personlig kunskap, socialt förmedlad kunskap förenas 

med individens upplevelse av verkligheten. Enligt Polanyis teori om tyst kunskap 

använder sig människor av den för att kunna handla samt orientera sig i omvärlden. 

Med språket kan en individ forma sig en bild av verkligheten samt göra den hanterbar 

genom begrepp vilka förklarar och klassificerar. Tyst kunskap kan förklaras 

uppkomma genom erfarenhet eller inlärning. Kunskapen refereras som tyst utifrån 

dess funktion enligt teorin eftersom den likt ett redskap används vid handlande samt 

förvärvande av ny kunskap. I situationer fungerar den tysta kunskapen likt 

bakgrundskunskap (Rolf, 1995). Det finns ett krav på socialt arbete att utveckla 

kunskap för att fortsätta vara relevant för att kunna hjälpa klienterna. Det uttrycks 

även ett internationellt krav att socialarbetare ska kunna uttrycka sin kunskap, såväl 

uttalad som tyst. En kritisk analys av socialarbetares tysta kunskap är nödvändig för 

att kunna utvärdera samt fortsätta bedriva ett arbete av god kvalité. Kunskapen 

uttrycks som tyst då den anses svår eller till och med omöjlig att uttrycka eller 

beskriva. En färdighet som inte fullt kan uttryckas i ord då kunskapen uppkommer i 

utförandet av en handling (Osmond, 2006). Det kan även ses som att kunskapen tas 

för givet samt sker omedvetet. Kunskap som individen besitter kan ske likt rutin vid 

frekvent användande i den utsträckningen att den inte längre är uttalad eller angiven. 

En ytterligare anledning till varför kunskapen refereras som tyst är att inlärningen av 

kunskapen sker på ett ordlöst sätt, visa genom att göra. Kunskapen finns i handlandet 

och de bedömningar som görs samtidigt (Molander, 1993). 
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Praktisk kunskap 

En socialarbetares kunskapsbas kan ses som uppdelad i två delar, teoretisk och 

praktisk. Teoretisk kunskap kallas den kunskap vilken härrör från fakta och teorier 

baserade på forskning. Praktisk kunskap avser socialarbetarens färdigheter, en 

förmåga att utföra (Danermark, 2013). Utöver metoder i socialt arbete används de 

färdigheter som utvecklas genom erfarenhet av praktiskt arbete. En delning av 

arbetsmetod och färdighet kan även ses som generell och individuell. Vid användande 

av metoderna utförs de i enlighet med rådande värderingar av socialarbetaren 

(Nygren, Blom & Morén, 2013). Den praktiska kunskapen kan delas in i två begrepp; 

knowing how, veta hur, samt knowing that, veta att. Veta hur avser färdigheter, hur 

vissa handlingar ska utföras. Veta att menas att känna till hur saker och ting förhåller 

sig till varandra. Användandet av ordet veta istället för kunskap anger dess natur av en 

aktivitet. Veta att kan ses som ett uttryck för det teoretiska medan veta hur kan ses 

knutet till det praktiska. Detta kan ses som att kunskap består av både teoretisk och 

praktisk karaktär. Logiska slutsatser dras utifrån ett teoretiskt resonemang medan i ett 

praktiskt sammanhang riktas fokus mot utförandet (Gustavsson, 2002). 

Vardagsteorier och naiva teorier 

Egna teorier skapas konstant av individer i vardagslivet kallade vardagsteorier. 

Teorierna byggs på att individen drar slutsatser baserade på erfarenhet utifrån en 

situation. Både i vardagsteorier och i vetenskapliga teorier skapas begrepp vilka är 

förklarande eller meningsskapande i sammanhanget av de data som uppmärksammas 

av i detta fall individens sinnen. Vardagsteorier kan även skapas kring vad individen 

anser om hur andra människor fungerar, vilka kan bytas ut då uppfattningen ändras. 

Kunskapen om andra människor är beroende av individens relation till andra 

människor, vilket menas att individen har en relation till det kunskapen insamlas 

kring. Teorier skapas både om oss själva samt om andra människor. Detta kan leda till 

ett problem i den professionella rollen i socialt arbete då socialarbetaren betraktar 

klienter utifrån sin teori om andra människor. Teorin om andra människor tillskriver 

en person vissa egenskaper vilket kan göra att klientens egenskaper uppfattas på ett 

visst sätt istället för att individuellt se klienten i den unika situation som den befinner 

sig i. Förmågan att försöka anta en annan persons perspektiv och leva oss in i deras 

situation kan ses som inlevelsedata eller empatiförmåga (Olsson, 2009). 

 

När man arbetar med tjänster och hjälp för människor som i socialt arbete skapas det 

direkt i det praktiska arbetet föreställningar och teorier. I mötet med klienten byggs 

den praktiska kunskapen upp och omsätts till handling. Denna praktiska kunskap 

kallas av Eric Olsson (2009) för naiva teorier. Praktisk kunskap i socialt arbete menar 

han kan utvecklas i tre olika sammanhang. Det första sammanhanget är 

universitetsutbildningen för socialarbetare, som lägger grunden för det kommande 

yrket. Det andra är att kunskapen även kan uppnås genom forskning och det tredje 

sker i det praktiska dagliga yrkesutövandet. En av de centrala delarna i naiva teorier är 

de handlingsredskap och uppfattningar som är baserade på personliga erfarenheter. 

Teorierna består av flera nivåer samt teori om människors handlingar. Dessa 
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värderingar enligt teorin utformas i termer med ideologiska traditioner såsom 

människors förmåga till egna resurser. En del av teorin består av de handlingsmönster 

och bedömningar som socialarbetaren har utvecklat tillsammans med sin arbetsgrupp, 

detta kallas för gruppteori. Arbetsgruppen utvecklar ofta gemensamma föreskrifter, en 

gemensam inställning till klienterna, formuleringar och handlar enligt dessa i olika 

grad beroende på gruppens starka sammanhållning. Många socialarbetare anser sig 

arbeta efter en vetenskaplig metod, men det framkommer inte alltid i deras 

beskrivningar. Detta kallas enligt Olsson för skolteori, på grund av att de oftast har 

sitt ursprung från socialarbetarens utbildning. Något som är knutet till behandlarens 

reflektionsförmåga och det som sker i behandlingssituationer (Olsson, 2009). 

 

Utifrån de naiva teorierna som presenterats ovan, tyder det på att socialarbetare 

kombinerar olika teorier och metoder med varandra utan att alltid vara medvetna om 

hur. Det är något som skapas i praktiken och ofta utifrån egen erfarenhet. Bruksteori 

är en annan benämning för teorier som används i arbete med människor men som inte 

alltid är uttalade. Dessa teorier anges ligga bakom det faktiska handlandet och 

beskrivs som implicita och att de sker per automatik. Även då bruksteorier styrs av en 

persons beteende sker det inte alltid på ett medvetet plan. I vissa sammanhang kan det 

finnas bristande överensstämmelse mellan bruksteorier och de teorier som är uttalade. 

I praktiken blir bruksteorierna oftast mer användbara än de uttalade teorierna. Det 

krävs således att den professionella är medveten om sina egna värderingar och hur de 

kan ligga till grund för handling. Respons från kollegor, klienter och 

samarbetspartners utgör tillsammans med en god självreflektion en viktig del till att 

tydliggöra för vilka bruksteorier som används (Argyris & Schön, 1978). 

 

Socialarbetares teoretiska utgångspunkter 

Det råder stora likheter mellan socialarbetarutbildningarna i de nordiska länderna när 

det gäller ämnesinnehåll. Även internationellt råder det i viss utsträckning konsensus 

om den kunskap som krävs för socialt arbete (Nygren, Blom & Morén, 2013). Enligt 

de naiva teorierna presenterade ovan skapar sig socialarbetare skolteorier baserade på 

deras tidigare utbildning. Som blivande socialarbetare med erfarenheter från 

utbildningen har författarnas egna skolteorier bildats. De teorierna som inbegrips i 

författarnas skolteorier är troligen några av dem som även andra socialarbetare arbetar 

efter i praktiken. Socionom- och socialpedagogutbildningarna delar till största delen 

samma teoretiska bakgrund. Utifrån utbildningsplaner från socionom- och 

socialpedagogutbildningar i Sverige
1
 samt de teorier som presenteras i Paynes bok 

(2005) presenteras här kortfattat de teorier som mest sannolikt utgör största delen av 

socialarbetares teoretiska bakgrund, vilken de har med sig i arbetet med mammor som 

använder våld mot sina barn.  

                                                        
1 Baserat på flertalet utbildningsplaner från högskolor runt om i Sverige samt dess kurslitteratur, vilka 

samtliga innefattar Payne (2005), dras slutsatser om de aktuella teorierna som troligtvis finns på 

samtliga socionom- och socialpedagogutbildningar i Sverige i dag. 
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Anknytningsteorin 

En teori som är väl förankrad i socialt arbete i Sverige är anknytningsteorin. John 

Bowlby (2010) utgör en central roll gällande anknytningsteorin och förståelsen för 

relationen mellan ett barn och sin förälder. Bowlby beskriver relationen mellan 

mamma och barn som uppstår redan efter förlossningen och där mamman blir den 

primära vårdtagaren, men visar även på studier där pappan likväl fungerar som en 

central förälder för anknytning. Anknytningsteorin påvisar huruvida en förälders 

beteende eller förhållningssätt kan påverka barnet. Vikten av att föräldrarna ger barnet 

en trygg bas blir ytterst centralt inom denna teori. Bowlby menar att föräldrarna ska 

fungera som en trygg bas där barnet nyfiket kan ge sig ut i världen utanför med en 

medvetenhet att de alltid kan återvända hem och känna sig välkommet, att det finns 

någon som kan trösta eller lugna barnet samt stå för känslomässig och fysisk näring. 

Det handlar således om att en förälder ska finnas till när ett barn behöver, men 

betyder inte att föräldern aktivt behöver ingripa i varje situation. 

 

Tidigare upplevelser i livet, inte minst från sina egna föräldrar, kan påverka 

mammans beteende och känslor för sitt spädbarn. Våld föder våld vilket i sin tur leder 

till att även våld inom familjen överförs mellan generationerna. Barn som blivit 

utsatta av en förälders våld uppvisar att psykiskt våld har minst lika stor inverkan, om 

inte större, än fysiskt våld. Det psykiska våldet kan exempelvis utgöras av en 

ogynnsam bortstötning av barnet under en längre tid (Bowlby, 2010). 

Psykodynamisk teori 

Det psykodynamiska perspektivet bygger på Freuds arbete. Detta synsätt menar att en 

individs beteende styrs av krafter samt interaktioner i medvetandet. Psykodynamisk 

teori menar att medvetandet och beteendet påverkar varandra vilket försöker tolkas 

genom observation. Grunden i psykodynamisk teori sägs utgöra grunden för det så 

kallade traditionella sociala arbetet då flera teorier har den som utgångpunkt samt 

influerar vardagspraktiken (Payne, 2005). Psykodynamisk teori samt psykoanalysen 

innefattar en utvecklingsteori och en form av psykoterapi. Terapin skapades som en 

behandlingsform vilken baseras på att patientens tankar och känslor omedvetet tillåts 

strömma fritt. Den fria association som sker väcker det omedvetna såsom känslor och 

tankar från barndomen som tillåts bearbetas när de blir medvetna. Enligt teorin 

uppkommer psykisk ohälsa genom bortträngda minnen och omedvetna känslor. När 

minnen blivit bearbetade bör därför symptomen försvinna (Levin & Lindén, 2006). 

Behaviorism 

Behaviorismen är en av de mest framgångsrika grenarna inom psykologi samt klinisk 

tillämpning vilken ledde vägen till beteendevetenskap. De mest kända experimenten 

inom detta fält är de kring betingning, vilket studerar det lagbundna sambandet mellan 

stimuli och dess framkallade reaktion. Skinner var en radikal behaviorist som hävdade 

att allt är beteende, även känslor och tankar vilka därför kan förändras via yttre 

påverkan vilket har lett till program om beteendemodifikation (Levin & Lindén, 

2006). Det primära syftet med beteendevetenskap inom socialt arbete är att klientens 

oönskade beteenden ska bli färre samt öka de önskvärda beteendena. Detta för att 
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reagera på ett mer lämpligt sätt i vissa sociala situationer vilket i sin tur förändrar 

deras liv till det bättre. En god relation mellan klient och socialarbete utgör en 

tillgång. Det finns dock viss kritik mot de etiska överväganden som kan göras då det 

är socialarbetaren som har kontrollen och manipulerar klientens beteende. Detta kan 

innebära att beteendet styrs efter vissa politiska regler eller en viss social policy vilket 

kan påtvingas mot klientens vilja (Payne, 2005). 

Kognitivism 

Kognitiv teori är utvecklat ur behaviorismen och beteendeterapin. Kognitiv terapi 

utgår från människors tolkning av omgivningen påverkar inlärningen av ett beteende. 

Med kognitiva-beteendeinriktade metoder menas tekniker som avser en parallell 

förändring av känslor och tankar. För att förändra ett beteende med kognitiv 

beteendeterapi (KBT) delas beteendet upp i mindre delar i ett förändringsschema för 

att kunna nå ett målbeteende. De huvudsakliga teknikerna inom kognition och 

beteende är tekniska och väldefinierade. De innefattar; betingning, färdighetsträning, 

social inlärning samt omkonstruering av åsiktssystem (Payne, 2005). 

Humanism 

Utifrån humanismen finns det är tro på att en individ besitter förmågor såsom att 

tänka rationellt, använda sin fria vilja samt beslutsfattande. En utgångspunkt är att den 

fria viljan inte ska påverkas av religion eller gudomligheter. Ett samband mellan 

demokrati och humanism kan ses utifrån tron på individers förmåga att uppskatta, 

umgås tillsammans samt påverka sin framtid. Humanism utgör en av de tolkningar av 

viktiga delar dels mänskliga erfarenheter samt dels socialt arbete vilken är inriktad på 

integritet, personliga och sociala syften samt mening. En del av de praktiska 

modellerna som finns inom socialt arbete har vissa humanistiska drag trots en annan 

ursprunglig filosofisk innebörd. Det som dessa modeller har för gemensamma drag är 

en strävan efter att skapa mening med omvärlden. Humanistiska modeller intresserar 

sig av hur en individ tolkar samt uppfattar sig själva och ses som viktiga och giltiga 

(Payne, 2005). 

Systemteori 

När det gäller att försöka få en förståelse för hur människor samverkar med varandra 

visar sig systemteorin och systemiskt tänkande vara ett framträdande inslag. Inom 

detta synsätt betraktas människan utifrån olika sociala system bestående av olika 

aktörer. I detta sammanhang uppmärksammas även relationen mellan aktörer och 

deras olika egenskaper. Exempel på ett socialt system skulle kunna vara en familj. 

Teorin utgår ifrån en helhetssyn av systemet där varje aktör är i symbios med 

varandra och där varje person fyller en viss funktion eller roll. Samspelet observeras 

mellan individ och system för att möjliggöra en förståelse och förändring av ett visst 

beteende. Det gäller också att ta hänsyn till samspelet inom och mellan olika system i 

arbetet. Inom systemteorin riktas fokus mot relationer istället för egenskaper och 

kontexten där ett visst problem uppstår anses som extra viktig. Problem och 

svårigheter hanteras alltså genom att arbeta med system och ta hänsyn till de olika 

aktörer som finns inom och runtomkring ett system (Rokenes & Hanssen, 2007). 
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Socialkonstruktionism 

Teorier med detta som utgångspunkt är intresserade av individen och hur 

grupprelationer bidrar till en social identitet. Det handlar om hur människor förhåller 

sig till och påverkar varandra i interaktion. Kommunikationens effekter är av stort 

intresse vilket kan avse makt, roller samt relationer. Sociala konstruktioner avser en 

gemensam social verklighet vilken skapas i social interaktion medan personliga 

konstruktioner avser ett individuellt perspektiv trots social interaktion. (Payne, 2005). 

Enligt socialkonstruktionism utformas kunskap i mötet mellan människor genom ett 

utbyte av olika erfarenheter utifrån förförståelsen som en person bär med sig. Utifrån 

våra erfarenheter kommer vi även i kontakt med situationer som utökar våra system 

och bildar nya konstruktioner samt förändrar de konstruktioner som vi hade innan 

(Rokenes & Hanssen, 2007). 

Empowerment 

Målet med empowerment är att stötta klienten i att ta makten över sitt liv genom att 

göras delaktig i beslut och öka handlingsutrymmet samt minska de sociala och 

personliga hinder som minskat utövandet av makten över sitt liv. Syftet avser, kort 

sagt, att hjälpa individen övervinna hinder för att få tillgång till sociala tjänster samt 

uppnå livsmål. Även att öka självförtroendet och förmågan till att använda makten. 

Empowerment används ofta som en term vilken speglar öppenhet och 

självbestämmande (Payne, 2005). 

Salutogenes och KASAM 

Salutogenes härstammar från de latinska orden som bildar hälsans ursprung. Det 

salutogena förhållningssättet skapades av Aaron Antonovsky som intresserade sig för 

att studera hälsa och vad som gör att vi har hälsa, istället för att studera vad som 

skapar ohälsa. Han menade att alla människor har både hälsa, salutogenes, samt 

ohälsa, patogenes, och kompletterar varandra. De faktorer som anses stärka hälsa 

menade han finns i och påverkas av en hela sammanhanget kring en person. I och 

med ett salutogent synsätt anses inte en person vara sjuk eller frisk eftersom alla 

personer har hälsa, vilken dock varierar. Det framhäver därför ett hälsofrämjande 

synsätt som avser att stärka välbefinnande och ta tillvara på sina resurser. I sökandet 

på svaret vilka motståndsresurser människan besitter för att bevara hälsa skapades 

KASAM, en teori om känsla av sammanhang (Hanson, 2015). En av dess hypoteser 

avser att samtliga individer har tillgång till generella motståndsresurser. Några av 

dessa motståndsresurser avses vara kulturell tillhörighet, materiella resurser, jagstyrka 

samt socialt stöd. Dock anses det vara genom att känna känsla av sammanhang som 

ger en framgångsrik hantering av svårigheter i livet (Lindqvist & Nygren, 2006). 

Begreppet KASAM kan i grunden ses som kognitivt. Det består även av tre centrala 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet avser 

upplevelsen av struktur, tydlighet samt se sitt sammanhang. Hanterbarhet menas 

upplevelsen av tillgång till sina egna resurser och då kunna möta de krav som ställs på 

sig. Meningsfullhet avser vikten av delaktighet, engagemang samt motivation 

(Antonovsky, 2005). 
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3. Tidigare forskning om mammors våld mot barn 
I denna litteraturöversikt belyses den internationella forskningen om mammor som 

använder våld mot sina barn. Här sammanställs riskfaktorer, belyser våldsutövande 

mammor samt problematiserar den forskningsbrist som råder inom området.  

Definition av våld 

Studien antar i denna litteraturgenomgång en bred definition av våld för att ytterligare 

problematisera och belysa området. Isdal menar att våld kan inbegripa flera olika 

former såsom; fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt och latent. Här presenteras de 

mest vanligt förekommande formerna av våld enligt Isdal (2001): 

 

Fysiskt våld: då en person brukar någon form av fysisk makt mot en annan människa 

genom att kränka, skada, smärta eller skrämma för att hindra en individ från att göra 

något som den vill göra eller tvingar individen att göra något som den inte vill. 

 

Psykiskt våld: att kränka, skada, smärta eller skrämma på olika sätt som inte 

inbegriper det som gäller fysiskt våld. Det kan innebära att en person har övertaget 

eller styr andra människor med hjälp av en hotbild eller någon form av 

bakomliggande makt. 

 

Flertalet av studierna avser aga vilket i denna studie anses vara våld. Det baseras på 

att fysisk bestraffning av barn är olagligt i Sverige och är i enlighet med Isdals (2001) 

definition av våld eftersom det avser att utöva makt och kontroll mot annan med hjälp 

av smärta. 

Riskfaktorer 

Tidigare forskning visar flera olika riskfaktorer som kan ligga till grund för att en 

mamma ska bruka våld mot sitt barn.  För att motverka föräldrars våld mot sina barn 

måste det finnas en medvetenhet om de riskfaktorer som finns (Peltonen, Ellonen, 

Pösö & Lucas, 2014). De primära riskfaktorerna anges vara stress (Jansson et al., 

2011; Lahey, Conger, Atkeson & Treiber, 1984; Mallet & Rosenthal, 2009; Peltonen 

et al., 2014), våld mellan föräldrarna och påverkan av alkohol eller droger (Jansson et 

al., 2011; Mallet & Rosenthal, 2009; Whipple & Wester-Stratton, 1991). Den främsta 

av dessa riskfaktorer är stress, oberoende hur den uppkommit. Det vill säga att de 

andra riskfaktorerna kan ses uppstå genom den stress som de skapar. Att ha ett barn 

med speciella behov är exempelvis en sådan situation som skapar stor stress vilket 

kan leda till våld (Peltonen et al., 2014). I ett hem där det pågår våld mellan 

föräldrarna är det en 10 gånger större risk för att barn ska utsättas för fysiskt våld 

(Jansson et al., 2011). Detta framställs även i Mallet och Rosenthals (2009) studie 

som menar att det är större risk att föräldrar som använder våld gentemot varandra 

även blir våldsamma mot sina barn. Föräldrars som brukar alkohol- eller droger på ett 

riskfyllt sätt ökar risken för att ett barn utsätts för våld med 60 procent (Jansson et al., 

2011). Andra faktorer såsom låg socioekonomisk status (Lahey et al., 1984; Peltonen 

et al., 2014; Whipple & Webster-Stratton, 1991), låg utbildning (Whipple & Webster-
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Stratton, 1991), mammans psykiska (Lahey et al., 1984; Whipple & Webster-Stratton, 

1991) eller fysiska (Lahey et al., 1984) ohälsa påverkar också risken för 

våldsanvändande. Våldsutövande mammor tenderar att i högre grad ha ångest och 

depression (Whipple & Webster-Stratton, 1991). Flera studier pekar även på att de 

föräldrar som själva upplevt våld som barn oftare använder våld mot sina egna barn 

(Peltonen et al., 2014; Whipple & Webster-Stratton, 1991). Bristande relation mellan 

förälder och barn (Borrego Jr, Timmer, Urquiza & Follette, 2004; Nobes & Smith, 

2000), en viss maktaspekt i föräldraskapet samt att ha ett kontrollbehov (Mallet & 

Rosenthal, 2009) utgör en större risk för att en förälder ska använda våld mot sitt 

barn. I familjer där aga eller kroppslig bestraffning används för att disciplinera barn 

ökar risken för fysisk misshandel av barn (Gershoff, 2002; Peltonen et al., 2014). 

”Den omhändertagande mamman” 

Det finns en föreställning om modersinstinkt, ett antagande om att alla kvinnor är 

födda till att bli goda mammor och kan bli goda mammor om de bara får rätt 

förutsättningar för det (Peled, 2011). Mamman ses som den primära vårdaren och 

anknytningspersonen samt även den som tröstar och lär ett barn att hantera svåra 

känslor (Moretti & Craig, 2013). 

 

Våldsutsatta mammor som även utsätter sina barn för våld är ett understuderat och 

komplext forskningsområde med många bakomliggande faktorer vilket beskrivs som 

relativt tabubelagt. Med utgångspunkt ur feministisk teori ses de våldsutövande 

kvinnorna som våldsoffer snarare än våldsutövare, vilket bidrar till svårigheterna att 

bedriva forskning inom området. Som en följd av föreställningen om modersinstinkt 

antas det att mammorna upphör att använda våld mot sina barn när de själva inte 

längre är våldsutsatta (Peled, 2011). 

 

Både mammor och pappor använder fysisk bestraffning och fysiskt våld såsom slag 

mot barn i ungefär lika stor utsträckning (Nobes & Smith, 2000). Det finns ett starkt 

samband mellan föräldrar som använder sig av fysiska bestraffningar och de föräldrar 

som fysiskt misshandlar barn (Gershoff, 2002). Mammor spenderar i regel mer tid 

tillsammans med barn än pappor. Baserat på den tiden som föräldrarna är med sina 

barn drar författarna en slutsats om att pappor använder mer våld och fysisk 

bestraffning mot barn än mammor. De pappor som är mer involverade i sina barn 

använder sig mindre av fysisk bestraffning än de pappor som är mindre involverade i 

dem. Det är därför mindre troligt att en pappa är våldsam mot sitt barn om han lär sig 

mer om sitt barn och utvecklar en bättre relation (Nobes & Smith, 2000). 

 

Fysiska bestraffningar har en negativ påverkan på barn (Gershoff, 2002). Ur ett barns 

utvecklingsperspektiv är all form av våld eller misshandel ohållbart och barnet 

hamnar i en väldigt sårbar position. När den person som barnet förlitar sig på för 

skydd och hjälp i nöd är densamme som även utsätter barnet för våld uppkommer 

känsla av övergivenhet och barnet får själv hantera den sorg och smärt som uppstår 

(Moretti & Craig, 2013). Några av de konsekvenser som nämns i forskningen för barn 
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vars förälder använt våld mot dem uppges främst vara oönskade beteenden hos barnet 

(Gershoff, 2002). De negativa konsekvenserna utlöser oönskade beteenden i form av; 

ökad aggressivitet, brottslighet, anti socialt beteende, sämre relation till föräldrarna 

(Gershoff, 2002), inte kunna hantera sina känslor (Moretti & Craig, 2013). En del av 

konsekvenserna återfinns även senare i vuxen ålder; aggressivitet, antisocialt 

beteende, sämre psykisk hälsa, ökad risk för användande av våld mot barn och partner 

(Gershoff, 2002) samt utveckla depressionssyndrom (Moretti & Craig, 2013).  

Bristande forskning 

Det behövs mer kunskap om föräldrars våld mot barn (Nobes & Smith, 2000) och i 

synnerhet mammors våld eftersom det råder en särskild kunskapsbrist (Peled, 2011). 

Synen på mammor som omhändertagande (Moretti & Craig, 2013; Peled, 2011) gör 

att de istället hellre ses som våldsutsatta snarare än någon som utövar våld (Peled, 

2011). Detta bidrar till ett relativt tabubelagt område som gör det svårt att forska på.  I 

forskning benämns oftast mammors våld mot sina barn som försummelse och fokus 

läggs därmed på mammors omsorgssvikt istället för användande av våld (Peled, 

2011). 

 

I forskningslitteraturen finns en tendens att lyfta fram brister och det negativa hos 

våldsutövande föräldrar. Fokus bör, menar en del forskare, riktas mer på hur vi kan 

verka för att utveckla positiva interaktioner mellan föräldrar och barn. Det är viktigt 

att lära föräldrar att tänka på huruvida deras eget beteende och attityder påverkar 

innan de försöker samspela med sitt barn. Detta har visat sig vara avgörande i familjer 

där våld förekommer (Borrego Jr, et al., 2004). 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras det för studiens tillvägagångssätt och 

uppbyggnad vad gäller litteratursökning, urval, datainsamling och analysmetod. Här 

diskuteras också studiens kvalitetsaspekter och etiska överväganden. I slutet av 

uppsatsen, under metodiska begränsningar, kommer en djupare diskussion att föras 

kring de problem och svårigheter som vi stött på utifrån vald metod och hur det kan 

ha påverkat resultatet.   

Litteratursökning 

För att skapa en god kunskapsgrund inom ämnet har tidigare forskning sammanställts 

i en litteraturöversikt. Sökning efter studier har gjorts i vetenskapliga databaser såsom 

Socinfo, EBSCOhost, Web of science, Science direct, SSRN. Samtliga valda studier 

är refereegranskade, det vill säga har innan de publicerats genomgått 

expertgranskning. Sökord som användes var: Violent mothers, maternal violence, 

domestic violence, family violence. De geografiska urvalskriterierna för den tidigare 

forskningen var Europa, Nordamerika och Australien. De tillhör ”västvärlden” och 

resultaten anser vi vara mer replikerbara inom vår kultur och kontext. 
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Under litteratursökningen användes också referenslistor från relevanta studier för att 

hitta ny forskning inom det berörda ämnet. Sökningarna syftade till att få fram 

forskning som inte skulle vara för gammal och helst skriven under 2000-talet, viss 

äldre forskning togs dock med. I sökningsprocessen framkom mestadels forskning 

kring våld i nära relationer, i ett heterosexuellt förhållande där mannen slår kvinnan. 

Där studier berörde föräldrars våld mot sina barn var den största delen forskning 

riktad mot pappors våld. Det våld som studierna belyste var nästan enbart inriktade 

mot fysiskt våld och hade därför en smalare definition på våld än vad vi avser 

använda oss av i vår studie. Litteratursökningarna pekar på bristande forskning inom 

området mammor som använder våld mot sina barn. 

Urval 

Intervjustudiens urval är ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011). Ett målinriktat 

urval syftar till att skapa en stark koppling mellan urvalet och själva forskningsfrågan. 

Urvalet utgörs således av personer som anses vara relevanta för studiens 

problemformulering (Bryman, 2011). Efter mejlkontakt med ett flertal personer från 

olika yrkeskategorier verkade familjebehandling vara den verksamhet som oftast 

kommer i kontakt med mammor som använder våld mot sina barn samt behandlar 

dem. Familjebehandlare valdes därför ut som den yrkeskategorin att undersökas i 

studien. Kontakt togs med ett tjugotal familjebehandlare via mejl i olika kommuner 

med förfrågan om deltagande i intervjustudien, varav knappt hälften svarade. Av de 

som svarade var det fem personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Telefonkontakt togs även med de som efter en längre tid inte svarat på mejl. Därefter 

bifogades ett brev (se bilaga 1) med ytterligare information kring studien och vad 

deltagandet innebar. Intervjupersonerna valdes ut från fem olika kommuner i södra 

Sverige med en varierande folkmängd på cirka 25.000 till över 100.000 invånare.  

 

Intervjupersonerna var mellan 30-44 år och yrkeserfarenheten av familjebehandling 

varierade mellan två till tio år. Intervjupersonerna bestod av fyra kvinnor och en man 

vilket gör att det inte fanns underlag för att urskilja genusskillnader i studien. Utifrån 

detta valdes enbart fiktiva kvinnonamn till samtliga intervjupersoner. 

 

Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningen på ett adekvat sätt valdes semistrukturerade 

intervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju är en 

form av kvalitativ intervju där forskaren utarbetar en intervjuguide som innehåller ett 

visst antal frågor om förhållandevis specificerade teman som listats upp. Det är en 

flexibel metod där ordningsföljden på frågorna kan komma att ändras under intervjuns 

gång och frågor som inte angetts i intervjuguiden kan även användas för att knyta an 

till något som intervjupersonen berättat om (Bryman, 2011). Intervjuerna 

genomfördes med fem familjebehandlare där vi använde oss av en utarbetad 

intervjuguide (se bilaga 2) med frågor för att försöka fånga deras behandlingsmetoder. 

Intervjuguiden innehöll frågor av öppen karaktär för att intervjupersonerna skulle ha 
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möjlighet att prata fritt, men även följdfrågor utöver de förutbestämda ställdes. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 45-75 minuter. 

 

Samtliga intervjuer spelades in vilket de berörda personerna samtyckte till samt 

informerades om i det brev (se bilaga 1) som skickades ut. Intervjuaren gavs således 

en större frihet vid användning av ljudupptagning eftersom fokus kan läggas mer på 

den dynamik och det ämne som intervjun syftar till (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

leder till ett naturligt och öppet samtal med intervjupersonen och vi riskerade heller 

inte att missa väsentlig information som kan vara av betydelse för resultatet. 

 

Intervjuareffekt är ett fenomen som kan uppstå vid en intervjusituation där 

undersökaren kan påverka eller avge effekt på intervjupersonen. Intervjupersonen kan 

exempelvis påverkas av huruvida intervjuaren klär sig, använder sitt kroppsspråk och 

hur denne talar. Detta tenderar att bli större då det är fler intervjuare eller observatörer 

(Jacobsen, 2012).  För att underlätta för intervjupersonen och för att minimera risken 

för att en undersökareffekt ska uppstå valdes en av oss som styrde intervjun medan 

den andra befann sig mer i bakgrunden. Detta ansågs dock inte vara något som 

påverkade intervjun i större utsträckning då frågorna berörde hur de arbetade snarare 

än personliga frågor.   

 

Alla intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. Detta var ett 

medvetet val som gjordes för att undvika att en så kallad kontexteffekt skulle uppstå, 

där intervjupersonen kan påverkas av den kontext eller sammanhang som intervjun 

genomförs i (Jacobsen, 2012). Då uppsatsen syftar till att undersöka hur 

familjebehandlare arbetar med den valda målgruppens problematik kändes det 

naturligt att prata om detta område inom den angivna miljön. Genom att vara på 

intervjupersonens arbetsplats togs hänsyn till känsliga ämnen och kravet om 

konfidentialitet. 

Analysmetod 

Studien syftar till att ta fram centrala teman från varje intervju för att belysa hur 

familjebehandlare arbetar med och behandlar våldsutövande mammor. Detta 

tillvägagångssätt har vissa drag av tematisk analys (Bryman, 2011) men ligger även i 

linje med vad Kvale och Brinkmann (2009) uppger som meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering är en form av analysmetod som går ut på att de svar som 

intervjupersonen ger kortas ner och där huvuddragen av det som kommit fram under 

intervjun bearbetas till enstaka ord. Efter transkribering av allt intervjumaterial 

började analysen av en intervju i taget genom att vi läste igenom materialet var för 

sig. För att sedan jämföra och ta fram de naturliga meningsenheter som 

intervjupersonerna har uttryckt. Genom en tematisering av intervjupersonernas 

uttalanden skapades centrala teman och koder där de uttalanden som var av särskilt 

intresse för studien sammanställdes. Efter denna sammanställning lästes materialet 

igenom ett flertal gånger i förhållande till undersökningens syfte för att undvika 
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onödiga teman, vilket till sist resulterade i en beskrivande text utifrån två utvalda 

teman; mammor och våld samt behandling.  

 

Studien inspireras också av innehållsanalysen då en jämförelse av de olika teman och 

koder som framkommit gjordes för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan 

intervjuerna (Jacobsen, 2012). Fokus har därmed inte enbart varit på det manifesta, 

alltså vad som sägs, utan även det latenta innehållet i texten av det som kanske inte 

sägs och vad då det kan innebära. Det har heller inte varit en linjär process utan 

materialet har lästs och diskuterats fram och tillbaka flertalet gånger om vilka koder 

och teman som studien ska utgå ifrån. Det är en process där forskaren måste bli 

förtrogen med sitt material genom att bland annat att läsa materialet om och om igen 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativa studier kan det bli svårt att koppla forskning till begreppen validitet 

och reliabilitet som återfinns mer inom kvantitativa studier. Det blir därför av relevans 

att tala om alternativa kriterier för kvalitativ forskning (Bryman, 2011). De 

kvalitetskriterier vi valt att utgå från i vår studie är överförbarhet och trovärdighet. 

 

Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning forskningsresultat kan 

generaliseras, det vill säga i vilken utsträckning resultat från ett visst urval 

intervjupersoner kan sägas gälla för hela populationen. Detta blir inte lika intressant 

för kvalitativa studier som istället handlar om att fördjupa och skapa förståelse kring 

olika fenomen. Urval görs enbart utifrån några få enheter och är inte sällan utvalda för 

ett speciellt syfte vilket gör det svårt att generalisera resultaten (Jacobsen, 2012). 

Genom att så utförligt som möjligt beskriva hur vi gått tillväga i urvalsprocessen, 

datainsamling och intervjuernas genomförande ska andra kunna göra samma 

undersökning och få liknande resultat. 

 

En studies trovärdighet handlar om reliabilitet, det vill säga att studien går att lita på 

och att den är genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2012). Trovärdigheten 

hänger således ihop med att forskaren är reflexiv och kritiskt granskar sitt resultat. 

Det krävs att vi som leder intervjuerna kan anta ett objektivt tankesätt och är 

medvetna om vår förförståelse. För uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt har 

vi diskuterat fram och tillbaka med varandra om vad som tagits upp under 

intervjuerna, vilka citat som ska användas och försökt komma överens om hur vi 

uppfattat olika saker. En intervjuguide har bifogats för att andra ska kunna se vilka 

frågor vi utgått ifrån. Genom att undvika ledande frågor gavs intervjupersonerna 

möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter utan att påverkas i en viss riktning. 

Samtidigt som strukturen under samtliga intervjuer hölls då vi gick igenom alla 

frågor, vilket även styrker trovärdigheten för att liknande resultat går att uppnå igen. 
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Etiska överväganden 

Fyra olika etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till vid svensk forskning är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Informationskravet handlar om att forskaren ska upplysa de utvalda 

personerna om undersökningens syfte och vilka moment som ingår. De personerna 

som undersöks ska även informeras om att det är frivilligt att delta och att de får 

hoppa av när de så vill. Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade personerna själva 

bestämmer om de vill medverka i undersökningen som de har blivit informerade om, 

deltagarna i studien behöver således ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet syftar 

till att den informationen som erhålls gällande deltagarna i en undersökning ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. De personuppgifter som lämnas ska 

behandlas på ett varsamt sätt så att obehöriga inte kan komma åt eller identifiera 

enskilda individer. Den princip som utgör nyttjandekravet handlar om att all 

information som erhålls av enskilda individer endast ska användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011).  

 

Genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till alla intervjupersoner har 

studien tagit hänsyn till samtliga krav. I informationsbrevet informerades de berörda 

personerna om undersökningens syfte, att det är frivilligt att delta samt att de själva 

kan välja att hoppa av när de så önskar under intervjuprocessen. Deltagarna 

informerades om att deras samtycke lämnas i och med att de valde att tacka ja till att 

medverka i intervjun. Det framgår även av informationsbrevet att den information av 

deltagarna som samlas in behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att 

materialet endast kommer att användas till forskningsändamålet. Detta genom att det 

bara är vi som kommer att ta del av det inspelade materialet och eventuellt även vår 

handledare. För att minimera risken för att oberörda ska kunna identifiera 

intervjupersonerna har vi valt att använda oss av fiktiva namn och inte benämna vilka 

kommuner de gäller. Avidentifiering av intervjupersonerna gjordes redan vid 

transkriberingen av intervjumaterialet, vilket blir viktigt vid de intervjuer som rör 

känsliga ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid början av varje intervju 

informerades deltagarna ytterligare en gång om de etiska principerna och gavs även 

möjlighet att ställa frågor om något var otydligt. Dessa medvetna val gjordes för att 

uppnå en mer avslappnad miljö mellan intervjuare och intervjuperson. Där 

intervjupersonen kan känna sig trygg i att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter på ett mer naturligt sätt som är till gagn för själva uppsatsens syfte. Med 

hänsyn till de familjer där våld förekommer valde vi att undvika att återge specifika 

exempel från intervjupersonerna och istället uttala oss i generella termer av arbetet 

med våldsutövande mammor i sin helhet. 
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5. Resultat 

Här presenteras det material som framkommit under intervjuerna med 

familjebehandlarna som sammanställts utifrån studiens två, tidigare nämnda, 

frågeställningar: 

 

 Vilka är, enligt familjebehandlarna, orsakerna bakom mammors användande 

av våld mot sina barn? 

 Hur ser familjebehandlarna på kunskaper, metoder och teorier i arbetet med 

våldsutövande mammor? 

 

Materialet presenteras utifrån två centrala teman: Mammor och våld samt Behandling. 

Under varje tema finns även underrubriker vilket förtydligar de olika delarna som 

inbegrips i varje tema. Inledningsvis ges en kort presentation av familjebehandlarnas 

arbetsuppgifter med syftet att skapa en större inblick och förståelse för det arbete som 

de utför. Huvuddelen av resultatet kommer att belysa hur familjebehandlarna ser på 

de metoder och teorier som de utgår ifrån, vilket inte alltid behöver vara uttalat. I 

resultatet kommer även viss analys att ske där problematiseringar kan göras och 

skillnader uppstår. Ett antal tabeller presenteras i resultatet med syfte att förtydliga de 

likheter och skillnader som fanns mellan intervjupersonerna.  

Familjebehandling 

Familjebehandlarna beskriver sina arbetsuppgifter som mycket varierande beroende 

på hur behoven ser ut hos de familjer de möter. Nina beskriver det som: ”Mina 

arbetsuppgifter är ju att ta emot och möta klienter i det som de har behov av att få 

hjälp och stöd i. Sen kommer ju mina uppdrag från handläggarna naturligtvis och i 

en samsyn med handläggare, familj och oss så styr vi uppdraget”. Behandlingen sker 

genom familjesamtal, enskilda samtal med föräldrar och barn samt samtal i grupp. I 

samtalen handlar det om att arbeta med relationer, samspel, rutiner och strukturer 

inom familjen. Sekretess och dokumentation nämns också som en del i deras arbete. 

Mammor och våld 

Den första delen presenterar den bild som familjebehandlarna anser att det finns av 

mammor som använder våld. Den andra delen lägger tyngden på hur 

familjebehandlarna arbetar specifikt med våld samt de risk- och skyddsfaktorer de 

uppger finns hos såväl mammorna som i behandlingen. 

 

Första kontakt mellan familjebehandlare och klient initieras genom en handläggares 

bedömning av en familjs behov av insatsen familjebehandling. Samtliga 

familjebehandlare säger att de mycket sällan kommer i kontakt med familjer där det 

specifikt är uttalat en mamma som använder våld mot sitt barn. De intervjuade 

familjebehandlarna hade olika utbildningsbakgrund. Trots detta var de intervjuade 

familjebehandlarna samstämmiga inom flera områden under intervjuerna och ingen 

parallell kan dras beroende av utbildningsbakgrunden (se Tabell 1). Det framkom att 

det som mest varit tre ärenden med en våldsutövande mamma som 
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Tabell 1: Presentation av intervjupersoner    
 

Intervjupersoner 

 

Ålder Erfarenhet av 

familjebehandling 

Utbildning 

Gunilla 30 år 3 år Beteendevetare 

 

Josefine 

 

38 år 

 

2 år 

 

Socionom 

 

Nina 

 

44 år 

 

10 år 

 

Socialpedagog 

 

Sofia 

 

42 år 

 

3 år 

 

Socialpedagog 

 

Veronica 

 

44 år 

 

2 år 

 

Socialpedagog 
 

 

familjebehandlarna kommit i kontakt med under de senaste två åren. En slutsats kan 

därför dras om att de intervjuade familjebehandlarna har liten erfarenhet av området 

och en generalisering av en typisk mamma som använder våld kan därför inte göras.  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Synen på mamman   

Det framkommer under intervjuerna att samtliga familjebehandlare uppfattar att det 

finns en föreställning i samhället om hur en mamma ska vara mot sina barn. 

Familjebehandlarna beskriver den som att mammor ska vara mjuka, snälla, 

omhändertagande, stå för omsorgen samt vara beskyddande. Samtliga 

familjebehandlare uppfattar även att det finns ett större stigma eller tabu i samhället 

kring att det specifikt är en mamma som använder våld mot sitt barn jämfört med en 

pappa. Sofia belyser detta i följande citat:  

 

Man pratar ju inte om det. Mammor ska vara snälla och omhändertagande, så 

är det ju. Det är väldigt skamligt, det är väl kvinno- och mammarollen som är 

helt enkelt att man ska inte slå sina barn. Är det någon som gör det så är det 

kanske pappan som gör det eller så, det är så det har sett ut. 

 

Det verkar finnas en föreställning om att det är värre när det är en mamma som 

använder våld. Det anses värre eftersom hon antas vara den som tar större del av 

tryggheten och beskyddandet i föräldraskapet, vilket uttrycks av Josefine:” Att den 

som ska stå för tryggheten är den som också brukar våld mot sitt barn”. Det går 

således att dra parallell utifrån de beskrivningar som familjebehandlarna tillskriver 

synen på mamman i samhället med vad litteratur och forskning säger. En av 

förklaringarna till att det anses vara värre med en mamma som använder våld kan 

vara att män och kvinnor anses ha olika roller i samhället. Även det beskrivs av 

Josefine: ”Det är ju intressant att problematisera om det, för vi har ju olika roller i 

samhället utifrån, ja men det vi pratade om först. Att det är mer tabubelagt. Så är det 

ju egentligen annorlunda”. 

 

Många gånger under intervjuerna uttalar sig familjebehandlarna om båda föräldrarna 

istället för enbart mammor. Frågan uppstår om det skedde medvetet eller inte, i 
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synnerhet eftersom det även förekommer i litteratur och forskning. En möjlig slutsats 

skulle kunna vara att det beror på de intervjuade familjebehandlarnas bristande 

erfarenheter av att arbeta med just mammor som använder våld. Det framkommer 

även att familjebehandlarna ibland tar av sina erfarenheter av att arbeta med 

våldsutövande pappor och försöker applicera det på mammor. Gunilla beskriver det: 

”Att fundera på hur man kan applicera det tror jag. För jag tror att det kan vara svårt 

ibland att göra det rakt av, men så är det ju ja absolut”. 

Våld 

De intervjuade familjebehandlarna säger sig komma i kontakt med såväl fysiskt som 

psykiskt våld, men de understryker svårigheterna att urskilja psykiskt våld. Samtliga 

uttrycker även svårigheten i att bedöma våldets omfattning i en familj och Veronica 

beskriver det följande: 

 

Sen i vilken omfattning och i vilken grad att det har varit knuffar, slag och grova 

förolämpande kränkningar. Sen om man skulle bedöma det som högst tillfälligt 

eller om det är systematiskt. Och det är det som är så svårt att bedöma, om man 

kan kalla det psykiskt och fysiskt våld över tid eller om det är enskilda händelser. 

Ja men femtio procent av fallen kan jag säga att det har hänt. 

 

Det framkommer tydligt att samtliga av familjebehandlarna upplever det väldigt svårt 

att urskilja vart gränsen går mellan psykiskt våld och ”bara” konflikter. Nina säger: 

 

För i en familj där vi kommer in är det oftast mycket konflikter, kan ju 

förekomma psykiskt våld i själva konflikterna och det är ju det vi jobbar med 

så då är det ju nästan alla på något sätt. 

 

Den vanligaste formen av våld uppges ske i ”uppfostringssyfte” och som brist på 

alternativa sätt att hantera konflikter samt i att gränssätta sitt barn; mamman vet helt 

enkelt inte hur hon annars ska sätta gränser. Familjebehandlarna menar, kort sagt, att 

vissa av mammorna använder våld i uppfostringssyfte, för att de inte vet bättre. 

Josefine uttrycker det på följande sätt: ”Ja det är fysiskt som jag har kommit i kontakt 

med. Smisk, nyp, dra i hår, den typen av våld. Uppfostringsvåld skulle jag säga i alla 

de fallen som jag har arbetat i”. 

 

En annan svårighet uttrycks kring att upptäcka och bedöma våldet samt dess olika 

former då det kan normaliseras. Nina säger: ”Och vi kanske stöter på det så ofta att vi 

kanske inte ens reflekterar kring det, förstår ni hur jag menar? Det kanske är så 

självklart för oss att vi delar inte in det”. Vid normalisering av våld blir det ännu mer 

gömt och behovet att söka hjälp och stöd minskar. När det gäller att bedöma våld 

uttrycks det tydligt svårigheter av samtliga familjebehandlare. Här kan bristen på ett 

instrument eller en modell för att bedöma våldets omfattning problematiseras. Om en 

familjebehandlare anser en viss konflikt vara psykiskt våld och en annan inte anser 

det kommer behandlingen att variera beroende på familjebehandlarens professionella 

roll, vilket inte är att anse vara i linje med god kvalité. 
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Det kan dras en slutsats om att samtliga av de intervjuade familjebehandlarna har 

förhållandevis liten erfarenhet av våldsutövande mammor vilket tillsammans med den 

bristande forskningen om problematiken kan kopplas ihop med svårigheten att 

upptäcka samt bedöma våldets omfattning. De flesta av familjebehandlarna trycker 

därför på vikten av att våldets förekomst och omfattning redan ska stå i utredningen, 

medan några samtidigt uppger att de upptäckt våld i familjer efter hand. En av 

familjebehandlarna i synnerhet uttrycker att behandling av våldsutövare egentligen 

inte hör hemma på familjebehandling, utan bör ske på en myndighet som är 

specialiserad på den typen av behandling. 

 

Vid fysiskt våld finns det synliga tecken som blåmärken eller liknande men en del av 

familjebehandlarna säger sig även kunna se mer latenta tecken som återfinns i 

relationen och i samspelet mellan föräldrar och barn. Nina säger: ”Där vi träffar 

barnet, så ser du ju det i relationen mellan den vuxne och barnet, hur dom liksom 

förhåller sig till varandra, hur barnet checkar av sin förälder i vissa situationer och 

sådär”. Sofia som var den familjebehandlare med mest erfarenhet av att arbeta med 

våld säger sig uppleva en maktlöshet i familjen eller ett sorts avstånd mellan 

familjemedlemmarna: ”Men det står ju inte i skrivet i pannan på någon, men det är 

någon känsla, när de pratar med varandra”. 

 

På frågan om vilka riskfaktorer de intervjuade familjebehandlarna tycker sig kunna se 

för att en mamma ska använda våld svarar Nina: ”Ja, vad kan inte ligga bakom skulle 

jag vilja säga. Alltså det kan ju vara allt och det är jättesvårt att generalisera”. Nina 

säger att det inte är så simpelt som att rada upp några riskfaktorer men hon säger även 

att föräldrarnas egen uppväxt kan ligga till grund i uppfostran eftersom: ”Man 

föräldrar som man blivit föräldrad”. Veronica säger att det kan finnas många 

riskfaktorer som påverkar, även klientens egna resurser och en norm om föräldrars 

godhet kan utläsas: ”Vad är det som gör att föräldrarna agerar som de gör? För det 

är ju oftast en orsak bakom det. För det är väl egentligen ingen förälder som tänker 

att jag ska slå mitt barn”. 

 

De övriga familjebehandlarna uppger riskfaktorer för att en mamma använder våld 

som stämmer väl överens med de stressorer som återges inom både litteratur och 

forskning. Riskfaktorer som uppgavs av familjebehandlarna var: stress, egen uppväxt 

och erfarenhet av våld, våld mellan föräldrarna, ekonomisk oro, arbetslöshet, brist i 

uthållighet och anpassningsförmågan efter ett livligt barn samt psykisk ohälsa. Det 

som ingen av de intervjuade familjebehandlarna uppger men som däremot är vanligt 

återkommande inom både litteratur och forskning är våldets påverkan av alkohol och 

droger (Jansson et al., 2011). Ytterligare riskfaktorer som uppges var: våldsutsatthet, 

anknytningen, frustration, stress över föräldraskapet samt ett litet nätverk. 

 

De skyddsfaktorer som återkommer i samtliga intervjuer uttrycks många gånger som 

det motsatta till riskfaktorerna; ett gott samarbete med den andra föräldern, god 
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skolgång för barnet, god impulskontroll, ett tryggt nätverk, ha ett arbete, stabil 

ekonomi, god reflexiv förmåga, stabila relationer, god egen hälsa och tar ansvar för 

våldsutövandet. 

 

Vid oro för att våld sker i en familj uttrycker Josefine sig om svårigheten att aldrig 

riktigt kunna veta vad som egentligen försiggår inom en familj, om det pågår våld 

eller inte: 

 

Jag vet inte om jag kan svara på just mammor, men föräldrar där man inte tillstår 

att det har hänt. Att man inte kommer dit att man kan prata om det. Det tycker jag 

är svårt. Och sen en annan sak är ju att vi inte kan vara säkra på att det inte 

händer. Vi kan ju träffa den här familjen och tänker att det sker en förändring, fast 

vi vet inte vad som sker i hemmet. 

 

Vad som väcker misstanke om våld beskrivs av Sofia som: ”När man får en känsla av 

att det är något som inte riktigt står rätt till”. Samtliga familjebehandlare säger att de 

vid misstanke eller oro om våld måste våga ställa fråga; vilket de även uttrycker att de 

alla behöver bli bättre på.  

 

Att där det är bekymmer och där det tråcklar finns det oftast våld. Vi är duktiga på 

att fråga: Kommer de till skolan? Är de hela och rena? Dricker ni som föräldrar? 

Blir ni ovänner? Alltså så. Men vi frågar inte: Slår ni varandra? Slår ni 

barnen?  Alltså jag tror vi behöver bli bättre på det. Det är känsligt och det är 

svårt. Men våga fråga i alla fall (Nina). 

 

Det uppkommer under intervjuerna att en av orsakerna till varför frågan inte ställs 

från början skulle kunna vara en rädsla inför svaret, vilket Sofia uttrycker sig om: 

 

Men att man kan prata om det så att det inte blir skamligt liksom. Alltså det är ju 

fruktansvärt det du har gjort. Men vi behöver ju prata om det och göra något åt 

det. Och det tror jag är en väldigt viktig del i det, att man inte själv är rädd för att 

få svaret när man frågar. 

 

Förmågan att kunna prata om det uttrycks även av Josefine som menar att det annars 

inte går att fortsätta med behandlingen: ”Avlasta skuld och skam, alltså för att göra 

det pratbart. Liksom hur fruktansvärt det än är att en förälder slår sitt barn så, om vi 

inte kan prata om det så kommer vi inte komma någon vart”. Josefine tar också upp 

svårigheter som kan ske om frågan inte ställs trots att det är uttalat eller står i 

utredningen: ”Alltså många gånger är det ju det som vi gör fel, att vi inte ställer 

frågan. Och att våldet kallnar eller vad man brukar säga. Att det liksom kanske var 

hög oro från början och sen...” Det nämns även av Josefine en paradox som kan 

uppstå om frågan faktiskt ställs, vilket kan leda till att inte bara våldet ”tappas” utan 

även hela familjen: 

Alla kan förbättra att inte tappa våldet, men samtidigt som det gör också att 

ibland är inte familjen jättesugna på att prata om det. Så det gäller ju att ha 
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en balansgång, mellan att behålla familjen och kanske göra en liten 

förändring till att liksom skrämma iväg familjen. 

 

Det här är en av de svårigheter som upplevs i behandlingsarbetet, att kunna prata om 

det utan att tappa våldet eller familjen på vägen.  

Behandling 

Temat inleds med den professionella rollen samt de upplevda svårigheterna i 

behandlingen. Därefter läggs tyngden på de metoder och teorier som de intervjuade 

familjebehandlarna uppger att de arbetar efter. Avslutningsvis presenteras kortfattat 

familjebehandlarnas syn på forskningen inom socialt arbete och behandlingens 

slutskede. 

Den professionella rollen 

I behandling med en klient uppges det att familjebehandlarna använder mycket av sig 

själva i den professionella rollen. Det beskrivs av Gunilla: ”För att jag tror ju att man 

använder sig själv som verktyg hela tiden och det man själv har med sig i bagaget 

påverkar ju också hur man är och hur man hanterar situationen”. Detta belyser 

vikten av att den professionella är medveten hur sina egna erfarenheter och 

värderingar kan ligga till grund för handling. Alla de intervjuade familjebehandlarna 

är överens om att det är viktigt att en förälder tillstår och tar ansvar över våldet. En 

aspekt som verkar försvåra att en förälder tar ansvar är det faktum att det är olagligt 

att använda våld mot ett barn. Det kan vara en ytterligare orsak till varför våldet ofta 

är gömt, stigmatiserat och svårt att prata om. Det beskrivs av Josefine: 

 

Alla vet ju det att så gör man inte. Och det är ju olagligt, det är brottsligt. 

Alltså det är inte olagligt att dricka eller så även om många kan ha synpunkter 

på det och dina barn kan bli omhändertagna. Men här är det dessutom en 

brottshandling, så att säga. 

 

Relationen mellan familjebehandlare och klient lyfts av samtliga av de intervjuade 

familjebehandlarna som det allra viktigaste i behandlingen. Detta beskriver Nina: 

”Utan relationen kommer vi inte någonstans i vårt arbete eller det gör vi ju, men 

relationen är ju grunden i allt. Förhoppningsvis så får man väl ett sådant förtroende 

för en relation så att man kan prata om det här”. En diskussion om det är metoden 

eller relationen som spelar störst roll i behandling uppstår under intervjuerna och 

samtliga familjebehandlare är överens om att metoderna gör skillnad men att det är 

relationen som är avgörande. Det uttrycks bland annat av Josefine: ”Är de där att de 

är beredda att göra en förändring och den behandlare som möter föräldrarna att den 

relationen eller alliansen vet man ju om att den spelar större roll än metoder i sig”. 

Metoder 

För att kunna utföra behandling med eller utan metoder är samtliga familjebehandlare 

överens om att det är viktigt att föräldern är motiverad samt tillstår och tar ansvar för 

våldet. Josefine säger att en förälder som inte tar ansvar riskerar att inte heller inse 
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Tabell 2: Uttalade metoder  
Intervjupersoner Uttalat använda metoder 

Gunilla COPE, FFT, RePulse 

Josefine Trappan-modellen, Trygghetscirkeln 

Nina ICDP, MI, RePulse, Trygghetscirkeln 

Sofia MI, RePulse 

Veronica COPE, RePulse, Trappan-modellen 
Anmärkning. 

COPE-strategier (Community Parent Education); manualbaserat föräldraprogram med diskussion 

om videosekvenser på 8-10 tillfällen. Fokus på föräldrastrategier för att förebygga konflikter. 

Grupp eller enskilt. 

FFT (Funktionell FamiljeTerapi); familjeterapi av mer praktisk karaktär med fokus på 

familjemönster. 

ICDP – vägledande samspel (International ChilD Development Programme); manualbaserat 

föräldraprogram med diskussion om videosekvenser på 6-8 tillfällen. Fokus på samspel mellan 

förälder och barn. Grupp eller enskilt. 

MI (Motivational Interviewing); samtalsmetod med kognitivt förhållningssätt med fokus på 

motivation, reflektion och förändringsprocesser. 

RePulse; KBT-baserat program för ökad impulskontroll vid ilska, aggression samt nedstämning. 

Fokus på kopplingen tanke-känsla-beteende. Grupp eller enskilt. 

Trappan-modellen; Samtalsmetod för barn att bearbeta upplevt våld på 5-7 tillfällen. 

Trygghetscirkeln; manualbaserat föräldraprogram med diskussion om videosekvenser på 8 

tillfällen. Fokus på anknytning. Grupp eller enskilt. 
 

 

konsekvenserna av sina handlingar: ”Det är en stor del i själva insikten i att ta ansvar 

för sina handlingar. Om man inte gör det så är risken stor att man inte inser 

betydelsen, vilken skada det gör”. När en förälder inte tillstår eller tar ansvar för sina 

våldshandlingar menar Josefine att behandlingen istället måste rikta fokus mot barnet: 

 

Och då är det ju inte så att vi liksom ”då är det ingen idé att arbeta med dem” 

utan då kanske det handlar om att beskriva det med andra ord som ”ditt barn 

upplever dig som skrämmande” och ”ditt barn upplever att du varit våldsam 

mot henne” och föräldern kan då berätta sin upplevelse av det: ”Jag tycker 

inte att det var något”. Ja okej men om vi utgår ifrån barnet. Alltså att man på 

något sätt kan arbeta med det ändå. 

 

Enligt vad som framkommit tidigare spelar den professionella rollen stor roll i 

behandling. Det uttrycktes även att relationen har störst påverkan och att det är viktigt 

att kunna prata om problemen. Samtal utgör grunden i all behandling men fungerar 

samtidigt relationsskapande och uttrycks av Veronica: 

 

Det är samtalet som vi använder som redskap, hur man lägger upp samtalet och 

hur man ställer öppna frågor. Jobbiga och lite tuffare saker tar man en bit in i 

mötet. Man tar det inte i början och man tar det inte i slutet, man tar det mitt i. 

 

De mest förekommande metoderna som uppges användas i behandling av 

familjebehandlarna presenteras nedan i tabell 2 med en ytterst kortfattat förklaring. 
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De presenterade metoderna är de som de intervjuade familjebehandlarna själva 

uppger att de arbetar efter. Det framkommer även under intervjuerna att det finns fler 

metoder än de ovan nämnda att tillgå i behandling på deras respektive arbetsplatser 

vilket ibland görs av deras kollegor. Veronica säger: ”Det är ju så att jag inte har alla 

metoder och arbetssätt utan jag samlar på mig”. Samtliga av familjebehandlarna 

uppger att de utgår från flertalet metoder i behandling. Men ingen av metoderna som 

de uppger är dock specifikt inriktade på mammor som använder våld mot barn. Inte 

heller våld generellt, förutom Trappan-modellen som vänder sig mot barn. Två av 

familjebehandlarna säger att de använder sig av den modellen i barnsamtal. De 

intervjuade familjebehandlarna använder sig av samtliga presenterade metoder även i 

familjer där våld inte förekommer. 

 

Att ha en metod att arbeta efter i behandlingsarbetet uttrycks som positivt av 

Veronica: ”Så det har ju varit framgångsrikt när man har en modell, ett arbetssätt att 

erbjuda när de vill ha hjälp”. Detta sades i kontexten av våldsutövande föräldrar som 

tagit ansvar för våldet. De flesta av metoderna som de intervjuade familjebehandlarna 

berättar om är olika former av föräldraprogram, vilka alla är manualbaserade och 

bygger på diskussion omkring videosekvenser. I alla programmen uppges 

videosekvenserna bestå av olika typer av interaktioner mellan föräldrar och barn. 

Föräldraprogrammen är alla i grunden inriktade på att stärka relationen mellan 

föräldrar och barn. Samtliga familjebehandlare uppger att föräldraprogrammen även 

finns på familjecentralerna i kommunerna de är verksamma i. Familjebehandlarna 

säger att programmen fungerar förebyggande för de familjerna som bor i kommunen. 

Sofia berättar att hennes arbetsplats inte längre arbetar efter något föräldraprogram på 

grund av att de nu enbart är förlagda på familjecentralerna. Det uttrycks av Sofia som 

en negativ utveckling: ”Tyvärr, tycker jag. För jag tycker att det hade varit bättre om 

vi hade det ihop för vi jobbar båda med familjer”. Främst föräldraprogrammen 

uttrycks användas mest i grupp, men kan även ske individuellt. Samtliga av de 

intervjuade familjebehandlarna uttrycker sig om vinster med att utföra en metod i 

grupp. Men det uttrycks även en svårighet med att arbeta i grupp eftersom klienterna 

kanske inte passar ihop med varandra i ett sådant känsligt sammanhang. Nina säger:” 

Sätter du grupp måste du tänka på vilka grupper du sätter, alltså att föräldrarna 

matchar varandra är jätteviktigt”. 

 

De flesta metoderna uttrycks vara manualbaserade samt evidensbaserade vilket mer 

troligt utgör god kvalité enligt kravet från Socialstyrelsen. Nina uttrycker fördelen 

med manualbaserad metod på följande sätt: 

 

Alltså för oss är det egentligen inget nytt men det är sådär så man har suttit 

med en familj så har man haft en hel himmel full med ballonger och den vill 

jag att du ska ha (visar med händerna) och den vill jag att du ska ha, och den. 

Det är så mycket man vill skicka med. Men så tillslut så känner man att oj då, 

vänta lite. Nu gav jag ettan och så femman och trean. Det blir så osorterat för 

jag vill att de ska få med sig så mycket. Här har jag en manual som skickar 
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Tabell 3: Uttalade teorier    
 

Intervjupersoner Uttalat använda teorier 

Gunilla Anknytningsteorin, Systemteori, Kognitiv teori 

 

Josefine 

 

Anknytningsteorin, Systemteori 

 

Nina 

 

Anknytningsteorin, Systemteori, Salutogenes, 

Psykodynamisk teori, Kognitiv teori 

 

Sofia 

 

Anknytningsteorin, Systemteori, Kognitiv teori, KASAM 

 

Veronica 

 

Anknytningsteorin, Systemteori, Kognitiv teori, 

Psykodynamisk teori 
 

 

med det som jag tycker är viktigt att man ska få med sig. Och det gör att jag 

kan vara ganska lugn i det för att vi gör jobbet tillsammans. Och vi kommer 

liksom till slutändan med samma ballonger bara att det sker systematiskt så. 

Och det är det som gör att det blir så skönt. 

 

Nina uttrycker att metoderna inte medfört ny kunskap i hennes arbete, utan fungerar 

snarare som ett mer strukturerat sätt att förmedla kunskapen på. En något negativ 

inställning till användandet av manualbaserade metoder kan ses genom att samtliga 

familjebehandlare uttrycker att det måste finnas flexibilitet för att kunna forma 

behandlingen individuellt. Det uttrycks följande av Josefine: ”Det är snarare det att 

vi ska ha flera olika sätt att bemöta de här föräldrarna snarare än en modell som 

passar för alla, för det finns det inte. Jag tänker att det handlar om 

anpassningsförmågan i metoder”. Josefine säger att bemötandet är viktigare än 

metoder och de behöver därför anpassas efter klientens individuella behov. Något 

som skulle kunna ses vara svårare att göra med manualbaserade metoder. 

 

En fördel att använda sig av metoder i behandling kan ses som olika sätt att förmedla 

kunskap på. Nina säger: ”Bilder stannar kvar, ord någonstans kan försvinna. Vi 

använder oss väldigt mycket av bilder”. Trots användande av metoder i behandlingen 

lyfts relationen, återigen, som det mest primära. Sofia säger: ”Man kan använda sig 

av olika metoder, men det är ändå relationen som är viktigast”. En del metoder 

uttrycks också vara inarbetade och att familjebehandlarna därför inte alltid reflekterar 

över att de använder sig av en metod i arbetet. Sofia uttrycker det om användning av 

MI: ”Jag får höra från andra att man använder så mycket MI, men jag tänker inte ens 

på det”. 

Teorier 

Av samtliga intervjuer framgår det att ingen av familjebehandlarna har en specifik 

teori som de arbetar efter. Familjebehandlarna uppger däremot att de utgår från ett 

flertal olika teorier, vilka kombineras i behandling. I tabell 3 presenteras kort 

sammanställning av de teorier som familjebehandlarna uttalar sig arbeta efter i 

behandling. 
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Det framkommer under intervjuerna att familjebehandlarna använder sig av de olika 

presenterade teorierna efter vad individen och situationen kräver. Nina säger: ”Det är 

ju vår verktygslåda, alla metoder och teorier. Och sen plockar vi därifrån och 

försöker få med så mycket som möjligt”. Detta kan utläsas visa på teorin om de naiva 

teorier som skapas i socialt arbete. Familjebehandlarna beskriver att de har flera olika 

teorier och metoder som de utgår ifrån men samtidigt väljer de ut vissa delar av dem 

som passar i behandlingen. Metoderna RePulse och MI som presenteras ovan är båda 

KBT-baserade. Fyra av de fem intervjuade familjebehandlarna som säger sig använda 

någon av de metoderna uppger även att de arbetar efter kognitivism, vilket stämmer 

väl överens. 

 

Baserat på de teorier som presenterades i studiens bakgrund, vilket troligen skulle 

utgöra intervjupersonernas teoretiska utgångspunkt, kan utifrån tabellen ovan ses 

stämma väl överens. Familjebehandlarnas utbildningsbakgrund var: socionom, 

socialpedagog samt beteendevetare (se tabell 1). Den mest förekommande 

utbildningen bland de intervjuade familjebehandlarna var socialpedagog. Trots olika 

utbildningsbakgrund kunde en samstämmighet ses kring familjebehandlarnas 

teoretiska bakgrund utifrån de svar som ges under intervjuerna. Det kunde inte dras 

någon slutsats om att det var skillnader i familjebehandlarnas tillvägagångssätt utifrån 

kunskap, teorier samt metoder beroende på olika utbildningsbakgrunder. 

 

Tydliga paralleller kan dras till samtliga av de presenterade teorierna i studiens 

bakgrund genom uttalanden av intervjupersonerna så som att de alla anser; klienten 

själv har stora resurser, beteende kan förändras, klienten vara god, klientens nätverk, 

allt är relationellt, anknytningsstilar, delaktighet, gruppdynamik i behandlingssyfte, 

relationer anses viktigast, stötta klienten, markera sammanhang osv. Uttalanden likt 

dessa pekar på att familjebehandlarna arbetar efter fler teorier än de som de uttalar sig 

om. De flesta av de presenterade teorierna i tabellen ovan har väldigt olika 

utgångspunkt. Det är därför intressant att familjebehandlarna väljer att blanda 

motsägelsefulla teorier i sitt arbete såsom kognitiv teori och salutogent 

förhållningssätt som inte delar samma synsätt. Frågan väcks kring hur det fungerar i 

praktiken med socialtjänstens krav om god kvalité. 

 

Samtliga familjebehandlare uppger att de arbetar efter både anknytningsteorin och 

systemteorin i behandling. Anknytningsteorin återges av de intervjuade 

familjebehandlarna som grunden i deras arbete. Men endast en av familjebehandlarna 

uppgav självmant under intervjuerna anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt. 

På frågan om arbete utifrån anknytningsteorin svarar Nina: ”Jättemycket, alltså det är 

grunden i allting. För oss är det verkligen det, har vi inte den basen så är vi ganska 

fattiga så”. Utifrån det svaret kan slutsatsen dras om att teorin utgör grunden i 

behandlingen och anses nästan vara absolut sanning. Det uttrycks även av samtliga 

familjebehandlare under intervjuerna att anknytningsteorin är så självklar att de inte 

ens reflekterar över den. 
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Enligt kravet från socialstyrelsen så ska socialtjänsten arbeta efter barnets bästa och 

anta barnperspektivet i sitt arbete. På frågan om familjebehandlarna arbetade efter ett 

visst perspektiv var det ingen som angav ett specifikt perspektiv men däremot uppgav 

några av familjebehandlarna under intervjun att de arbetade utifrån barnperspektivet. 

De övriga familjebehandlarna berättade att de arbetade för barnets bästa eller på annat 

sätt uttryckte sig så att det gick att utläsa att även de arbetade utifrån barnperspektivet. 

Gunilla säger: ”Det är alltid barnens behov i centrum och det är ju någonting som 

man hela tiden liksom det är som ett mantra på ett sätt, vad är barnens behov i 

detta?”. 

Kunskap 

Samtliga av de intervjuade familjebehandlarna säger sig inte ha tillräckligt med 

kunskap om mammor som använder våld eller området våld generellt. Under 

intervjuerna framkommer det en önskan från flera av familjebehandlarna om att ha 

fler metoder, instrument och rutiner att tillgå i behandling med våld samt mer 

utbildning inom området. Alla av de intervjuade familjebehandlarna uppger att de har 

gått på föreläsningar eller utbildningar om våld. Men samtliga säger även att de vill ha 

mer eftersom samhället ständig förändras samt för att hålla kunskapen färsk och 

kunna uppmärksamma tecken på våld. 

 

Alltså den dagen jag tycker att jag vet allt är den dagen jag tycker att jag ska sluta. 

För att vi har alltid saker att lära oss hela tiden och sanningen sitter ju människan 

med också som jag möter. För jag har ju inte den absoluta sanningen bara för att 

jag sitter på kunskapen. För hon eller han eller dem är experten på sin egen 

tillvaro och den behöver jag ständigt lyssna på. Jag kan aldrig sitta med en färdig 

sanning för då slutar ju jag tillslut att lyssna. Och självklart behöver jag ju lära 

mig hela tiden, absolut (Nina). 

 

Från citatet ovan kan det utläsas att Nina anser att den generella kunskapen inte heller 

är tillräcklig, vilket även uttrycks av de övriga familjebehandlarna. 

Kunskapsspridningen på samtliga familjebehandlares arbetsplatser uppges ske främst 

informellt mellan kollegor och formellt med handledning samt utbildning. Den 

informella kunskapsspridningen uttrycks av Nina: ”Det är därför som vi använder 

varandra så pass mycket, för att kunna hjälpa varandra, vi använder varandra jämt. 

Vi är ju vandras bollplank. Vi pratar jättemycket. Skulle inte klara mig utan mina 

kollegor”. Veronica berättar också kollegorna på hennes arbetsplats använder sig 

mycket av varandra, även att det innebär ökad kunskap och kompetens: ”Vi försöker 

matcha att vi har olika kompetenser, men ibland går det inte så då hjälps vi åt och det 

blir en kompetensutveckling det med”.  

 

Det fanns skilda meningar om huruvida familjebehandlarna kände sig bekväma eller 

inte med den valda målgruppens problematik. Samtliga uppgav att de kände sig 

trygga men några av familjebehandlarna kunde medge att de inte alltid var bekväma. 
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Familjebehandlarna uttryckte att de skiljde sig från situation till situation ifall de 

kände sig bekväma eller inte i sitt arbete. 

 

Är nog lite olika fall till fall oavsett på vad problematiken är eller omfattningen. 

Men jag tror att man skulle behöva mer kunskap, det behöver man ju. Det är ju 

inte ett prioriterat ämne, så är det ju. Det är inte alltid man känner sig bekväm 

vilket är tur att man jobbar i team (Gunilla). 

 

Nina och Sofia var de två familjebehandlare som hade mest erfarenhet av att arbeta 

med våld. Båda uttryckte att de var mer bekväma i arbetet med mammor som 

använder våld än de övriga tre familjebehandlarna som uppgav ha arbetat med våld 

bara under de senaste två åren. En slutsats skulle därför kunna dras om att det är 

erfarenheten som avgör känslan av att vara bekväm. Nina uttrycker sig på följande 

sätt om att vara bekväm i arbetet: 

 

Nej men jag har hållit på så pass länge så jag känner mig rätt trygg i det jag gör. 

Skulle jag inte vara bekväm i det jag gör så skulle jag aldrig sätta mig i det mötet. 

Då skulle jag ha så pass mycket självreflektion att jag skulle skicka någon annan 

som faktiskt är bekvämare än vad jag är. 

Tyst kunskap 

Under intervjuerna har familjebehandlarna det svårt att sätta ord eller förklara sig i en 

del av samtalsämnena, vilket indikerar på deras tysta kunskap. ”Gud vad dåligt, men 

det är bara en känsla. Kalla det erfarenhet eller vad sjutton det är” (Sofia). Nina 

instämmer och menar att erfarenhet utgör en viktig grund för hur hon ska gå tillväga i 

olika situationer: ”... så att du lär dig att läsa det”. Dock verkar det vara svårt att 

uttrycka specifikt i ord vad som känns igen. Nina säger: ”Det gör jag säkert utan att 

jag ens reflekterar över det. Och det är det som, det kommer jag nog ha med mig ut 

härifrån, att vi har det så mycket i oss, att vi kanske blir dåliga på att prata om det för 

att vi har det så mycket i oss”. En parallell skulle här kunna dras om den 

underliggande och inarbetade kunskapen samt erfarenheter som finns hos 

familjebehandlarna i deras arbete. 

Forskning 

Gunilla presenterar ett intressant resonemang där hon menar att det finns gott om 

utbildningar inom socialt arbete samtidigt som att forskningen och evidensen inte 

alltid är så god. Hon säger: 

 

Jag hörde häromdagen att det finns 225 utbildningar som man kan ta som 

öppenvård. Ett av de mest utbildningsrika arbetena. Det är ju överallt och man ska 

ju liksom försöka bena i den här djungeln av allt som finns. Och det är ju 

spännande med tanke på att forskningen kan vara tunn. 

 

De intervjuade familjebehandlarna uttalar sig om att det finns forskning på metoder 

inom öppenvården men att den mestadels sker internationellt, främst i USA. En av 



 35 

familjebehandlarna uttrycker att kulturer skiljer sig åt och metoderna behöver därför 

anpassas och således forskas på igen utifrån en svensk kontext. Av de metoderna som 

presenterades i resultatet (tabell 3) finns det enligt familjebehandlarna viss forskning 

och evidens. Endast ICDP - vägledande samspel sägs inte vara evidensbaserat av en 

familjebehandlare. 

Avslutning av behandling 

Syftet och målet med behandlingen är alltid att våldet ska upphöra i en familj där våld 

förekommer uppger samtliga familjebehandlare, men även hot om våld ska upphöra. 

Två av familjebehandlarna påpekar att det ibland sätts för höga mål för en familj, men 

att det ändå sker en viss förändring med behandlingen. Josefine uttrycker sig följande: 

”Ofta tycker jag att vi sätter väldigt höga målsättningar. Men de ska ju vara alltså 

realiserbara som man säger. Men att vi ofta kanske sätter för höga mål”. De 

sammanställda förändringar som de intervjuade familjebehandlarna säger sig kunna se 

i behandlingen beskrivs som att föräldrarna; inser vikten av närhet till sitt barn, skapar 

ett omsorgsbeteende, ser sitt barn, ökar sin reflexiva förmåga, har flera 

handlingsalternativ vid konflikter, tar ansvar för våldet, har ett lugnt och respektfullt 

bemötande, ökar sitt engagemang samt får en större medvetenhet om sin betydelse 

som förälder. 

 

Den generella behandlingstiden på familjebehandling utifrån intervjuerna uppskattas 

variera mellan sex månader och två år. Kontakten avslutas när de mål som är satta i 

vårdplanen har uppnåtts eller att insatsen avslutas på förälderns eget initiativ. 

Samtliga familjebehandlare berättar att de använder sig av skattningsformuläret SDQ 

för utvärdering av behandlingen. Formulären innehåller olika teman där man tittar på 

barnens symptom och samt barnets egen upplevelse av sin situation. Utvärderingen 

beskrivs av familjebehandlarna som ett långtgående projekt. De intervjuade 

familjebehandlarna säger sig kunna se generellt goda resultat av deras behandling 

samt att målen oftast blir uppfyllda. Utan att ha specifika metoder att arbeta utifrån 

säger sig samtliga familjebehandlare ha sett goda resultat i sin behandling av det 

fåtalet mammor som använder våld mot sina barn. Vilket skulle kunna indikera på det 

som de intervjuade familjebehandlarna tidigare uttryckt sig om, att relationen har 

större betydelse än metoderna i behandlingen 

6. Diskussion 
Här nedan förs en diskussion kring det som uppkommit i resultatet kopplat till 

studiens bakgrund och litteraturen. Fokus i diskussionen kommer mestadels ligga på 

att undersöka temat Behandling och det som berör familjebehandlarnas utgångspunkt 

i sin egen kunskap.  

Mammor och våld 

Den syn på mamman som antas finnas utifrån familjebehandlarnas svar, vilka var 

samstämmiga, kan på ett sätt antas spegla en hyfsat rådande generell bild som även 

samhället har av en mamma. Vilket även bekräftas i bakgrunden gällande 
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föreställningen om modersinstinkt (Peled, 2011). Samhällets syn på våld kan ses vara 

dubbel på våld eftersom att det dels ses som olagligt och bör straffas samt dels som en 

sjukdom. Det logiska förhållningssättet för att bota våldet anses vara genom att 

förebygga och behandla. I alla våldsärenden finns det ett grundmönster, men brist på 

forskning och kunskap gör det svårt att kunna utforma en heltäckande 

behandlingsmodell. Behandlingen bör individualiseras efter klientens omständigheter 

(Berg, 2011). 

 

Det är viktigt att ställa frågan om våld rutinmässigt för att försöka fånga upp även de 

som inte söker specifikt för våldet. Majoriteten av våldsutövande klienter tar inte 

hjälp av de resurser som finns i samhället såsom självhjälpsgrupper eller kvinnojourer 

osv. Den enda de kommer i kontakt med kanske är en familjebehandlare som då får 

en avgörande roll till att försöka ändra deras våldsmönster (Berg, 2011). Vid frågor 

om våld, i synnerhet då det ofta normaliseras, är det viktigt att använda konkreta ord 

som slag och knuffar. All personal inom socialtjänsten ska gå utbildningar om våld 

med syfte att lättare upptäcka våldet. En anledning till varför personal idag inte vågar 

ställa frågan om våldet är för att deras kunskap anses otillräcklig samt osäkerhet kring 

att hantera svaret man får (Socialstyrelsen, 2015). Det uttrycks i resultatet att inte vara 

rädd för det svar som kan komma på frågan om våldet. Där kan en parallell dras om 

att det handlar om kunskap och erfarenhet att kunna bemöta svaret. Det kan ses som 

svar på frågan vad det är som gör att de intervjuade familjebehandlarna med mindre 

erfarenhet inte kände sig så bekväma i de mötena med en våldsutövande mamma och 

att de familjebehandlarna med mer erfarenhet gjorde det. 

Behandling 

Kommunikation är grundläggande i alla samtal och ett respektfullt och lyhört 

bemötande där en god relation kan skapas underlättar för en våldsutsatt att våga 

berätta om sin utsatthet. Det är därför viktigt att ha ramar och strukturer för hur 

samtalet ska gå till (Socialstyrelsen, 2015). Målet med behandling i en familj där det 

pågår våld, vare sig det är mamma eller pappa, är alltid att våldet ska upphöra vilket 

framkommer i intervjuerna. Det i sin tur betyder att det våld som barnet blivit utsatt 

för upphör, något som definitivt är att anse i enlighet med barnets bästa. En förälder 

som inte tar ansvar för våldet inser, som tidigare nämnts av Josefine i resultatet, inte 

vilken skada den gör. De konsekvenser som tidigare nämnts i studiens bakgrund kan 

uppstå när ett barn blir utsatt för våld är: depression (Moretti & Craig, 2013), 

aggression, antisocialt beteende, kriminalitet samt en sämre relation mellan barn och 

föräldrar (Gershoff, 2002). Det verkar som att våld i en familj går i generationer. Dels 

utifrån anknytningsteorin (Bowlby, 2010) men även det som framkommer av Nina i 

citatet ”man föräldrar som blivit föräldrad” som presenteras i resultatet.  

 

Det uttrycks att behandling av en våldsutövare inte egentligen hör hemma på 

familjebehandling utan bör ske på en myndighet där de är specialiserade på den typen 

av behandling. Dock kommer familjebehandlarna ändå i kontakt med både mammor 

och pappor som använder våld. Frågan väcks hur det går ihop med att 
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familjebehandlarna säger sig se goda resultat i de fall när de behandlar våldsutövande 

föräldrar. Tidigare nämnt i bakgrunden är att det negativa och brister hos familjerna 

lyfts inom forskning samt att fokus istället bör vara på att utveckla positiva 

interaktioner (Borrego Jr, et al., 2004). De intervjuade familjebehandlarna berättar att 

de verkar för att lyfta det som är positivt i en familj och att jobba vidare med det. De 

flesta av deras metoder är föräldraprogram vilket alla syftar till att stärka relationen 

mellan förälder och barn. I bakgrunden framkommer det även att bristande relation 

mellan förälder och barn utgör en riskfaktor (Borrego Jr, et al., 2004; Nobes & Smith, 

2000). Det nämns även att de föräldrar som är mer involverade i sina barn och därmed 

har en bättre relation är mindre våldsamma mot sina barn (Nobes & Smith, 2000).  

 

För att familjebehandlaren ska kunna förbli neutral i ett våldsärende är det mycket 

viktigt att ta hjälp av chef och kollegor. Det kan framkalla starka känslor och det är 

viktigt att inte ta ställning för någon av medlemmarna i familjen (Berg, 2011). 

Samtliga av de intervjuade familjebehandlarna lägger tyngd på den kollegiala 

samverkan, främst den informella, där de samtalar, diskuterar och ventilerar sina 

känslor kring sitt arbete samt hur de ska gå tillväga i sina ärenden. Alla fall av våld 

som familjebehandlare möter är pressande och det personliga förhållningssättet måste 

tas särskilt i akt. Varje fall är unikt och hur en familjebehandlare hanterar ett 

våldsärende kan därför variera från fall till fall. Med fler flexibla valmöjligheter och 

förhållningssätt blir behandlingen mer individualiserad och kan därför nå flera 

klienter utan att det känns som att familjebehandlaren sitter fast (Berg, 2011). Vikten 

av att vara flexibel och individuell med behandlingen belyses av samtliga 

intervjupersoner då de alla menar att det är svårt att generalisera en ”viss typ av 

person” då alla är olika och har olika bakgrund. Det är viktigt att den professionella 

kan ställa sig utanför sina föreställningar och bli medveten om sin egen förförståelse 

för att kunna skapa en så god relation som möjligt som verkar för en positiv 

förändring. Den professionella rollen har således en ytterst viktig inverkan på 

behandlingen (Berg, 2011). 

Naiva teorier och tyst kunskap 

En del av svaren på frågorna under intervjun uppkommer allt eftersom av 

familjebehandlarna, mest kring frågor om det teoretiska. Under intervjuerna utbrast 

samtliga familjebehandlare sig i stil med: ”Ja men just det, vi har ju även detta..”, ”Jag 

glömde nämna..” eller ”Nu kom jag på att vi jobbar ju även..”. Samtliga 

familjebehandlare nämnde även att de skulle komma på bättre svar på frågorna i 

efterhand. Det kan därför ses som att familjebehandlarna besitter tyst kunskap 

eftersom de finner det ofta svårt att uttrycka den i ord. Ett exempel på det kan ses av 

Sofia som uttryckte sig om att det bara var en känsla som infann sig vid misstanke om 

våld. Att kunna känna igen ett underliggande mönster kan ses tala för stor erfarenhet. 

Nina uttryckte sig om en medvetenhet om sin egen tysta kunskap, även om hon inte 

heller kunde sätta ord på den. 
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Familjebehandlarna uppger att de har teorier och metoder som de arbetar efter men att 

det till en början har svårt att sätta ord på dem. Det fenomenet, att teorierna och 

perspektiven inte nämns direkt utan framkommer allt eftersom under intervjuerna kan 

ses som att de är så pass integrerade i arbetet att det tas för givet och ses som 

självklart. Vilket kan kopplas till litteraturen där Molander (1993) beskriver det som 

att kunskapen används likt på rutin och tillslut inte längre blir uttalad. Samtliga 

familjebehandlare verkar ha flera teorier och perspektiv som utgör grunden i deras 

arbete som är så pass inarbetat att de inte ens reflekterar över det. Anknytningsteorin 

och barnperspektivet kan i det här fallet ses som två tydliga exempel på det som 

tidigare nämnts av Molander, vilka kan spegla familjebehandlarnas tysta kunskap. Det 

kan ses som att en rutinisering sker i de intervjuade familjebehandlarnas arbete. De 

reflekterar inte alltid över de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. Teorier blir en 

implicit, inte uttrycklig del av behandlarnas föreställningar.  

 

Det verkar som att varje familjebehandlare själv skapar sig egna teorier som de 

använder i behandling vilket betyder att behandlingen kommer se olika ut beroende 

på vilken behandlare klienten kommer till. Resultatet och förändringen kommer 

därför att påverkas till största del beroende på relationen, vilket samtliga 

familjebehandlare tidigare berättat. Familjebehandlare använder sig av samtal i sin 

behandling, vilket då kan ses som att deras kunskap skapas i och med behandlingen, 

utifrån teorin om den tysta kunskapen. Deras inlärande av utökad kunskap baseras på 

erfarenheterna av samtalen, vilka samtidigt sker i samtalet. Detta antyder att 

inlärningen sker i en cirkelprocess där det pågående samtalet byggs på tidigare samtal, 

samtidigt som ny erfarenhet skapas i det pågående samtalet. 

 

Vidare forskning 

Studien har tittat närmare på två områden; mammors våld mot barn och hur 

familjebehandlare behandlar dem utan evidens och metoder. Mammor som använder 

våld mot sina barn är som tidigare nämnt ett tämligen outforskat område vilket 

behöver belysas och lyftas för att öka kunskapen samt kunna minska den skam som 

råder. Utifrån det som framkom i resultatet anses det viktigt, att våldet ska bli mindre 

gömt samt kunna behandlas. Hur familjebehandlarna, eller socialarbetare generellt 

arbetar i praktiken utan evidens och metoder känns relevant för socialt arbete 

eftersom det sker dagligen i deras arbete. Vidare forskning inom området är intressant 

utifrån kravet om att arbeta evidensbaserat eftersom verkligheten inte ser sådan ut.  

 

Metodiska begränsningar 

Den valda metoden för denna intervjustudie var semistrukturerad intervju. Metoden 

valdes för att få ut bästa möjliga information utifrån forskningsfrågorna. Utifrån 

denna metod inhämtades informationen från en utarbetad intervjuguide (se bilaga 2) 

som skulle ge svar på det som forskningsfrågorna syftade till. Något som är viktigt att 

resonera kring är då uppsatsen, som tidigare nämnts, inte har varit en linjär process 
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utan har ändrat fokus mot hur det var tänkt från första början. Om en liknande studie 

skulle genomföras på nytt borde därför frågorna i intervjuguiden ses över och 

specificeras ytterligare kring det studien syftar till.  

 

En annan svårighet att ta hänsyn till och som kan ha påverkat studiens resultat är då 

citat från intervjuerna skulle väljas ut. De citat som ansågs vara relevanta för 

sammanhanget och presenterade intervjuerna bäst valdes ut, s.k. selektivt urval 

(Bryman, 2011). En reflektion förs kring hur val av citat kan ha påverkat resultatet i 

en viss riktning och att resultatet kanske hade sett annorlunda ut om studien 

genomförts av någon annan. Något som en person anser vara viktig information att ha 

med i materialet kanske någon annan inte ens hade reflekterat över. Genom att 

författarna fram och tillbaka har diskuterat och reflekterat med varandra om olika val 

så önskas att ett så sanningsenligt och rättvist resultat av intervjuerna har presenterats.  

 

På grund av studiens omfattning och tidsram samt svårigheten i att få relevanta 

personer för forskningsfrågan att ställa upp på en intervju valdes fem intervjupersoner 

ut. I detta sammanhang reflekteras över studiens begränsningar i att kunna 

generalisera resultatet till andra familjebehandlare runt om i Sverige. För att kunna 

generalisera resultatet borde respondenterna ha varit flera och valts med hjälp av 

någon systematisk metod. Trots detta tyder resultatet på en relativt god överförbarhet 

då intervjupersonerna kommer från fem helt olika kommuner, utan några rutinmässiga 

teorier eller metoder att tillgå i behandling av en våldsutövande mamma, och ändå 

visade på samstämmighet på ett flertal områden. Däremot är våldsutövande mammor 

ett komplext och icke-vanligt förekommande område som gör att intervjupersonerna 

baserar sina svar på ett fåtal mammor. Då det heller inte finns någon specifikt uttalad 

teori eller metod som de arbetar efter blir det än svårare att generalisera de teorier som 

används till andra familjebehandlare då de vanligtvis grundar beslut på sina egna 

erfarenheter och sunt förnuft (Munro, 1998).  

 

Författarna reflekterar även över intervjupersonernas utbildningsbakgrund och dess 

inverkan på studiens resultat. Tre av familjebehandlarna hade en 

socialpedagogsutbildning. Valet av de teorier som presenterades i uppsatsens 

bakgrund baseras på att socionom- och socialpedagogutbildningar i Sverige har en 

liknande teoretisk bakgrund. Sannolikheten för att de teorier som lärs ut i 

socionomutbildningen återfinns inom socialt arbete bör därför även gälla för 

socialpedagogutbildningen. Vi valde att inte uttala oss om andra utbildningars 

teoretiska bakgrund eftersom socionomer och socialpedagoger troligtvis utgör de 

vanligaste utbildningsbakgrunder i det sociala arbete generellt. På familjebehandling 

finns det säkerligen socialarbetare med olika utbildningsbakgrunder och 

spetskompetenser vilket leder till att det på arbetsplatsen sker ett utbyte av kunskap 

och teorier som präglar hela verksamhetens värdegrund. Utifrån samtliga intervjuer 

kunde heller inga större skillnader utläsas i huruvida familjebehandlarna valde att gå 

tillväga i ett ärende med en våldsutövande mamma beroende på tidigare utbildning.  
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En av studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av de naiva teorierna. Dessa kan bli 

svårt att fånga med kvalitativa metoder såsom observation och intervju (Olsson, 

2009). Syftet med denna intervjustudie var dock emellertid inte att försöka fånga 

specifika naiva teorier hos intervjupersonerna. Däremot har vi haft dem i åtanke när vi 

intervjuat där det inte finns några metoder att arbeta efter så utgår socialarbetaren 

utifrån sina egna naiva teorier. De skapar dem med sin praktiska kunskap och 

erfarenhet av det praktiska arbetet men förvärvas även genom kollegorna. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hur arbetar familjebehandlare med mammor som brukar våld mot sina barn? 

 

Här kommer ytterligare information kring vår studie och de intervjuer vi tänker göra. 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Denna studie kommer att bli en C-uppsats som är vårt 

examensarbete. Det ämne som vi har intresserat oss för är våld i nära relation. Ett 

ämne som vi anser är obelyst och relativt outforskat är mammor som brukar våld mot 

sina egna barn. Med våld avser vi en bred definition med såväl fysiskt som psykiskt, 

emotionellt, isolering, sexuellt, ekonomiskt osv. Vi har intresserat oss för hur 

socialarbetare arbetar och behandlar våldsutövande mammor. Vad det finns för 

behandling, metoder och modeller. Av egen erfarenhet vet vi också att detta inte alltid 

finns inom socialt arbete. Studien syftar till skapa kunskap kring och undersöka hur 

socialarbetare arbetar och behandlar våldsutövande mammor. 

 

Ditt deltagande som intervjuperson är helt frivilligt och du har rätt att även efter att du 

gett ditt samtycke att avbryta ditt deltagande utan motivering. Beräknad tid för 

intervjun är ca 45-75 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in, detta för att få 

med allt som sägs för att få ett så bra material som möjligt.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i denna studie då ingen obehörig får ta del 

av materialet. Det kommer förvaras så att enbart vi och eventuellt vår handledare 

kommer att ta del av materialet. Intervjuerna kommer att avkodas och avidentifieras 

så att intervjupersonerna i det färdiga examensarbetet inte kommer att kunna kopplas 

till enskilda individer.  

 

Vid ytterligare information eller frågor går det bra att höra av sig till oss. Du har även 

möjlighet att vända dig till vår handledare. 

 

Handledare:  

Klas Borell 

Professor i sociologi och socialt arbete 

xxxxxxxx@hlk.hj.se 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Hanna Olsson       Filippa Blixt 

Socionomstudent      Socionomstudent 

07X-XXXXXXX      07X-XXXXXXX 

xxxxxxx@gmail.com      xxxxxxx@hotmail.se 
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mailto:filippa.blixt@hotmail.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Informera om intervjuns syfte, konfidentialitet, frivillighet, inspelning osv.  

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Yrkestitel?  

 Vad har du för utbildning och tidigare yrkeserfarenhet? 

 Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Mammorna 

 Hur kommer du i ditt arbete i kontakt med våldsutövande mammor? 

 Hur upptäcker du att en mamma använder våld mot sitt barn?  

 Vilka former av våld ser du brukas av dessa mammor? (Fysiskt, psykiskt, 

sexuellt etc.) 

 Anser du att det finns ett stigma eller tabu i samhället kring mammor som 

brukar våld mot sina barn och varför? 

 Vilka orsaker tror du ligger bakom när en mamma brukar våld mot sitt barn? 

 Hur ser din erfarenhet ut av att jobba med våldsutövande mammor? (Hur 

många?) 

 

Verksamheten 

 Vilken är verksamhetens ideologi och värdegrund? 

 Vilka teorier och perspektiv utgår ni på Familjebehandling ifrån? 

 Finns det några rutiner på din arbetsplats att utgå ifrån när mammor brukar 

våld mot sina barn? 

 

Metoder  

 Använder du någon modell eller metod vid behandling av dessa klienter? 

 Var har du fått dina idéer och tankar ifrån kring hur du jobbar med dessa 

mammor? 

 Hur bedömer du våldets omfattning i en familj? 

 Hur ser behandlingen ut och vad är syftet med den? 

 Vilka resultat eller önskvärda förändringar ser du med behandlingen? 

 Beror förändringen eller brist på förändring på använd 

metod/behandlingsarbete? 

 Brukar målsättningen uppnås i arbetet med våldsutövande mammor? 

 Hur länge pågår behandlingen av en våldsutövande mamma? 

 Hur avslutas kontakten med er? 

 Vad tror du gör att kontakten med er bibehålls då det är en frivillig insats? 

 Vad upplever du att det finns för risk- och skyddsfaktorer för att en mamma 

ska bruka våld mot sina barn? 

 



 46 

Kunskap 

 Anser du din kunskap inom området vara tillräcklig? 

 Önskar du mer utbildning eller kunskap inom området våld? 

 Önskar du mer utbildning eller kunskap inom området mammor som brukar 

våld mot sina barn? 

 Har du gått på någon utbildning om våld? 

 Vad är det svåraste eller mest utmanande anser du med att arbeta med dessa 

mammor? 

 Ser du något mönster eller samband mellan de våldsutövande mammor du 

jobbat med? 

 Vad anser du är det viktigaste med att arbeta med dessa mammor och varför? 

 Känner du dig trygg med att arbeta med dessa mammor? 

 Vad tror du din professionella roll har för påverkan i mötet med dessa 

mammor och hur förhåller du dig till detta?  

 

Samverkan 

 Har du kontakt med andra verksamheter i ditt arbete kring våldsutövande 

mammor? 

 Sprids kunskap mellan verksamheterna och iså fall hur? 

 Finns det samverkan mellan olika verksamheter eller mellan kollegor? Hur ser 

den iså fall ut? 

 

Sammanfatta kort intervjun 

 Är det något mer du vill tillägga eller berätta om?  

 Är det något som du tycker att vi borde ha frågat men som vi inte har gjort? 

 

 


