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Abstract 
Domestic violence is a growing community and public health problem. A large and vulnerable 

group among women exposed to domestic violence are the mothers. Despite the fact that several 

studies indicate that many of the women and mothers are satisfied with the support received, it 

appears that the violence has not always ceased at the conclusion of this effort and that a 

majority of the women are still to a great extent feeling psychologically unwell. The purpose of 

this study is to analyse on what grounds mothers exposed to domestic violence declare 

themselves to be satisfied or less satisfied with the support received by themselves and their 

children. Furthermore, this study purposes to discern which factors of change influence how the 

mothers perceive the support received. The study utilises a qualitative approach, where we have 

chosen to analyse the results according to theoretically based thematisations. We have discerned 

five main themes from our results: The importance of the caseworker, the relationship, the 

alliance, the communication, the client, models and techniques plus the availability. The results 

showed these factors (the themes) to play an important role in the way support was perceived by 

the mothers. In fact, their attitude towards and motivation regarding the support, as well as the 

personality and competence of the caseworker, determine how the support is perceived, and 

influence the outcome of the effort. 
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Sammanfattning 
Våld i hemmet är ett växande samhälls- och folkhälsoproblem. En stor utsatt grupp inom 

våldsutsatta kvinnor är mammorna. Flera studier tyder på att många av kvinnorna och 

mammorna är nöjda med deras erhållna stödinsatser, trots detta framkommer det att våldet inte 

alltid upphört efter erhållen insats och att flertalet kvinnor fortfarande i stor utsträckning mår 

psykiskt dåligt. Syftet med studien är att analysera de grunder våldsutsatta mammor uppger för 

att de är nöjda eller mindre nöjda med de stödinsatser de erhållit för att få stöd för sig själva och 

sina barn. Vidare syftar studien till att få en förståelse om vilka förändringsfaktorer som påverkar 

mammornas upplevelser av stödinsatserna. Studien har en kvalitativ ansats, där vi valt att utifrån 

teoretiskt förankrade tematiseringar analysera resultatet. I resultatet fann vi fem huvudteman: 

betydelsen av behandlaren; relationen, alliansen och kommunikationen; klienten; modeller och 

tekniker; samt tillgängligheten. Resultatet visade att dessa faktorer (temana) spelar en viktig roll 

i hur mammorna upplever insatserna. Deras inställning och motivation till insatsen samt 

behandlarens personlighet och kompetens är i själva verket avgörande för hur insatsen uppfattas 

och påverkar dess resultat. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Fokus för denna studie är att fördjupa kunskapen om våldsutsatta kvinnors upplevelser av 

stödinsatser. För att veta vad som är effektivt eller inte i en stödinsats, är sådan kunskap 

nödvändig i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det finns en stor osäkerhet och ett stort mörkertal 

då det gäller kvinnovåld. FN beräknar att var tredje kvinna i världen någon gång blivit utsatt för 

våldshandlingar (Heimer & Sandberg, 2008). De senaste tio åren har anmälningar gällande våld 

mot kvinnor ökat med ca 30 %. År 2010 inkom det enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) 27 312 

anmälningar gällande våld mot kvinnor över 18 år.  Av anmälningarna var det i 85 % av fallen 

en man som var misstänkt. Av de anmälda fallen var den misstänkte i tre av fyra fall en bekant 

eller närstående till kvinnan. Våld mot kvinnor är ett växande samhällsproblem, som återfinns i 

hela världen. Resultatet av våldet utgör ett hot mot kvinnornas liv och säkerhet (Scheffer 

Lindgren, Bergkvist, Dufort & Tengström, 2010). Problematiken kring våldet mot kvinnorna 

borde få mer uppmärksamhet då det utgör ett stort hot mot dem. Det är därför viktigt att 

stödinsatserna är verksamma för att kvinnorna ska kunna leva ett liv utan våld. 

Våldet kan indelas i olika grupper av övergrepp som till exempel fysiskt, psykiskt, 

känslomässigt, sexuellt eller ekonomiskt (Shipway, 2004). I socialtjänstens lägesrapport från år 

2006 rapporterades det att det fanns ett flertal problem, gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor 

samt barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen, 2007). En förutsättning för arbetet med 

våldsutsatta kvinnor är att ha kunskap och förståelse inför deras situation. En anledning till detta 

är att behandlarens egen inställning till våld kan påverka mötet med kvinnan (Heimer & 

Sandberg, 2008). Idag förekommer en stor brist på effektiva stödinsatser riktade till våldsutsatta 

kvinnor. Trots detta framkommer det att våldsutsatta kvinnor i hög grad varit nöjda, med de 

stödinsatser de och deras barn erhållit inom de olika verksamheter de befunnit sig i (Scheffer 

Lindgren m.fl., 2010). Brister i stödinsatserna för våldsutsatta kvinnor skulle kunna förklaras 

genom att behandlarna inte vet vad som är effektivt för dessa kvinnor. Det är därför viktigt att 

veta vad kvinnorna uppskattar samt vad som är verksamt i en stödinsats.  

Bland de våldsutsatta kvinnorna är småbarnsmammor en särskilt utsatt grupp. Flera uppger att 

våldet minskat efter kontakten med olika verksamheter samt stödinsatser. Dock uppger 

mammorna att våldet inte helt upphört (Broberg m.fl., 2011). Tengström (2011) betonar att den 

psykiska ohälsan som våldet medför, oftast inte helt upphör efter erhållna stödinsatser. Flera 

tidigare studier har pekat på att mammorna är nöjda med sina stödinsatser. Det som däremot inte 

framkommer är vad i insatserna de är nöjda med (Scheffer Lindgren m.fl., 2010; Tengström, 

2011; Broberg m.fl., 2010). Utifrån detta tänker vi med denna studie belysa vad mammorna 

anser vara bra med sin stödinsats samt trycka på de brister som framkommer med de olika 

stödinsatserna. Vi har vidare som ambition att förstå varför mammorna anser att deras erhållna 

stödinsatser är bra, då det framkommer i flera studier att mammorna efter stödinsatserna 

fortfarande mår psykiskt dåligt. Förståelsen ska uppnås utifrån en teoretisk utgångspunkt som 

behandlar olika förändringsfaktorer. Dessa förändringsfaktorer kan exempelvis vara betydelsen 

av behandlarens kompetens och personlighet, samt klienten och dennes motivation till 

förändring. Dessa faktorer är något som kan påverka insatsens resultat och mammornas 

upplevelser av deras stödinsatser.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att analysera de grunder våldsutsatta mammor uppger för att de är nöjda 

eller mindre nöjda med de stödinsatser de erhållit för att få stöd för sig själva och sina barn. 

Vidare syftar studien till att få en förståelse om vilka förändringsfaktorer som påverkar 

mammornas upplevelser av stödinsatserna. Vårt syfte preciseras i följande frågeställningar: 
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1.1.1 Frågeställningar 

 Hur upplever mammorna verksamheternas stödinsatser? 

 Vilka mönster kan identifieras i mammornas motiveringar till deras upplevelser av 

stödinsatserna? 

 På vilket sätt är förändringsfaktorerna med och påverkar mammornas upplevelser av 

stödinsatserna? 

 

1.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik beskrivs tidigare forskning inom problemområdet. Till en början beskrivs det 

hur problemområdet har setts ur ett historiskt perspektiv. Därefter ges en definition på våldet 

samt en konkretisering om varför insatserna bör effektiviseras för de våldsutsatta kvinnorna och 

mammorna. De bör bland annat effektiviseras på grund av våldets negativa konsekvenser på 

både mammornas hälsa och föräldraskap och därför avslutar vi med att beskriva vad insatsen har 

för betydelse för mammorna.  

 

1.2.1 Historik 

Det finns begränsade studier om hur kvinnor upplever insatserna de fått efter att de blivit utsatta 

för våld i hemmet (Bradbury-Jones, Dunkan, Moy & Taylor, 2011). Det finns även flera svenska 

studier som pekar på att det är svårt att veta om de stödinsatser som de våldsutsatta kvinnorna 

erhållit lett till några förbättringar (Anttila, m.fl., 2006). Bilden av våld i hemmet har länge varit 

snedvriden, under tidigt 1900-tal fanns det teorier som menade att det var offrets fel att denne 

utsattes för våldshandlingar. Detta har även medfört att vårdens syn på våld i hemmet påverkats. 

Tidigt inom psykologin gavs våldsförövarna och deras offer ofta standarddiagnosen, schizofreni 

och efterblivenhet. Vården har ärvt det negativa inflytandet av dessa tidiga aspekter inom 

psykologin samt dess tillhörande missuppfattningar. Våld i hemmets existens förnekades inte 

men däremot fördömdes både offret och förövaren som socialt och genetiskt underordnade. Så 

sent som fram till 1970- talet hade man teorier om att våld i hemmet var ett resultat av 

mentalsjukdom eller psykiska problem. Det fanns oro för såväl offrets mentala hälsa som 

förövarens. Idag väljer många behandlare att förbise våld i hemmet eller se det ur en snäv vinkel. 

Psykiatrin har tidigare haft en tendens att behandla offren som om de själva varit ansvariga för 

sin situation. Under senare tid har studierna förflyttat sitt fokus från att ha en syn på att det är 

offrets eget fel att den blir våldsutsatt till att ha en stark tro om att våld i hemmet kan associeras 

med depression, ångest, självmordsförsök, alkohol-och drogmissbruk (Roberts, Williams, 

Lawrence & Raphael, 2008). Det har alltid funnits brister inom arbetet med våldsutsatta kvinnor 

och mammor. Något som har förändrats genom åren är synen på våldet. Idag ser vi att synen är 

mera rättvis, dock finns det flertalet brister i insatserna för våldsutsatta kvinnor. Då studierna är 

begränsade gällande våldsutsatta mammors upplevelser av stödinsatser och om de tycker att 

stödinsatserna lett till någon förbättring, kan det vara befogat att undersöka detta närmare. Då vi 

anser att det är oroväckande att forskningen kring stödinsatser är så pass begränsad, anser vi det 

nödvändigt att studera detta för såväl mammornas som stödinsatsernas utveckling.  

 

1.2.2 Definition 

Våld mot kvinnor utförs oftast av partnern de lever med. Detta är något som förekommer i alla 

länder och kulturer samt anses idag som ett stort folkhälsoproblem. Våld i hemmet omfattar alla 

beteenden i relationen som har för avsikt att skada partnern fysiskt, psykiskt eller sexuellt. 

Beteenden som dessa omfattar fysiska handlingar såsom slag och sparkar, psykiska handlingar 

såsom hot och förödmjukelser, sexuellt tvång samt styrbeteenden såsom isolering. Studier tyder 

på att fysisk misshandel i en parrelation ofta också resulterar i psykisk misshandel (Krug, 

Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Som vi nämnt ovan har synen på våld i hemmet 
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förändrats genom åren. Något som däremot inte förändrats är skadan våldet för med sig. Det är 

därmed viktigt att en effektivisering sker inom stödinsatserna för våldsutsatta mammor och 

kvinnor då så många idag mår dåligt. Denna effektivisering kan ske genom vetskapen av vad 

mammorna upplever som nödvändigt och verksamt i insatsen.  

 

1.2.3 Våldets konsekvenser 

Det är väldokumenterat att våld i hemmet är ett stort problem som leder till negativa 

hälsoeffekter, dock finns det mindre kunskap om vägen som leder till de negativa 

hälsoeffekterna. Kvinnornas hälsa påverkas negativt om de lever i ständig rädsla för att mannen 

ska använda sig av våld mot dem. Detta påverkar kvinnorna både fysiskt och psykiskt såsom 

kroppsskador, stress, depression, ångest, somatiska besvär, fobier, sociala problem, alkohol- eller 

drogmissbruk. De traumatiska upplevelserna som våldet för med sig ger besvär som kommer att 

påverka kvinnans framtida hälsa (Golding, 1999; Dutton, m.fl., 2006; Roberts, Williams, 

Lawrence & Raphael, 2008; Roush, 2012; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002; 

Bradbury-Jones, Dunkan, Moy & Taylor, 2011; Scheffer Lindgren, m.fl., 2010). Kvinnans 

självkänsla och känsla av sammanhang påverkas av att kvinnan lever i ett destruktivt förhållande 

(Krug, m.fl., 2002). Både upplevelsen och rädslan av våld gör att stressen ökar vilket också 

förknippas med mentala störningar, såsom posttraumatiskt stressyndrom (Golding, 1999). 

Hälsobelastningen som orsakas av våld i hemmet, är större än någon annan riskfaktor som till 

exempel rökning eller fetma (Humphreys m.fl., 2008 ref i. Bradbury-Jones m.fl., 2011). 

Resultatet av detta innebär att våldsutsatta kvinnor har ett omfattande behov av stöd och hjälp. 

Vissa verksamheter har visats sig ha positiva effekter på kvinnornas psykiska hälsa samt på 

våldets omfattning. Trots detta framgår det att effekterna endast är svaga till måttliga, vilket i sin 

tur innebär att kvinnorna fortfarande har kvar sin problematik gällande psykisk ohälsa efter 

stödinsatserna. Våldet minskar ofta efter erhållen stödinsats, dock upphör det inte helt (Scheffer 

Lindgren, m.fl., 2010). Av de kvinnor som precis lämnat en kvinnojour var 83 % fortfarande 

deprimerade (Campbell, 1995 ref i. Golding 1999). Förståelsen av förbindelsen mellan våld i 

hemmet och hälsa underlättar och leder till mer effektiva metoder för att behandla 

hälsoproblematiken hos de utsatta kvinnorna (Dutton, 2006). Flera studier pekar på att kvinnorna 

är nöjda med insatsen samt att insatsen är effektiv. Trots detta är det många som lämnar insatsen 

och fortfarande har en stor problematik med sitt psykiska välmående. På grund av detta vill vi 

belysa vad mammorna i vår studie anser utmärka en bra stödinsats samt vad som utmärker en 

mindre bra stödinsats.   

 

1.2.4 Våldets påverkan på föräldraskapet och barnet 

Många av de våldsutsatta kvinnorna är också mammor. Barnen lider av att se sin mamma 

utsättas för våld, vilket medför att barnen såväl som sin mamma behöver stödinsatser (Scheffer 

Lindgren mfl., 2010; Casper, 2010). Barn som bevittnar eller själva utsätts för våld i nära relation 

tenderar att utveckla beteendestörningar. Mammor som utsätts för våld påverkas ofta psykiskt, 

fysiskt eller känslomässigt. I en situation där våld i hemmet förekommer resulterar det lätt i att 

mamman har fokus på sin egen säkerhet och sin egen situation. Rollen som en bra förälder kan 

bli mycket komplicerad. Att vara förälder är något komplext och blir ännu mer komplext om det 

är våld inblandat. Mammor som faller offer för våld kan bli känslomässigt otillgängliga, 

otillräckliga och oansvariga inför sina barn (Casper, 2010; Krug m.fl., 2002). Anknytningsteorin 

förutsäger stabilitet av anknytning hos individer över tid. Barnets anknytningssystem blir 

aktiverat då denne utsätts för fara. Det aktiveras då barnet blir utsatt för två särskilda hot; hot 

mot vårdnadshavaren eller hot i barnets miljö. En del miljöfaktorer kan komma att påverka 

kvaliteten av anknytningen. Anknytningens kvalitet påverkas beroende på om det finns ett 

tillgängligt stöd från föräldern. Barnets exponering för våld i hemmet kan utgöra stress för barnet 

som i sin tur kan få konsekvenser för anknytningen. För att föräldern ska kunna tillgodose 
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barnets behov samt underlätta för anknytningen krävs det att föräldern får stöd (Bowlby, 1969, 

ref i. Levendosky, Bogat, Huth-Bocks, Rosenblum & Von Eye, 2011). Socialt stöd från släkt och 

vänner är viktigt om föräldraskapet ska fungera. Om det finns ett socialt stöd kan detta förhindra 

social isolation som är en stor riskfaktor för ett dysfunktionellt föräldraskap. Genom att 

identifiera och stärka socialt stöd kan det bidra till att hjälpa mamman att återhämta sig efter 

våldet. Mammans egen problematik kan komma att hindra henne från att ge sitt barn en god 

uppfostran. Flera studier pekar på att den viktigaste beskyddande faktorn för ett barn är 

existensen av en positiv relation med en vårdande, stödjande och positiv vuxen och då 

framförallt föräldern. Barnet kan lättare hantera motgångar i livet om det finns stöd från en 

betydande vuxen person i barnets liv (Casper, 2010). Som våldsutsatt mamma är man oftast inte 

ensam i sin situation. Mamman har oftast både sin egen säkerhet och sina barns säkerhet att 

tänka på. Barnen kräver lika mycket fokus som själva våldssituationen, vilket kan göra det svårt 

för mammorna att agera som en bra förälder. För att mammorna ska kunna vara en bra förälder 

måste de få bra stöd och hjälp ifrån andra, det kan därför anses viktigt att de får en välfungerande 

insats. På grund av den situation mammorna lever i är det viktigt att lyfta fram deras perspektiv 

på våldssituationen och insatsen för att de bättre ska få hjälp att hantera situationen. De flesta 

studier vi har studerat fokuserar främst på våldsutsatta kvinnors situation. Det är viktigt att flera 

studier görs angående mammors våldssituationer då det endast inte är de som lider utan även 

deras barn.  

 

1.2.5 Insatsernas betydelse  
Kunskapsområdet inom våld i hemmet anses idag som komplex och inom olika verksamheter 

finns ingen enhetlig bild över vilka teoretiska utgångspunkter som bör användas i den här typen 

av problematik (Anttila, m.fl., 2006). Det förekommer stora brister i effektiviteten i insatserna 

till kvinnor som utsatts för våld av sin partner. I och med våldets konsekvenser är det av stor vikt 

att kvinnans livsomständigheter samt behov studeras noggrant för att kunna ge rätt insats och för 

att förhindra att kvinnan utsätts för våld igen. Betydelsen av insatser har stor inverkan på hur 

kvinnorna kommer att kunna bearbeta sina upplevelser av våldet (Scheffer Lindgren m.fl., 2010). 

Många kvinnor upplever skam och skuld, som i sin tur kan resultera i låg självkänsla. Detta kan 

komma att påverka deras känsla av egenvärde. I och med detta är det är väldigt viktigt att 

insatsenen är stödjande. En behandlare bör vara icke-fördömande, då det kan ha en betydande 

effekt gällande att befria kvinnor från skuld samt att få deras förtroende och därigenom främja en 

positiv relation. Dessa positiva relationer är betydande vid kvinnors upplevelser av insatsen 

(Bradbury-Jones m.fl., 2011; Scheffer Lindgren m.fl., 2010). Kvaliteten på relationen kan 

antingen uppmuntra eller hindra kvinnorna från att använda sig av insatsen (Bradbury-Jones 

m.fl., 2011). Vi menar att det är av vikt att mammorna erhåller en effektiv insats så att de kan 

återgå till en ”normal” vardag, det är därför betydelsefullt att insatsen tillgodoser mammornas 

behov så att de kan gå vidare. Många behandlare vet inte vad som är gynnsamt för våldsutsatta 

mammor i en insats, det kan handla om brister i behandlarens kompetens eller personlighet. Det 

är därför mycket viktigt att veta vad mammorna anser fungerar i deras stödinsatser samt vad som 

inte fungerar för att insatserna ska kunna effektiviseras.  

 

Våldsutsatta kvinnor anses som en väldigt utsatt grupp med speciella och individuella behov. 

Förstärkandet av kunskap om våldsutsatta kvinnor kan leda till verksamma förhållningssätt och 

metoder. Utbildning av behandlarna och inrättandet av strategier, som kräver en rutinmässig 

bedömning av kvinnorna, är faktorer som är med och bidrar till att minska våldet samt tillgodose 

kvinnornas och deras barns behov (Roberts, Williams, Lawrence & Raphael 2008; Rousch, 

2012; Anttila m.fl., 2006). Det finns en rad olika terapiformer och insatser som syftar till att 

hjälpa våldsutsatta kvinnor. Dessa terapiformer är bland annat enskilda samtal, gruppsamtal samt 

parsamtal. I studien framgår det att både grupp- och enskilda samtal har visat sig ha en positiv 
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inverkan på kvinnornas välmående. Ökad livskvalitet, känslan av socialt stöd, minskad 

depression, samt minskat psykiskt/fysiskt våld är exempel på vilket sätt terapiformerna haft för 

inverkan på kvinnorna. Det framkommer inte huruvida insatserna har en betydande inverkan på 

längre sikt. Dock framkommer det tydligt att insatserna på kortare sikt har en positiv inverkan på 

kvinnornas välmående (Anttila m.fl., 2006). Studier visar att de som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor kan göra en hel del för att stödja dem. De kan göra detta dels genom att förstå olika 

faktorer som kan komma att påverka kvinnornas upplevelser av insatserna. Detta kan bidra till en 

förbättring av insatserna samt att minska de otillfredsställda behoven hos kvinnor som har 

upplevt våld i hemmet (Bradbury-Jones m.fl., 2011). Alla mammor är olika och har olika behov, 

det är därför viktigt att insatsen är utformad med hänsyn till varje enskild individ. För att ett 

utformande av detta slag ska kunna äga rum, bör behandlaren ha vetskap om vad varje mamma 

anser som positivt i sin stödinsats. Genom att behandlaren erhåller vetskapen om vad mammorna 

anser vara bra respektive mindre bra i en insats, kan detta vara med i att hjälpa verksamheterna 

att effektiviseras. Detta kan leda till att insatserna förbättras på längre sikt.  

2. Vanliga förändringsfaktorer inom behandling som studiens 

teoretiska utgångspunkter 
 

Under denna rubrik kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras, vilka ligger till 

grund för vår analys av empirin. Vår huvudsakliga teoretiska utgångspunkt handlar om 

förändringsfaktorer inom insatsen och vår kompletterande teori är kommunikationsteorin som vi 

ser som en kompletterande del i en av dessa förändringsfaktorer. Vår huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkt fokuserar på vanliga faktorer som påverkar insatsens resultat. 

Förändringsfaktorerna som påverkar insatsens resultat är: klienten, behandlaren, metod och 

teknik samt relationen och alliansen (Duncan, Miller, Wampold & Hubble, 2010). För att en god 

relation och allians ska kunna uppstå mellan behandlaren och mammorna anser vi att det måste 

finnas en välfungerande kommunikation. Payne (2008) menar att kommunikationsteorin 

fokuserar på hur individer bearbetar information utifrån språket och hur detta sedan tolkas av 

individen. Teorin behandlar komplexiteten i människors samspel (Payne, 2008). Våra två 

teoretiska utgångspunkter kan tillsammans ge en förståelse för vilka förändringsfaktorer som 

påverkar mammornas upplevelser av insatserna. Det som oftast utvärderas inom insatserna är om 

den valda modellen och tekniken anses vara verksam. Dock är det flera aspekter som borde 

utvärderas, då det inte endast är valet av modell och teknik som påverkar insatsens resultat.  

 

2.1 Relationen som alliansskapande förändringsfaktor 
I många läroböcker och tidskrifter saknas klientens ståndpunkt angående insatsen. Att lyssna på 

klienterna och deras erfarenheter leder till en förståelse av att anpassa och förfina den 

terapeutiska relationen. Det är viktigt att komma ihåg att det är klientens upplevelse av empati 

och den terapeutiska alliansen som informerar om insatsens framgång, inte behandlarens 

erfarenheter. Behandlare har ofta svårt att uppskatta deras klienters upplevelser av empatin och 

den terapeutiska alliansen, trots att behandlarna tror att de är noggranna med detta. Kontentan av 

detta betyder att behandlaren bör fråga klienten om dennes upplevelser om hur de uppfattar 

relationen. Resultatet blir då att klienten stärks, främjar samarbetet samt ökar 

behandlingsframgången. Tidigare studier visar att det är viktigt att behandlaren tänker på att 

undvika kritiska eller nedsättande kommentarer. Detta innebär att behandlaren inte bör vara 

kritisk, attackerande, avvisande samt beskyllande. Detta kan låta som ett självklart och 

grundläggande råd, dock kan det vara svårt att som behandlare alltid vara professionell, speciellt 

om klienten exempelvis använder sig av påhopp och nedlåtande kommentarer. Genom att 

behandlaren frågar klienten efter en lyckad session om vad som varit mest betydelsefullt eller 
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hjälpsamt, ger både klienten och behandlaren feedback. Responsen som behandlaren får är 

därmed mycket användbar i kommande arbete med klienter och det inger en genuin terapeutisk 

relation. Flertalet studier visar att den terapeutiska relationen har stor betydelse för insatsens 

resultat. En viktig aspekt är att identifiera vad som är effektivt i det terapeutiska förhållandet, 

vilket betyder att kunna se vilka aspekter i förhållandet som gör att det terapeutiska förhållandet 

fungerar på ett bra sätt mellan klient och behandlare (Norcross, 2010). 

 

Alliansen syftar till att ge kvalitet och styrka till relationssamarbetet mellan behandlare och 

klient. Alliansen innebär vidare en överenskommelse om vilka mål som ska uppnås mellan 

behandlaren och klient samt hur insatsen ska utformas (Norcross, 2010). Flera studier pekar på 

att det finns en tydlig koppling mellan alliansen och insatsens utfall. Det är avgörande att redan i 

ett tidigt stadium utveckla en välfungerande allians för insatsens resultat. Är alliansen 

välfungerande leder det ofta till att klienten utvecklas i sitt välmående. Det är vidare av betydelse 

att behandlaren främjar en stark allians med klienten genom att använda sig av sin 

kommunikationsförmåga, empati samt öppenhet. Relationsbandet anses också som en betydande 

aspekt för att alliansen mellan behandlare och klient ska fungera. Behandlaren bör ha en känsla 

av förståelse, inge trygghet samt tillit för att insatsen ska fungera korrekt. Vidare bör 

behandlaren vara förstående och bekräftande inför klientens upplevelser. Det är klientens 

uppfattning om behandlarens positivitet som har en stor inverkan på resultatet av insatsen. 

Behandlaren bör applicera sina positiva känslor på klienten, då detta är av betydelse för att 

klienten ska känna omsorg och respekt från behandlarens sida vilket inger en känsla av värde hos 

klienten (Norcross, 2010).  

 

Påfrestningar eller samarbetssvårigheter mellan klienten och behandlaren påverkar alliansen 

negativt. Klienter kan ibland ha negativa känslor inför insatsen alternativt relationen. Detta är 

något som behandlaren bör vara medveten om. Ofta tar dessa klienter inte upp problematiken 

kring relationen utan väljer hellre att inte komma tillbaka. I och med detta är det därför 

betydande att behandlaren kan se indikationer på sådana brister som kan uppkomma i alliansen 

och därmed vågar utforska klientens reaktioner. Behandlaren bör vara uppmärksam på klientens 

erfarenheter. Relationen och insatsens framgång är väsentligt för att kunna upptäcka brister i 

insatsen och för att kunna hitta förbättringar (Norcross, 2010). 

 

2.2 Kommunikationen som en förutsättning för att visa empati 
Begreppet empati anses som en avgörande aspekt för att den terapeutiska relationen ska fungera. 

Empati är ett begrepp som betyder att behandlaren har förmågan och viljan att förstå klientens 

tankar, känslor samt dennes situation (Rogers, 1957, ref i. Norcross, 2010).  Innebörden av 

begreppet empati är att gå in i en klients privata sfär i ett terapeutiskt sammanhang för att sedan 

kommunicera förståelsen av klientens situation på ett korrekt sätt som kan uppskattas av 

klienten. Ett empatiskt förhållningssätt genererar en positiv relation mellan behandlaren och 

klienten. Att ha ett empatiskt förhållningssätt kan även leda till att stödja klientens självläkande. 

Alla klienter uppfattar behandlarens beteende olika, vilket betyder att klienterna reagerar olika på 

beteendet beroende på deras behov (Norcross, 2010). Kommunikationen är avgörande för 

behandlarens möjligheter att visa empati. Det är även avgörande för att rätt insats ska väljas. 

Payne (2008) menar att kommunikationsteorin handlar om att välja rätt insats till klienten. 

Teorin fokuserar på det språkliga samspelet under behandlingssessionerna. Teorin fokuserar 

vidare på hur omgivningens information bearbetas via språket för att sedan komma att 

organiseras av individen (Payne, 2008). Individer reagerar alltid på den information de mottagit 

genom att utföra en handling av något slag. Informationen kan vara sådant som går att lära. 

Saker som går att lära kan till exempel vara känslor, kroppsupplevelser eller minnen. 

Informationen tas in, tolkas och bedöms. Detta kallas informationsbearbetning. Då mottagaren 
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bearbetar information ger denne även återkoppling, detta ger sändaren en uppfattning om hur 

mottagaren har tolkat och värderat informationen. Alla individer har olika inre regler som 

påverkar hur de tolkar och bearbetar information, då alla värdesätter saker olika. Detta i sin tur 

leder till selektiv perception, individer väljer att inte ta in informationen då de anser att den inte 

har något värde för dem (Nelsen, 1980, ref i. Payne, 2008). 

 

En del av kommunikationen är verbal. Återkoppling som medför att vi lyssnar till den verbala 

kommunikationen gör talaren trygg. Den icke-verbala kommunikationen inrymmer också 

information för andra, detta kan till exempel röra sig om hur vi använder kroppen eller hur nära 

vi väljer att sitta någon annan. Kommunikation är något som ständigt pågår, frånvaro eller 

tystnad är också ett sätt att kommunicera, då personer kan tolka detta. Relevant kommunikation 

kan vara både icke-verbal och verbal samt symbolisk. Kommunikationen bedöms utifrån dess 

kontext. Beteendet framstår som normalt eller onormalt utifrån situationen. Kommunikationen 

bildar mönster, människor blir vana att kommunicera med andra på ett visst sätt, vilket i sin tur 

utgör grunden för relationer (Nelsen, 1980, ref i Payne, 2008).  

 

Behandlare uppvisar olika mönster i sitt arbete, som innebär att de använder sig av vissa ord som 

till exempel ”stöd” eller ”uppmuntran”, dessa hjälper till att skapa en positiv relation mellan 

klienten och behandlaren. Vissa ord kan verka mer styrande i arbetet med klienten vilket i sin tur 

leder till ett effektivare sätt att få klienterna att utföra sina uppgifter (Furlong, 1990, ref i. Payne, 

2008). Språkmönster appliceras i kommunikationen, vilka syftar till att visa olika attityder och 

sociala strukturer. Behandlaren beter sig på ett sådant sätt som denne förväntar sig att relationen 

skall vara. Den professionella rollen kan komma att misstolkas. Detta kan leda till att vissa 

klienter uppfattar behandlaren som väldigt formell, medan andra som har den förväntan blir 

förvånade om behandlaren agerar informellt (Pugh, 1996 ref i Payne, 2008). 

 

2.3 Klientens egen påverkan av insatsens resultat 
Behandlarna ses som de som kan omstrukturera klienternas rädslor, kognitioner, hjälpa dem att 

få insikt samt hjälpa dem till att undkomma våld i familjen. Klienter å andra sidan har alltid haft 

en roll där de anses ha dåligt självförtroende, brist på kompetens samt andra antagna brister. Då 

behandlarna ingriper kan klienten antingen svara på hjälpen eller motsäga sig hjälpen från 

behandlaren. Klientens deltagande och inställning är den viktigaste aspekten för utfallet av 

insatsen, mer än behandlarens attityder, beteenden eller tekniker. Det finns ytterligare elva 

variabler som påverkar utfallet av insatsen. Dessa är: klientens lämplighet, om denne är 

samarbetsvillig, om klienten gör motstånd eller inte, klientens upplevelser av den terapeutiska 

relationen, klientens medverkan till relationen, om denne är samarbetsvillig, klientens 

uttrycksfullhet, bekräftande inför behandlaren, klientens öppenhet kontra försvarshållning, 

terapeutiskt förverkligande, samt hjälpens varaktighet. Aspekterna i klientens liv påverkar 

resultatet av insatsen mer än någon annan aspekt (Bohart & Tallman, 2010).  

 

Tretton procent av utfallen påverkas av insatsen, alltså behandlaren, alliansen, användandet av 

teknik och lojalitet med mera. De resterande 87 % av utfallen påverkas av klientfaktorer. Det är 

viktigt att behandlarna har förtroende för klienternas resurser för att det lättare ska kunna ske en 

förändring (Wampold´s, 2001 ref i. Bohart & Tallman, 2010). Vidare skriver Bohart och 

Tallman (2010) om människans möjligheter till förändring. De menar att flera studier pekar på 

att människor klarar sig igenom allvarliga problem utan professionell hjälp. Människor använder 

samma metoder och processer för att klara sig igenom sina problem som man använder sig av i 

terapin (Prochaska, 1999 ref i. Bohart & Tallman, 2010).  
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Placeboeffekten handlar om klientens förväntningar om att insatsen ska hjälpa, vilket är en 

fördel. Detta är även ett bevis på att klienterna har en stor roll gällande förändringar. Ett sätt att 

förstå placeboeffekten är att klientens förväntningar på förändring triggar igång 

självläkandeförmågor. Placeboeffekten motsvarar klientens självförsvar i olika situationer 

(Bohart & Tallman, 2010). Personliga faktorer har en betydande roll i förändringsarbetet, som 

till exempel temperament, intelligenskvot samt nivån av självkänsla. Olika miljöfaktorer är också 

betydande, såsom närvaron av socialt stöd, en mentor, en förebild samt behandlaren (Masten, 

2001, ref i. Bohart & Tallman, 2010). Flera studier pekar på att diskuterandet om oroande eller 

traumatiska händelser underlättar klientens läkningsprocess. Kvaliteten på klientens deltagande i 

terapin är avgörande för utfallet av insatsen. Studier har visat att klientens betyg av terapeutens 

empati samt relationens karaktär av samarbetsvillighet överensstämmer med resultatet av 

insatsen (Bohart & Tallman, 2010). 

 

Klienternas uppfattning av den terapeutiska relationen påverkar utfallet av insatsen. En annan 

aspekt som har stor påverkan på utfallet är om klienter och behandlare har olika uppfattningar av 

insatsen. Konsekvensen av detta blir att klienten väljer ut de delar i terapin som denne anser sig 

vara i behov av (Bohart & Tallman, 2010). Klienterna tar med egna föreställningar om vad de 

behöver in i terapin. Dessa föreställningar påverkar hur klienterna tolkar och använder sig av det 

som behandlaren erbjuder (Mackrill, 2008). Klienterna uppfattar empatiska svar från 

behandlaren som stödjande, om de känner att de är i behov av stöd, och som insiktsfulla om de 

behöver insikt (Bohart & Boyd, 1997, ref i Bohart & Tallman, 2010).  

 

Klienter tar lätt in allt vad behandlaren säger för att sedan kunna utvärdera vad som sker i 

terapin. Detta gör de på grund av att de ska kunna bearbeta händelser för att det sedan ska passa 

deras syfte med insatsen. Klienterna påbörjar terapin med en plan som de sedan styr sessionerna 

med i den riktningen som de uppfattar som fördelaktig för dem. De kan till och med dirigera sin 

egen behandlare om de märker att denne är på fel spår. Studier visar att klienterna omarbetar 

terapeutiska misstag till att vända det till terapeutisk framgång. Klienterna beskriver oftast inte 

särskilda tekniker eller åtgärder, utan deras fokus tenderar att hamna på beskrivandet av den 

terapeutiska relationen samt olika nya insikter de fått. Istället för att beskriva tillvägagångssättet, 

betonar klienterna, känslan av att bli förstådd, tankar, att få stöd samt olika råd med mera (Bohart 

& Tallman, 2010). 

 

2.4 Modeller och teknikers betydelse 
En modell definieras som en samling övertygelser eller en samlad teori, för vad som anses 

behövande för att skapa en förändring hos en klient i ett behandlingssammanhang. Modellerna är 

baserade på olika kärnprinciper som inkluderar särskilda behandlingstekniker vilka definieras 

som åtgärder. Åtgärderna är förväntningar av övertygelserna eller teorierna. Modeller och 

tekniker är relaterade till varandra, dock är de inte identiska. Behandlaren använder sig av 

tekniker som härstammar från någon slags modell. Med andra ord handlar alla behandlare efter 

en viss övertygelse gällande hur insatsenen ska få ett positivt utfall (Anderson, Lunnen & Ogles, 

2010).  

 

Behandlingsmetoder och känslomässiga band är två av de tre stödjande faktorerna för att en 

hjälpande relation ska uppstå. Den tredje faktorn handlar om överenskommelsen mellan klient 

och terapeut angående målen och meningen med terapin. Tillgodoses dessa tre faktorer leder det 

till att klientens kultur, världsbild och omständigheter lättare beaktas (Miller, Duncan & Hubble, 

2005, ref i. Anderson m.fl., 2010). Insatsen och relationen är terapeutiska principer som 

tillhandahålls av klienten alternativt utvecklats i samarbetet mellan klient och behandlare. 

Placeboeffekten är ett begrepp som avslöjar styrkan i klienters förväntningar på insatsen. En 
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persons gensvar på placeboeffekten är inbäddad i kulturen. I detta fall har insatsen ett symboliskt 

värde, exempelvis så är piller, stetoskop och vita rockar symboler för modern medicin. Insatsen 

kan ha en helande effekt i sig på grund av att den har en kulturell status som en ”helande praktik” 

(Anderson m.fl., 2010). 

3. Metod  

 
I vår metoddel beskrivs studiens uppbyggnad. Metoddelen utgörs av val av metod, 

litteraturgenomgång, urval, datainsamling, analysmetod och databearbetning, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, etiska överväganden samt metoddiskussion. 

 

3.1 Val av metod  

Vi valde att använda oss av ett redan befintligt material. Materialet styrde vårt val av metod och 

utifrån materialets innehåll var en kvalitativ analysmetod att föredra. Syftet i en kvalitativ metod 

är att beskriva och förstå en individs upplevelser i relation till det som avses undersökas. I vår 

undersökning har vi valt att fokusera på våldsutsatta mammors upplevelser av insatserna på olika 

verksamheter, vars arbete syftar till att hjälpa våldsutsatta personer. Detta kan öka förståelsen för 

vad som är en bra respektive mindre bra i en insats för personer som blivit utsatta för våld. Det är 

följaktligen mammornas upplevelser av stödinsatserna som studeras vilket därmed motiverar vårt 

val av att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Innan studien påbörjas är det relevant att 

författarna i en kvalitativ forskningsprocess studerar litteratur inom området som anses vara 

betydelsefullt för studien (Larsson, m.fl., 2005). Ett första skede i vår studie var att ta fram 

relevant information om ämnet, för att förstå problematiken kring ämnet har vi studerat 

teoretiska utgångspunkter och tidigare studier.   

 

När en forskare använder sig av en kvalitativ metod innebär det att fokus är att få fram 

intervjupersonens livshändelser genom dennes egna ord (Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2005). Genom att använda oss av citat från intervjuerna i vår resultatredovisning är detta med 

och skapar en klarare bild av mammornas upplevelser av insatserna. Bryman (2008) beskriver att 

det första steget i en kvalitativ forskningsprocess är att formulera frågeställningar med 

utgångspunkt utifrån studiens syfte. Det andra steget handlar om att välja ut relevanta 

intervjupersoner för att kunna uppnå syftet och kunna besvara frågeställningarna i studien 

(Bryman, 2008). Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att analysera ett redan 

befintligt material som kunde hjälpa oss att konkretisera problemområdet.   

 

3.2 Litteraturgenomgång 
Vi valde att söka fakta till studien med hjälp av databassökning, Google samt litteratur. Vi fann 

även användbar fakta på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och i tidskriften Jornal of 

interpersonal violence. Vi har även sökt användbar fakta på Socialstyrelsens websida. Vi valde 

att söka i så väl engelska som svenska databaser genom Örebro Universitets bibliotek. De 

databaser vi sökte vårt material i var; Libris, DIVA, Summon samt EBSCO Host. De vanligaste 

sökorden vi använde oss av var: Domestic violence, women, mother, health, intimate partner 

violence, children, women shelter, mental health, våldsutsatta kvinnor, insatser, kvinnojour, 

våldsutsatta mammor, skyddade boenden, psykisk ohälsa samt våld i hemmet. Dessa sökord har 

kombinerats i olika sökkonstellationer.  

 

Utifrån de studier som uppkom när vi sökte på dessa begrepp, valde vi dem som ansågs vara 

relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. Det uppkom flera studier som behandlade 

områden som inte ansågs relevanta för vår studie, exempelvis graviditet. Detta valde vi att 
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sortera bort då fokus hade hamnat utanför vårt syfte. Vi fann det lätt att hitta internationell 

forskning medan det var svårare att finna nationell forskning inom vårt problemområde. 

 

3.3 Urval 
För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av ett redan 

befintligt material. Materialet är en skriven rapport där de främst fokuserar på barnen till 

våldsutsatta mammor. Rapporten är baserad på intervjuer med de våldsutsatta mammorna samt 

deras barn. Vi valde att ta del av intervjuerna som utförts med de våldsutsatta mammorna då vår 

studie och vårt syfte fokuserar på våldsutsatta mammor. I det studerade materialet beskrivs 

verksamheter som är inriktade på arbete med våld. Dessa verksamheter är inom områdena 

gruppstöd, individuellt stöd, barn och ungdomspsykiatrin, skyddade boenden och 

socialtjänstverksamhet. Broberg m.fl. (2011) beskriver att år 2007 bestämde Regeringen att 

arbetet med våldsutsatta kvinnor skulle förbättras, de utformade en nationell handlingsplan med 

syfte att förbättra arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. På uppdrag av Socialstyrelsen 

skrevs då år 2011 en rapport för att beskriva hur våldsutsatta mammor uppfattar stödinsatserna. 

Uppdraget gällde att granska och beskriva verksamheterna samt studera insatsernas effektivitet 

för barnen och mammorna. Studien utfördes av forskare med psykolog- eller socionomexamen. 

Studien genomfördes vid tre mättillfällen. Den första mätningen skedde före eller i samband med 

att stödinsatsen påbörjades. Det andra mättillfället gjordes efter avslutad stödinsats, ca fyra till 

sex månader senare. Tredje tillfället var 11 till 13 månader efter första mätningen (Broberg m.fl., 

2011). De mammor som intervjuats och svarat i resultatet som vi analyserat har befunnit sig på 

olika verksamheter. Vissa av verksamheterna inriktar sig främst på mammornas barn och vissa 

har främst fokus på mammorna själva. Trots att fokus i insatserna många gånger är på barnen, är 

det mammornas perspektiv på situationen som lyfts fram i vår studie. Broberg m.fl. (2011) 

menar att då antalet individer i alla verksamheter var begränsat valdes de totalt 16 

verksamheterna att delas upp i fem grupper:  

 

Individuellt stöd: Inom denna grupp används den så kallade Trappan-modellen, som används vid 

krissamtal med barn som bevittnat våld mot mamma. Denna modell innefattar tre olika steg, 

dessa är; etablera kontakt med barnet, återkoppla till det som hänt samt att berätta om olika 

krisreaktioner. Verksamheterna inom denna grupp använder Trappan-modellen kompletterat 

med andra arbetsmetoder. Hur långa och hur många samtal, varierar beroende på barnets ålder. 

Modellen innefattar alltid fika och ett avslutande samtal där mamman får medverka för en 

återkoppling. Trappan- modellens mål är bland annat att befria barnet från skam och skuld 

känslor, avlasta barnet samt inge hopp och stärka barnet (Broberg m.fl., 2011). 

 

Skyddade boenden: Verksamheter inom denna grupp arbetar aktivt med att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor och mammor med stödinsatser för att förändra eller förbättra deras situation. Inom dessa 

verksamheter kan kvinnor och mammor som utsatts för våld söka skydd för dem och deras barn. 

De använder sig av olika sorters stöd till kvinnorna och de erbjuder även stöd för deras barn. 

Exempelvis erbjuds barnen att vara med i barngrupper samt Trappan-samtal (Broberg m.fl., 

2011). 

 

Socialtjänstverksamheter: Verksamheter under denna rubrik är avsevärt mycket större än de 

skyddade boendena och fler fall av olika karaktär inkommer till verksamheterna. Enheterna gör 

utredningar enligt modellen BBIC (Barns behov i centrum) och när våld förekommer i familjen 

läggs fokus på att främst säkra barnets trygghet i enlighet med SoL (Socialtjänstlagen). 

Enheterna erbjuder utöver detta också hjälp till skyddat boende, en kontaktperson alternativt 

kontaktfamilj. Det händer också att barnet placeras samt Trappan-samtal med barnen 

förekommer (Broberg m.fl., 2011). 
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Gruppstöd: Alla verksamheter inom denna grupp samverkar med olika myndigheter. Innan 

gruppsamtalen påbörjas, erbjuds individuella samtal i syfte att förbereda mammorna inför 

gruppsamtalen. Verksamheternas olika utformning på samtalen skiljer sig åt. Gemensamt för alla 

verksamheterna är att de erbjuder någon typ av föräldrastödsgrupp för mammorna. Alla 

barngrupper är strukturerade på ett visst sätt. Detta innebär att antalet träffar är förutbestämt, 

olika teman används, tiden är bestämd och för att skapa trygghet används återkommande ritualer. 

Beroende på ålder delas barnen in i olika grupper. Barngrupperna har som mål att barnen ska 

kunna förstå sina upplevelser och känslor, samt att kunna beskriva dessa. Detta kan anses som 

viktigt för att minska känslan av skam och skuld (Broberg m.fl., 2011). 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP): När man kommer till BUP måste barnen minst ha en 

diagnos för att få bli patient där. BUP använder sig av ett första bedömningssamtal, efter detta 

beslutas vilken insats som behövs, eller så sker en fortsatt utredning för att ställa rätt diagnos. 

Alla verksamheter inom denna grupp arbetar på olika sätt. En vanlig insats är dock 

krisbehandling i form av individuella samtal för barn som bevittnat våld (Broberg m.fl., 2011). 

 

3.4 Datainsamling 
Till en början fick vi ta del av ett befintligt material. För att vi skulle kunna använda oss av 

materialet och bearbeta det på bästa sätt sökte vi relevant fakta kring ämnet. Vi läste in oss på 

olika böcker med fokus på våldsutsatta kvinnor och mammor för att få en bred förståelse om 

problematiken. Efter faktainhämtandet konkretiserade vi den problematik som vi 

uppmärksammat. Även teoretiska utgångspunkter, relevanta för ämnet söktes för att få en 

ytterligare förståelse kring problematiken och möjliggörandet för att kunna analysera resultatet 

på ett tillförlitligt sätt. Dessa teoretiska utgångspunkter återfann vi i tidigare kurslitteratur samt i 

litteratur som vi lånat vid Örebro Universitetsbibliotek. Tidigare studier söktes för att få en 

bredare insikt i våldsutsatta kvinnors och mammors situation och hälsa. Studierna söktes genom 

olika databaser via Universitetets bibliotek. Studiens underlag utgörs av tio vetenskapliga artiklar 

vilket vi anser vara rimligt för att kunna styrka vår studie. Litteraturläsningen, våra teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare studier gav oss en bred bild av problematiken. Denna kunskap kom 

senare att ligga till grund för studiens analysframgång samt i vilken riktning vår diskussion har 

förts.  
 

I vår studie är fokus att studera varför de våldsutsatta mammorna är mer eller mindre nöjda med 

de olika verksamheternas stödinsatser. Materialet vi använt oss av är utformat utifrån 

halvstrukturerade intervjuer med över 200 våldsutsatta mammor. Frågorna i intervjuerna som vi 

valde att fokusera på är av kvalitativ karaktär. Följande frågor ligger till grund för vårt resultat 

och vår analys: 

 

 Vad tycker du om behandlarens insatser? Har de försvårat eller varit till hjälp för dig? På 

vilket/vilka sätt? 

 Nämn några saker som har varit bra med den aktuella verksamheten för dig. 

 Nämn några saker som inte har varit bra med den aktuella verksamheten för dig. 

 Vilka förändringar skulle du som förälder önska dig när det gäller den aktuella 

verksamheten? 

 Skulle du rekommendera den aktuella verksamheten för andra mammor i din situation? 

 

Vi valde att använda oss av resultatet från det andra mättillfället då mammorna avslutat sin 

stödinsats. Valet grundades på att mammorna vid det stadiet kunde ge en mer rättvis bild av 

deras inställning till insatserna. Detta för att kunna se vad mammorna upplevt som positivt 
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respektive negativt med insatsen. Vi granskade mammornas svar för att sedan utarbeta olika 

teman för att lättare få en överskådlig blick över mammornas svar. Dessa teman utformades 

utifrån gemensamma nämnare som vi fann i resultatet samt utifrån vår teoretiska utgångspunkt. 

Temana utgör grunden för analysen. 

  

3.5 Analysmetod och databearbetning 
Från början hade vi tänkt använda oss av en kvantitativ analysmetod för att analysera resultatet, 

men då resultatet belyser mammornas upplevelser av deras insatser ansåg vi att en kvalitativ 

analysmetod var att föredra. Dessa upplevelser kan tänkas baseras på känslor samt tankar, vilket 

vi anser kan vara svårt att mäta i en kvantitativ analysmetod varav den kvalitativa valdes. 

Larsson (2005) beskriver att den kvalitativa metoden syftar att nå kunskap kring den studerade 

individens upplevelser och känslor. Målet med metoden är att få en förståelse för den studerades 

situation, vad denne upplever eller känner (Larsson, 2005). Bearbetandet av det resultatet gjordes 

genom en sammanfattning i ett Word-dokument för att få en överskådlig blick över mammornas 

svar. Därefter lästes resultatet noggrant igenom för att finna olika mönster i svaren som skulle 

komma att hjälpa oss i vår kommande tematisering samt analyserande av resultatet. 

Tematiseringen valdes för att den möjliggjorde en bra struktur, som i sin tur ledde till ett 

lättöverskådligt resultat. Vi valde att skapa teman utifrån vår teoretiska utgångspunkt för att vårt 

resultat och analys skulle ha en teoretisk förankring. Då vi studerade resultatet fann vi det även 

nödvändigt att skapa underteman då de fanns flera olika faktorer som hade en inverkan på 

exempelvis varför insatsen ansågs vara bra. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

analyserades resultatet genom vår tematisering.  

 

Innehållsanalys är den vanligaste analyseringsmetoden inom kvalitativ metod. Det handlar om 

att man letar efter underliggande teman i sitt material som sedan kan analyseras. Det här är inte 

ett arbetssätt som har en identifierbar tradition som en utpräglad sammansättning av tekniker. 

Det är urskiljbart att sökandet efter teman är ett tillvägagångssätt som är vanlig inom kvalitativ 

dataanalys. För många forskare är ett tema mer eller mindre detsamma som en kod (Bryman, 

2008). För att lättare få en översikt över sitt material kan man använda sig av kodning och 

kategorisering då detta ger en bättre struktur (Kvale & Brinkmann, 2009). Temana ämnar 

fördjupa kunskapen kring de vanliga förändringsfaktorerna i en insats. Vi fann fem centrala 

teman samt nio olika underteman till dessa: Huvudtema: Betydelsen av behandlaren. 

Underteman: Behandlarens kompetens och behandlarens brister. Huvudtema: Relationens, 

alliansens och kommunikationens betydelse. Underteman: Behandlarens personlighet och brister 

i alliansen. Huvudtema: Klientens egen betydelse. Underteman: Hopp och förväntningar samt 

mammornas inställning och personlighet. Huvudtema: Betydelsen av modeller och tekniker. 

Undertema: Betydelsen av insatsens utformning. Huvudtema: Tillgänglighetens betydelse. 

Underteman: Tidsmässigt och situation. Avslutningsvis diskuteras det bland annat kring vad vi 

funnit i resultatet kopplat till tidigare forskning, en kritisk reflektion kring våra teoretiska 

utgångspunkter samt hur studien skulle kunna utvecklas. Kvale och Brinkman (2009) menar att 

citat som är hämtade från intervjun kan belysa allmänna och avvikande uppfattningar. Vi har i 

vår studie valt att använda oss av citat för att ge en tydligare bild av mammornas svar och 

upplevelser.  

 

Ett induktivt arbetssätt hänger samman med en kvalitativ metod, vilket innebär att forskaren 

förklarar konsekvenserna av hans eller hennes resultat för teorin. Forskaren studerar resultatet 

som är förknippade med en undersökning inom ett visst område. En induktiv metod innebär 

därmed att en forskare studerar ett visst fenomen utan en tydlig hypotes, vilket resulterar i att 

begrepp och teorier bestäms utefter forskarens resultat (Bryman, 2009). Efter att ha läst igenom 

vårt resultat samt gjort en sammanställning och tematisering av mammornas svar kom vi att välja 
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vilka teoretiska utgångspunkter som ansågs lämpligast. Detta grundades på hur de teoretiska 

utgångspunkterna på bästa sätt skulle kunna användas för att förstå och analysera resultatet på ett 

konkret och tillförlitligt sätt. 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om giltigheten i det som avses undersökas och att det som avses undersökas 

verkligen undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). För att stärka giltigheten i vår 

studie har vi använt oss av tematiseringar som har sin grund i teoretiska utgångspunkter. Den 

teoretiska förankringen kan anses stärka validiteten då de är välstuderade faktorer som kan anses 

tillförlitliga. Genom att genomgående utgå ifrån samt sträva efter att besvara vårt syfte och 

frågeställningar kan det leda till en stärkt validitet. För att ytterligare stärka validiteten i vårt 

arbete har vi läst in oss på ämnet. Detta för att få en bild av problematiken samt för att få ett bra 

underlag för vår analys. Vi har genomgående reflekterat kring vilken information som kan belysa 

vårt syfte och frågeställningar samt omsorgsfullt valt ut delar av tidigare studier samt teoretiska 

utgångspunkter som kan konkretisera och problematisera vårt problemområde. Detta kan anses 

vara med att stärka validiteten i studien, då vi har gjort vårt yttersta för att endast använda oss av 

information relevant för ämnet. Detta främst för att analysen och studiens slutsats ska anses 

tillförlitlig.  

Reliabilitet innebär att likanande resultat från en tidigare undersökning ska kunna uppnås igen 

vid ett senare undersökningstillfälle (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Genom att 

skriva ett utförligt metodavsnitt underlättar det för andra forskare att genomföra en likadan 

undersökning, vilket resulterar i en högre reliabilitet. För att ytterligare stärka reliabiliteten i 

vår studie har vi redovisat intervjufrågorna som ligger till grund för vårt resultat för att 

framhålla dess innebörd och relevans. Samtidigt som detta är med och stärker reliabiliteten i 

studien kan det också ha en negativ inverkan då det kan ha uppkommit följdfrågor som inte 

framkommit på ett tydligt sätt, vilket kan försvåra för andra forskare att uppnå ett likande 

resultat vid ett annat tillfälle. Kvale och Brinkman (2009) framhåller att det bör vara fler 

forskare som bidrar i det analyserande momentet av underlaget. Utifrån detta kan det anses att 

reliabiliteten i studien stärks då vi tillsammans med vår handledare diskuterat innehållet i 

studien. Vi har även analyserat och använt citat från resultatet utan att använda egna 

tolkningar vilket är med och stärker reliabiliteten i studien. 

 

Generaliseringsanspråk är ett krav inom all forskning. Generaliserbarhet har två funktioner, den 

ena är att man kan ha förtroende för representativiteten av urvalet och det andra är att 

representativiteten underlättar för bredare slutsatser. Inom kvalitativ metod kan inte 

generaliserbarhet vara med och skapa teorier och hypoteser då omfattningen på de som studeras 

inte är tillräcklig för att kunna generaliseras på en hel population. Däremot kan generaliserbarhet 

i en kvalitativ metod vara med och stärka tidigare studier som pekar på liknande resultat, vilket 

gör generaliserbarheten möjlig (Silverman, 2006). Vi ser att vår studie kan vara med och stärka 

vad tidigare studier pekar på. Utifrån vårt resultat kan vi se att mammorna framhåller vissa 

aspekter som viktiga i en stödinsats. Vissa av dessa har även påträffats i tidigare studier. Vi 

menar att vår studie kan vara med och stärka dessa resultat, då vi funnit aspekter som påträffats 

tidigare. I och med att vårt resultat stärker tidigare resultat ökar det chansen till 

generaliserbarhet.  

 

3.7 Etiska överväganden  
Då vårt tema kan anses som känsligt valde vi att använda oss av ett redan befintligt 

intervjumaterial för att tillförsäkra etiken i undersökningen. Thyer (2010) menar att det kan vara 

svårt att få deltagare som är i en utsatt situation att ställa upp på en intervju. Istället för att själva 
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göra intervjuer ansåg vi att det var lättare att försäkra etiken i vår studie genom att använda ett 

material som är utfört av professionella forskare. Thyer (2010) beskriver att det är i en studie 

som baseras på individers livshändelser av stor vikt att se till etiken och utifrån detta är det av 

vikt att deltagarna inte kommer till skada. En övervägning vi gjorde i vårt val av metod var att 

det kan anses lättare att få uttömmande svar som professionell snarare än som student. 

Anledningen till detta kan förklaras genom att professionella exempelvis kan ta mer hänsyn till 

intervjupersonernas privata sfär och avgöra vad som anses vara känsligt i dennes problematik. 

Professionella har erfarenhet av att veta vad som är viktigt att tänka på vid intervjuer med 

individer som genomgår ett trauma och vilket tillvägagångssätt som bör användas i en intervju 

som berör ett känsligt ämne. Med utgångspunkt utifrån ovanstående reflektion, kan det ses som 

en fördel att vara professionellt utbildad vid intervjuer med utsatta individer, då 

intervjupersonerna lättare kan få en känsla av tillit. Betydelsen av att känna tillit kan resultera i 

ärligare och mer uttömmande svar vilket är av vikt vid en studie som denna.  Om vi skulle ha 

utfört intervjuerna skulle det kunnat resultera i att vi omedvetet gått över gränsen och ställt 

känsliga frågor. Detta är något som skulle kunna väckt gamla och svårhanterliga minnen hos 

mammorna. Vi reflekterar då över vem som ska ta ansvaret över att mammorna kan ha känt sig 

illa till mods och bära med sig känslor som är svårhanterliga för dem. Larsson (2005) menar att 

det är viktigt att man är försäkrad om att intervjupersonerna inte lider någon skada av intervjun. 

Kunskapsinhämtandet ska övervägas, då en konsekvens kan vara att intervjupersonerna tar 

skada. Vetenskapsrådet (2010) betonar att det är viktigt att forskning bedrivs för samhällets 

utveckling. Detta kan anses vara ett krav som samhället är berättigat till, kravet kallas för 

forskningskravet. Dock finns det ett krav som kallas för individskyddskravet som berättigar 

individerna i samhället skydd mot otillbörlig insyn. Kravet är en utgångspunkt för 

forskningsetiska överväganden. Innan en vetenskaplig studie genomförs måste dessa krav vägas 

mot varandra i åtanke på den förväntade kunskapen jämfört med möjliga negativa konsekvenser 

för berörda individer. Utifrån detta kan användandet av ett redan befintligt material motiveras. 

Användandet av materialet medför att vi inte oavsiktligt kan skada någon berörd, då intervjuerna 

redan är genomförda. Dock bidrar vår studie ändå till en fördjupad kunskap inom området.  

 

Thyer (2010) beskriver vikten av att skapa en meningsfull relation och ett band till 

intervjupersonen, särskilt då intervjuerna kommer att handla om personliga och känsliga ämnen. 

Utifrån en etisk reflektion menar vi att vi kanske skulle ha svårare att skapa ett band till 

mammorna på ett bra sätt då vi inte har erfarenhet. I enlighet med detta kan det vara svårt att veta 

hur ett bemötande ska vara för att anses som etiskt korrekt. Då ämnet vi behandlar kan anses 

känsligt har vi använt oss av ett befintligt material. Detta stärks utifrån våra etiska överväganden. 

Materialet som vi fick ta del av var anonymiserat, vilket innebar att vi inte kunde utläsa vilka 

som deltagit i intervjun. Detta är etiskt motiverat utifrån konfidentialiteten. Larsson (2005) 

beskriver vikten av konfidentialiteten vilket är ett viktigt begrepp inom etiken i en kvalitativ 

studie. Detta innebär att försäkra intervjupersonen om att dennes identitet inte kommer att 

redovisas i rapporten. Enligt Vetenskapsrådet (2010) är konfidentialitetskravet en princip som 

bör följas inom all forskning. Detta innebär att uppgifterna om de deltagande i undersökningen 

bör hanteras med största försiktighet. Personuppgifter och andra känsliga uppgifter ska hanteras 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. För att stärka konfidentialitetskravet har vi valt att inte 

säga vilken verksamhet mammorna tillhör, detta har vi gjort för att det inte ska gå att spåra 

mammornas identitet.  

 

3.8 Metoddiskussion  
Valet av att använda oss av ett befintligt material kan motiveras genom att det finns en mängd 

icke-analyserade material som annars inte kommer att användas. Att medverka i en intervju kan 

vara mycket känsligt för intervjupersonerna. Genom att låta dessa personer delta i en intervju 
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som sedan inte analyseras, är att betraktas som oetiskt. I enlighet med detta är användandet av ett 

befintligt material många gånger förespråkande (Silverman, 2005) Materialet var anonymiserat 

för att vi inte skulle veta vilka som deltagit. En fördel med metodvalet är bevarandet av den 

etiska aspekten. Det material vi valt att analysera har samlats in av professionella erfarna 

forskare som har en hög kunskap i bemötandet av människor i utsatta positioner. Då vi har en 

mycket liten erfarenhet av detta och ansåg vi det därför motiverat att använda oss av ett befintligt 

material och då framförallt eftersom ämnet vi valt är mycket känsligt. 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av en teoretisk utgångspunkt som behandlar vanliga 

förändringsfaktorer i en insats. Utgångspunkten beskriver flera aspekter som kan tänkas påverka 

insatsens resultat. Något vi stötte på under analyserandet av resultatet var att många av 

mammorna värdesatte flera aspekter som hade med kommunikation att göra. Då vi fann att vår 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkt inte var tillräcklig valde vi därför att komplettera den med 

”kommunikationsteorin” för att få en fördjupad förståelse kring mammornas upplevelser av 

insatserna. Teorier är självbekräftande i den meningen att vi blir instruerade att se på ett visst 

fenomen på ett visst sätt. Med detta menas att teorierna aldrig kan motbevisas men att de kan 

vara mer eller mindre användbara (Silverman, 2005). Vidare beskriver Silverman (2006) att det 

är lätt att använda sig av för många teorier i tron om att studien ska bli bättre. Vidare menar 

författaren att det i många fall är bra undersökningar som görs men att användningen av fel 

teoretisk utgångpunkt är vanligt förekommande. Forskare som finner det nödvändigt att använda 

sig av flertalet teorier i tron om att studien ska upphöjas riskerar att tappa greppet om de 

teoretiska utgångspunkterna och dess betydelse. Detta medför också ofta att den teoretiska 

utgångspunkten har ett mycket litet samband med forskningen. Budskapet är enkelt: ”om du har 

ett tillvägagångssätt som fungerar försök inte att förhöja ditt arbete till skyarna med fabulösa 

termer. Överteoretisera inte arbetet” (Silverman, 2006). Utifrån detta valde vi därför att analysera 

resultatet utifrån den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten angående vanliga 

förändringsfaktorer som sedan fick fördjupas med hjälp av kommunikationsteorin.  

4. Resultat och Analys 
 

De flesta mammorna i studien är nöjda med sina stödinsatser som de erhållit och har svarat 

relativt lika på frågorna. Dock är det flertalet som framhållit att stödinsatserna saknade vissa 

aspekter för att de ska vara helt nöjda med insatsen. Utifrån de frågor som ställts i intervjun har 

vi kunnat urskilja vissa mönster i mammornas svar om vad de värdesätter under sin insats. Dessa 

mönster har utgjort vår tematisering som har en teoretisk förankring. Vår teoretiska utgångspunkt 

behandlar vanliga förändringsfaktorer i en stödinsats. Inom den teoretiska utgångspunkten tar de 

upp fyra vanliga faktorer som de menar påverkar insatsens resultat. Dessa är behandlaren, 

klienten, relationen och användandet av modeller och tekniker. Kommunikationsteorin ses här 

som en del i en god allians och relation. Denna fokuserar på kommunikationen mellan 

behandlaren och klienten. Vårt resultat och analys är strukturerat genom att först presentera vad 

mammorna sagt i undersökningen, följt av citat för att ge en tydligare bild av deras upplevelser. 

Efter citaten följer en teoretisk förståelse.  

 

4.1 Betydelsen av behandlaren 
Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att behandlarens kompetens anses vara mycket viktigt för de 

flesta mammorna. Flera av mammorna framhåller olika brister hos behandlaren som kan kopplas 

samman med deras kompetens. Många våldsutsatta mammor mår ofta dåligt och har dålig 

självkänsla, i och med detta är det därför viktigt att vårdbesöken är stödjande. Behandlaren bör 

inte vara fördömande då det kan ha en betydande effekt gällande att stärka mammorna (jmf 
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Bradbury-Jones m.fl., 2011; Scheffer Lindgren m.fl., 2010). Flera studier har pekat på att 

behandlarna har en stor inverkan på mammornas insatsens utfall. Behandlarna kan påverka 

insatsen i en positiv riktning genom att förstå olika faktorer som kan komma att påverka 

mammornas upplevelser av insatsen. Detta kan bidra till en förbättring av insatsen samt att 

minska de otillfredsställda behoven hos mammor som har upplevt våld i hemmet (jmf Bradbury-

Jones m.fl., 2011). 

 

4.1.1 Behandlarens kompetens 

Många av mammorna i vår studie tar upp olika kompetensområden som de värdesätter hos en 

behandlare. Stöd, råd och förklaringar är det flest mammor som har uppmärksammat som 

värdefullt. Mammorna värdesätter även att behandlaren ser till barnets bästa genom att lugna ner 

barnet och få det att må bättre. Vissa mammor beskriver att de har svårt att se på sin situation på 

ett insiktsfullt sätt, behandlarna har hjälpt dessa mammor till att se på situationen från andra 

perspektiv.  

”Behandlaren har gett bra stöd och varit förstående, agerat på ett professionellt sätt.” 

   

”Jag har lärt mig att se på händelserna utifrån nya perspektiv och kunna släppa 

skuldkänslor.” 

 

”Med sin erfarenhet kan de hantera barn uppväxta med psykiskt eller fysiskt våld.” 

 

Genom att behandlaren har lyssnat och haft förståelse för mammornas erfarenheter och situation 

har detta skapat en god relation mellan dem (jmf Norcross, 2010). Det är viktigt att behandlaren 

försäkrar sig om att mammorna upplever en god relation, då detta är med och stärker samarbetet 

och mammorna i insatsen. I enlighet med detta påverkar det även framgången av insatsen. 

Empati är ett begrepp som innebär att behandlaren kan gå in i mammornas privata sfär för att 

kunna få en förståelse för deras situation, på ett sådant sätt som uppskattas av mammorna. I 

resultatet framkommer det att mammorna uppfattar behandlarens beteende på olika sätt, detta 

kan resultera i att mammorna reagerar olika på beteendet utifrån deras behov (jmf Norcross, 

2010). Utifrån detta kan det tänkas att om behandlaren visar empati är det ett tecken på att denne 

använder sig av sin kompetens. Resultatet kan då ses som att behandlaren använder sin 

kompetens för att kunna sätta sig in i mammornas situation. Detta kan generera till att 

mammorna får andra perspektiv på sin situation, vilket de i sin tur uppskattar. Det kan antas att 

behandlarens engagemang genom att lyssna på mammorna och dess behov kan vara 

kompetensgrundande. Att behandlaren ger mammorna stöd, råd, förklaringar samt att de beaktar 

barnets bästa kan anses som både en del av behandlarens kompetens samt en del av en god 

relation. Många av mammorna i vårt resultat framhåller att de fått en stödinsats som de varit 

väldigt nöjda med. En stor del av mammorna betonar att de fått stöd och råd som hjälpt dem i 

deras läkningsprocess. Det kan antas att behandlaren i detta fall förstått att relationen mellan dem 

och mammorna fungerat och därigenom har de kunnat ge mammorna en stödinsats som 

tillgodosett deras behov. Det kan ses som att behandlaren har en god kompetens då denne har 

uppnått en god relation med mamman samt att insatsen fått ett lyckat utfall. Det kan vara 

betydande att behandlaren har en god kompetens för att kunna arbeta med den här sortens 

problematik.  

 

Vidare är det vissa mammor i studien som beskriver betydelsen av att behandlaren måste se till 

barnens bästa för att stödinsatsen skall ses som verksam. Mammorna beskriver att de haft svårt 

att förstå och hantera barnen i deras situation. I och med detta beskriver mammorna vikten av att 

behandlaren hjälper dem att förstå barnens situation och beteenden. Vissa mammor har sett det 
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som en befrielse då deras barn utifrån behandlarens hjälp har fått en diagnos. Detta har 

underlättat förståelsen för varför barnen beter sig på ett visst sätt.  

 

”De har hjälp mig att förstå lite mer om problemen och mitt barns beteende.” 

 

”Barnet fick en diagnos, vilket gjorde att jag fick en stor förståelse för honom. Jag förstå 

min hjälplöshet och den skuld jag bar på.” 

 

Många barn som bevittnat våld mot sin mamma tenderar att utveckla beteendestörningar. Då 

mammorna utsätts för våld hamnar deras fokus lätt på sig själva och sin situation. Detta kan 

påverka deras föräldraroll, då de lätt kan bli känslomässigt otillgängliga, otillräckliga samt 

oansvariga inför deras barn (Casper, 2010; Krug m.fl., 2002).  För att underlätta en god 

anknytning och för att kunna tillgodose barnets behov bör mamman få hjälp och stöd från 

behandlaren (Bowlby, 1969 ref i. Levendosky m.fl., 2011). Det är viktigt att behandlaren kan 

identifiera vilka aspekter i insatsen som fungerar på ett bra sätt för mammorna, för att 

stödinsatsen ska bli verksam (jmf Norcross, 2010). Utifrån detta kan det antas att mammorna har 

uppfattat aspekterna gällande bland annat förståelsen av barnen som viktig. Det kan förklaras att 

mammorna inte kunde förstå sina barn och därför hade som behov att förstå dem. På grund av 

detta värdesätter de kunskapen som behandlaren förmedlar angående förståelsen av barnen. 

Denna hjälp kan ses som både gynnande för relationen samt för deras utveckling. På grund av 

våldet som barnen och mammorna upplevt, kan det antas att barnen utvecklar onormala och 

oförklarliga beteenden och reaktioner. Det kan vidare antas att mammorna på grund av våldet har 

svårare att förstå barnets signaler eller helt enkelt inte orkar ta sig tid att ta itu med barnets olika 

beteenden eller reaktioner. Mammorna har utifrån resultatet fått en god hjälp av deras behandlare 

inom detta område. Kopplat till den teoretiska utgångspunkten spelar behandlarens kompetens en 

stor roll för att mammorna ska kunna få en förståelse för deras barns behov och för att stärka 

mammorna i deras föräldraroll. Utifrån både resultatet och vad teorin beskriver, kan alltså 

behandlarens kompetens vara avgörande för mammornas föräldraroll och förmåga till att förstå 

sina barn.  

Många av mammorna beskriver svårigheterna i att veta vart de ska vända sig för att få hjälp med 

sina problem. De tycker därför att det varit bra de gånger behandlaren har hjälpt dem i kontakt 

med andra myndigheter. En del utav mammorna kunde inte bo kvar hemma på grund av deras 

situation. Dessa mammor uppskattar hjälpen de fick för att erhålla en ny bostad. 

 ”De har hjälp mig, varit stöd i min kontakt med olika myndigheter.” 

”Bra personal och framförallt en möjlighet till bostad så man slipper bo ihop med den 

person som plågar en.” 

Behandlarna är ofta de som omstrukturerar mammornas rädslor, kognitioner, hjälper dem att få 

insikt samt hjälper dem att undkomma våld i familjen (jmf Bohart & Tallman, 2010). En 

behandlare har ett väldigt brett arbete som innefattar många olika delar. Dels bör behandlaren 

finnas för mammorna på ett stödjande plan genom exempelvis samtal. De behöver även hjälpa 

till med praktiska problem som kan uppkomma i mammornas liv. Mammorna i vår studie 

påpekar att de är i stort behov av olika sorters stödinsatser. Däribland har de många praktiska 

problem som de är i behov att få hjälp med. Vi menar att det är viktigt att som behandlare inneha 

kompetens så denne kan tillgodose mammornas behov både praktiskt och känslomässigt. Denna 

hjälp kan anses vara kompetensgrundande och utifrån resultatet kan vi utläsa att mammorna 

värdesätter denna skicklighet. 
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4.1.2 Behandlarens brister 

Vårt resultat visar att flertalet mammor saknade information angående juridiska frågor, 

socialutredning och vårdnadstvister. Flera av mammorna anser att personalen borde vara kunnig 

inom dessa områden. Då de inte fått hjälp med dessa delar, är de inte helt nöjda med insatsen. 

Det framgår även att behandlarna i vissa fall har hanterat anonymiteten dåligt. Mammorna har 

även saknat information angående deras barn, vad som sagt och gjorts i mötet mellan 

behandlaren och barnen. Flera upplever mötena som ostrukturerade, då bland annat inte alla får 

komma till tals vid gruppsamtalen. Något som de flesta mammor framhöll som en stor brist var 

att de saknade uppföljning efter erhållen stödinsats.  

”De har hanterat anonymiteten dåligt, en kvinna som också bodde där har sagt till 

många att jag bor där, så nu är det helt ute. Man borde få ett fingerat namn. De har 

ingen kunskap om praktiska saker, att man har rätt till underhåll och sådant.” 

 

”Ibland har jag saknat information om vad de har pratat om och hur mitt barn har 

reagerat.” 

 

”Mötena var oorganiserade och ostrukturerade.” 

 

Våld i hemmet är ett kunskapsområde som idag är komplicerat och känsligt. Utifrån vad 

mammorna anser ha varit otillräckligt i deras stödinsats kan det förklaras genom att det inom 

många verksamheter saknas en gemensam bild över hur de teoretiska utgångspunkterna ska 

appliceras i arbetet med våldsutsatta mammor (jmf Anttila m.fl., 2006). På grund av bristerna går 

mammorna miste om olika resurser och den vård som de behöver (Roush, 2012). Det finns även 

brister i effektiviteten i hjälpinsatserna till de våldsutsatta mammorna. Det är avgörande att 

stödinsatsen ämnar tillgodose mammornas behov och livsomständigheter då det kommer att 

påverka resultatet av insatsen (Scheffer Lindgren m.fl., 2010). Många av mammorna beskriver 

att de upplever mötena som ostrukturerade samt att de saknade uppföljning efter erhållen insats. 

Dessa upplevelser hos mammorna skulle kunna förklaras genom att det finns brister i 

effektiviteten på verksamheterna. Både tidigare forskning samt vår teoretiska utgångspunkt pekar 

på att det finns flera brister inom olika insatser. Då mammorna hävdar att personalen är okunniga 

inom vissa områden kan det förklaras genom att behandlarna inte alltid vet hur de ska förhålla 

sig till problemområdet. Mammornas avsaknande av vissa delar i stödinsatsen kan vara ett 

resultat av att behandlarnas utbildning är bristfällig. Resultatet av en bristfällig utbildning kan 

förklara varför vissa behandlare brister i sin kompetens då de kanske inte vet hur de ska förhålla 

sig till dessa delar eller att de inte vet att dessa delar borde finnas med i stödinsatsen. Om en 

behandlares utbildning brister, skulle det kunna resultera i att mammornas läkandeprocess blir 

lidande. I enlighet med detta kan det vara förklaringen till att mammorna i resultatet varit 

missnöjda med vissa delar av insatsen. På grund av behandlarens brister missar mammorna 

viktiga delar i stödinsatsen vilket gör att alla behov inte blir tillgodosedda och därmed kan 

stödinsatsen och behandlaren anses som otillräcklig.  

4.2 Relationens, alliansens och kommunikationens betydelse 

I vårt resultat trycker många mammor på vikten av att bli trodda samt vikten av att känna 

trygghet under insatsen. Utifrån resultatet kan det utläsas att relationen med behandlaren är en 

viktig del i en bra stödinsats. Mammorna värdesätter en god kommunikation med behandlaren. 

Vi anser att en god relation innefattar en välfungerande kommunikation. Det kan tänkas att 

kommunikationen påverkar mammornas upplevelser av stödinsatsen. Det kan även utläsas att 

behandlarens personlighet har en stor betydelse för mammornas upplevelse av insatsen. Hubble, 

m.fl. (2010) menar att behandlarens personlighet är en faktor som påverkar klientens 
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läkandeprocess under en insats. Payne (2008) refererar till Furlog (1990) som skriver att 

behandlare i en stödinsats ofta använder sig av särskilda ord, som till exempel ”stöd” och 

”uppmuntran”. Användandet av dessa ord hjälper till att skapa en positiv relation mellan 

mammorna och behandlaren. Hubble, m.fl. (2010) beskriver att en av de faktorerna som är direkt 

kopplade till insatsens resultat är relationen och alliansen mellan behandlaren och mammorna. 

En positiv allians genererar att behandlaren lättare kan påverka mammorna, så att denne uppnår 

sina mål. Behandlaren bör kunna förklara och hjälpa dem att förstå sin problematik. Detta för att 

kunna skapa en god allians (jmf Hubble, m.fl., 2010).  

4.2.1 Behandlarens personlighet  
Många av mammorna i vår studie tryckte på vikten av att behandlaren skulle kunna 

tillhandahålla dem trygghet. De värdesätter även att behandlaren lyssnar och har förståelse för 

dem och deras situation.  

”Genom att se genom attityder och skapa en trygg terapimiljö som underlättar att   

vara 100 procent ärlig.” 

 

Syftet med alliansen är att den ska ge relationssamarbetet mellan behandlaren och mammorna en 

god kvalitet. Det har visats sig att det finns en tydlig koppling mellan alliansen och insatsens 

utfall. För att främja alliansen bör behandlaren visa empati, öppenhet och använda sig av sin 

kommunikationsförmåga. För att insatsen ska fungera på ett bra sätt, bör behandlaren inge 

trygghet, tillit och en känsla av förståelse. Behandlaren bör också vara förstående och 

bekräftande inför mammornas livsomständigheter (jmf Norcross, 2010). I vår granskning av 

resultatet fann vi många mammor som värdesatte behandlarens personlighet i stödinsatsen. 

Behandlarens personlighet kan spela en avgörande roll i hur alliansen mellan mammorna och 

behandlare kommer att utformas samt vilket resultat insatsen får. Om en behandlare skulle ha 

svårt att inge trygghet hos en klient skulle detta kunna resultera i att det uppstår brister i 

relationen. Resultatet av en bristande relation kan även påverka alliansen och stödinsatsen 

negativt. Detta kan medföra att mammornas behov inte blir tillgodosedda. Det är avgörande att 

behandlaren inger trygghet då mammorna kommer från ett destruktivt förhållande. I och med att 

de levt med våldsförövaren kan det innebära att många blivit svikna och nedtryckta. Därför kan 

det anses som extra viktigt att mammorna får känna en tillit och trygghet i den terapeutiska 

relationen. Utifrån resultatet ser vi att många verkligen trycker på vikten av att ha en fungerande 

relation med sin behandlare vilket kan förklaras med att det är ett behov som de behöver ha 

tillgodosett för att kunna gå vidare i stödinsatsen.  

Kommunikationen innefattar två olika delar. Den ena är verbal och den andra är icke-verbal. Den 

verbala kommunikationen innefattar återkoppling som är en viktig del i behandlingsarbetet. 

Detta visar att behandlaren lyssnar på mammorna vilket i sin tur ofta resulterar i att mammorna 

känner trygghet. Den icke-verbala kommunikationen kan handla om sättet vi rör oss på eller hur 

vi väljer att använda kroppen. Denna kommunikation inrymmer mycket information som kan 

tolkas av mammorna. Kommunikationen är något som både kan utgöras av frånvaro och tystnad, 

detta är även något som kan tolkas av mammorna (jmf Nelsen, 1980 ref i. Payne, 2008). I en god 

allians är det viktigt att mammorna får känna sig trygga. En aspekt som kan få mammorna att 

känna sig trygga är att behandlaren visar att denne lyssnar genom att återkoppla vad mammorna 

sagt. Detta kan också ses som bekräftande från behandlarens sida vilket inger ett förstående 

intryck. Hur behandlaren väljer att förhålla sig eller sitta kan vara omedvetet och en del av 

dennes personlighet. Detta menar vi kan vara en del av den icke-verbala kommunikationen och 

något som kommer att påverka mammornas uppfattning av behandlaren. Exempelvis om 

behandlaren tycker om att sitta med armarna i kors kan det inge ett intryck av bestämdhet som 

kan resultera i att mammorna känner sig otrygga. 
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Vidare beskriver många av mammorna att det är viktigt att de blir trodda och inte ifrågasatta. De 

vill att behandlaren ska vara bekräftande och engagerade i deras problematik vilket de menar 

leder till en bra stödinsats.  

”Jag fick ett enormt fint mottagande. Att bli lyssnad och trodd på är oerhört värt.” 

 

”Fått förståelse och bekräftelse att inget är mitt fel.” 

 

Alla behandlare uppvisar olika mönster i sitt arbete, detta kan innebära att de använder sig av 

vissa ord som exempelvis ”uppmuntran” eller ”stöd”. Orden medverkar till en positiv relation 

mellan mammorna och behandlaren. Hur behandlaren väljer att uttrycka sig gentemot 

mammorna säger något om hur behandlaren förväntar sig att relationen ska vara. Det är lätt att 

den professionella rollen misstolkas. Vissa mammor kan uppfatta behandlaren som väldigt 

formell, medan andra som har en förväntan på att bli bemötta av en formell behandlare blir 

mycket förvånade om denne inte agerar därefter (jmf Furlog, 1990 ref i. Payne, 2008). Det kan 

antas att alla behandlare besitter olika kvaliteter och åsikter om hur människor bör bli bemötta. 

Beroende på behandlarens personlighet har vissa förmågan att kunna förhålla sig till en utsatt 

mamma på ett professionellt sätt som gynnar deras relation och allians. En gynnande relation och 

allians resulterar i att insatsen anses vara förtroendeingivande, vilket många av mammorna i 

resultatet anser vara betydande. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt kommer mammorna till 

insatsen med särskilda förväntningar om vad insatsen ska ge dem. I vårt resultat tänker vi att de 

haft som förväntningar att de ska få trygghet och stöd från behandlaren. Om insatsen däremot 

inte motsvarat deras förväntningar kan det tänkas att mammorna skulle upplevt ett stort 

missnöje.  

Det är viktigt att empati genomsyrar relationen mellan behandlaren och mammorna. Empati 

innefattar att behandlaren har en förmåga att genuint vilja förstå mammornas tankar och känslor 

utifrån deras synvinkel (jmf Rogers, 1957 ref i. Norcross, 2010). Om det finns ett empatiskt 

förhållningssätt genererar det till en god relation mellan mammorna och behandlaren, vilket även 

underlättar mammornas självläkandeprocess (jmf Norcross, 2010). Om en behandlare inte skulle 

besitta egenskapen empati ställer vi oss frågande till hur denne ska kunna vara ett stöd samt 

tillgodose mammornas behov. Kan inte behandlaren sätta sig in i mammornas känslor, kan det 

resultera i att denne inte kan se deras behov och därmed får svårt att ge dem en effektiv 

stödinsats. Då många mammor i resultatet har ansett att stödinsatserna mestadels fungerat bra 

kan förklaringen vara att de träffat behandlare som besitter empati och andra viktiga personliga 

egenskaper. Som vi tidigare nämnt är empati något som är viktigt att ha i arbetet med 

våldsutsatta mammor. Empati kan såväl vara grundat i behandlarens kompetens som i dennes 

personlighet. Vi anser att en behandlare kan välja att visa empati utifrån sin kompetens. Empati 

kan också vara något som är en del av behandlarens personlighet.  

4.2.2 Brister i alliansen 
Många av mammorna påtalar vikten av att våga vara raka och ärliga, vilket de ser att många 

behandlare brister i. Flera saknade även flexibilitet från behandlarnas sida.  

”De borde vara mer raka i sina åsikter och synpunkter för barnets bästa.” 

 

”Det borde vara aktivare insatser och klarare besked om vad som krävs för att få stöd 

och hjälp av dem.” 

 

Kommunikationen bildar mönster, dessa mönster blir till genom att behandlaren blir van att prata 

med våldsutsatta mammor på ett speciellt sätt. Detta kommer i sin tur att ligga till grund för hur 
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behandlaren pratar och förhåller sig till andra våldsutsatta mammor (jmf Nelsen, 1980 ref i. 

Payne, 2008). Då behandlarna i sitt yrke många gånger möter nedbrutna mammor som kan anses 

som svaga och känsliga kan det medföra att behandlaren inte vågar vara rak eller ärlig av rädsla 

att göra dem illa. Detta kan utifrån teorin tolkas som att behandlarna blir ”vana” att 

kommunicera på ett visst sätt med mammorna de möter i sitt yrke. Detta kan medföra att 

behandlarna överlag blir försiktiga och använder sig av samma förhållningssätt gemtemot alla 

mammor de möter. Det kan utifrån detta tänkas att många mammors behov blir åsidosatta, då 

allas behov ser olika ut. En stor brist som mammorna upplevde var känslan av att inte bli trodd 

av sin behandlare.  

”De tror inte på vad man berättar. De arbetar för att barn har rätt till både en mamma 

och en pappa- fel inställning, de har förutfattade meningar. De inger ingen trygghet eller 

förståelse.” 

 

Det är av stor vikt att behandlaren inte använder sig av ord och kommentarer som kan komma att 

uppfattas nedsättande av mammorna, då de befinner sig i en utsatt position. Dessa kommentarer 

kan exempelvis vara kritiska, attackerande, avvisande eller beskyllande (jmf Norcross, 2010). Vi 

tänker att många av de våldsutsatta mammorna som uppsöker hjälp, har i sin relation med 

våldsförövaren fått stå ut med nedtryckande kommentarer och påhopp under en lång tid. Utifrån 

detta anser vi att det sista mammorna behöver är kritik från den personen som ska hjälpa dem. 

Då mammorna har samlat mod att söka hjälpen kan det anses som en kraftansträngning i sig och 

att inte då bli trodd av behandlaren kan bryta ner dem ännu mer. En förutsättning för en god 

allians är därför att de blir trodda och bemötta på ett professionellt sätt.  

Trots att flertalet mammor i resultatet framhöll det som något positivt att träffa andra mammor i 

samma situation, fanns det några som upplevde det som jobbigt. Det faktum att behöva prata och 

lyssna på andra i mammor i gruppen ansåg de som besvärligt. Något som mammorna ansåg 

saknades i stödinsatsen var att den inte innehöll mer helhetsbehandling av hela familjen. En 

annan brist som mammorna påtalade var upplevelsen av att inte få någon konkret hjälp, samt att 

den hjälp de fick ibland var svår att omsätta i praktiken.  

”Har hittills inte fått någon konkret hjälp, bara samtal.” 

 

”Varit jobbigt att sitta och berätta för andra mammor och höra dem berätta om sin 

situation.” 

 

En viktig del inom alliansen är överenskommelsen mellan behandlare och mammor om vilka mål 

som ska uppnås samt insatsens utformning. Finns det samarbetssvårigheter mellan mammorna 

och behandlaren påverkar det alliansen negativt. Vissa mammor kan ha en negativ inställning till 

insatsen eller till relationen. Det är av vikt att behandlaren är medveten om detta. Behandlaren 

bör vara medveten om vilka brister som finns i alliansen och genom detta våga utforska 

mammornas reaktioner. För att kunna identifiera brister i insatsen samt för att kunna hitta 

förbättringar är det grundläggande att det är en gynnande relation och behandling mellan 

mammorna och behandlaren (jmf Norcross, 2010). Flera av mammorna påpekar att det var 

jobbigt att delta i gruppterapi där de fick lov att berätta om sina upplevelser samt lyssna på andra 

mammor. En bristande faktor i alliansen kan vara att behandlaren inte uppmärksammat detta. Vi 

menar att det är svårt för mammorna att ta till sig insatsen då de redan innan har en negativ 

inställning till insatsen. Utifrån den teoretiska utgångspunkten ser vi vikten av att behandlaren 

bör se till varje individ och dess behov av behandling. Det kan anses vara en miss från 

behandlarens sida då det gäller målsättningen med insatsen om mammorna anser att det finns 

brister i insatsen. Syftet är att tillsammans komma överens om mål och insatsens innehåll vilket 
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utifrån resultatet kan utläsas att vissa mammor gått miste om. Detta kan anses som en stor brist i 

alliansen som senare kan påverka insatsens resultat.  

Kommunikationen har en betydande del i att finna rätt insats till mammorna. Samspelet mellan 

behandlaren och mammorna utgörs av den språkliga kommunikationen (jmf Payne, 2008). Det är 

viktigt att behandlaren efter en lyckad session frågar vad som varit betydelsefullt eller hjälpsamt. 

Detta kan leda till att insatsen blir mer hjälpsam samt inger en genuin terapeutisk relation 

(Norscross, 2010). Om inte kommunikationen mellan behandlare och mammorna finns kan det 

antas vara mycket svårt för behandlaren att få en förståelse för deras upplevelser av insatsen. En 

god kommunikation kan anses hjälpa behandlaren att få en förståelse för vilka brister som 

mammorna anser att alliansen har. I resultatet kan vi exempelvis utläsa att vissa mammor saknat 

helhetsbehandling av familjen. Om mammorna erhåller en insats som denne inte anser vara 

hjälpande är det av betydelse att behandlaren är medveten om detta så att behandlaren kan 

åtgärda bristen inför nästa session. Fungerar kommunikationen behandlare och mammor emellan 

är det en bidragande faktor till en god allians och relation.  

4.3 Klientens egen betydelse  

I vårt resultat har mammorna beskrivit olika aspekter som fått dem att utvecklas under sin 

stödinsats. Mammornas olika förväntningar på insatsen påverkar utfallet. Mammorna kan ha haft 

olika mål inför insatsen, vilket resulterar i olika motivation till förändring. Detta menar vi visar 

sig genom deras olika upplevelser. Hubble, m.fl. (2010) menar att alla klienter kommer till en 

insats med olika grader av motivation. De besitter även olika inre och yttre resurser. Studier 

pekar på betydelsen av klienternas villighet till förändring, styrkor, resurser, existensen av ett 

socialt nätverk, personlig motivation och livsomständigheter påverkar resultatet av insatsen. 

Insatsen ska baseras på vilka klienterna är, vad de vill och utifrån hänsyn till deras 

livsomständigheter. Behandlarna vet inte alltid vad som är bäst för den enskilda individen, utan 

hänsyn måste tas till klientens vilja.  

4.3.1 Hopp och förväntningar 
Flera mammor i vårt resultat har beskrivit att de har lärt sig kommunicera bättre med sina barn. 

Genom stödinsatserna har mammorna och barnen under tiden lärt sig att lättare hantera samt 

erkänna sina känslor. Utifrån olika samtalsterapier har de fått kunskap om hur de på bästa sätt 

ska kunna släppa skuldkänslor, hantera minnen och känslor samt frustrationer. De har vidare fått 

insikt om hur en relation bör se ut och att de inte normalt att leva i en våldsrelation. Många 

mammor menar att deras situation har påverkat deras självinsikt då många av dem har haft svårt 

att förstå deras problematiska levnadssituation. Stödinsatsen har hjälp dem att kunna analysera 

sitt beteende samt varför de agerat på vissa sätt. Mammorna värdesätter sin lärdom om hur man 

lyssnar bättre på sin omgivning, däribland barnen.  

”Behandlingen har varit som en kurs i självkännedom, gruppterapi samtidigt som man 

beskriver enskilt om sig själv. Insikt i sitt egna liv, omgivning, arbete, föräldrar, vänner 

med mera. Lärt mig hantera olika situationer till det bättre. Stärkt självkänslan, genom 

att komma till insikt om vad som tryckt ner mig och görat något åt saken.” 

 

”Lärt mig att inte känna skuldkänslor för det förövaren gjort.” 

 

Mammorna påbörjar ofta insatsen med en föreställning om vad de vill uppnå. Föreställningen 

kommer sedan att styra behandlingssessionerna, så att de får sina behov tillgodosedda. Detta kan 

innebära att mammorna omarbetar behandlarnas misstag till något som blir framgångsrikt för 

insatsen. Det är inte vanligt att mammorna lyfter fram särskilda tekniker eller åtgärder som det 

mest positiva, utan de tenderar att lyfta fram det positiva med relationen mellan dem och 
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behandlaren, samt nya insikter de erhållit. Istället för att trycka på tillvägagångssättet trycker de 

på känslan av att bli trodd och att få stöd samt råd av behandlaren. Resultatet kan innebära är att 

mammorna har en stor roll gällande att förändringar ska kunna ske (jmf Bohart & Tallman, 

2010). Det kan vara så att många mammor innan påbörjad insats har vissa mål som de vill uppnå. 

De går in med en inställning att hjälpen ska hjälpa dem. Detta leder i sin tur till att de känner sig 

nöjda och upplever hjälpen som verksam då de uppnår sina mål. Flera studier visar att de är 

nöjda med sina stödinsatser, men ofta finns det inga bevis på vad som är bra med stödinsatserna 

(jmf Scheffer Lindgren m.fl. 2010; Tengström, 2011; Broberg, m.fl., 2010). Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten skulle en förklaring till detta kunna vara att mammorna gör 

behandlingen till något effektivt utifrån sina egna förväntningar och mål. De kan på så sätt vända 

allt till något positivt. Alla individer är olika och har olika mål, detta medför att alla mammor ser 

till att anpassa insatsen efter deras mål och behov. I resultatet tar en del kvinnor upp att de fått 

bättre förståelse för sina barn. Det kan antas att de haft ett mål och en förväntan att de skulle få 

hjälp med att förstå sina barn. Utifrån detta kan vi få en förståelse till varför så många mammor 

anser sig vara nöjda med sina stödinsatser. Vi tänker att mammorna inte lägger så stor vikt vid 

vilken insats de får, bara de får sina behov tillgodosedda.  

En del i mammornas förväntningar är att de kommer att erhålla en verksam stödinsats som gör 

att de kan uppnå sina mål. Deras förväntningar på att insatsen kommer att hjälpa dem är en 

fördel, detta kallas för placeboeffekten. Förväntningarna på förändring triggar igång 

självläkandeförmågor hos mammorna (jmf Bohart & Tallman, 2010). Vi reflekterar över att det 

är av minst lika stor vikt att mammorna har sina mål och förväntningar inför en stödinsats som 

att behandlaren är redo att hjälpa. Beroende på vad mammorna vill få ut av insatsen så styrs den i 

den riktningen. Om mammorna går in med inställningen att insatsen kommer att hjälpa 

underlättar det. Detta påstående kan stärka det faktum att så många mammor i studien varit 

positiva och nöjda med stödinsatserna. Det kan då antas att de haft en god inställning till hjälpen 

från början. Får mammorna minsta stöd av en behandlare kan det tänkas att det blir lättare för 

dem att på egen hand hitta sina inre resurser för att förbättra sin situation.  

En aspekt som har stor påverkan på utfallet av insatsen är om behandlaren och mammorna har 

olika uppfattningar. Detta i sin tur kan leda till att mammorna själva väljer ut de delar i insatsen 

som de anser sig vara i behov av (jmf Bohart & Tallman, 2010). Information som tas emot från 

mammorna är något som alltid bearbetas av behandlaren och som denne ger återkoppling på. 

Detta ger mammorna en uppfattning om hur behandlaren tolkat och värderat informationen. Alla 

individer besitter olika inre regler. Dessa påverkar hur vi tolkar och bearbetar olika information. 

Detta leder i sin tur till selektiv perception, med detta menas att mammorna inte tar in 

information som de anser inte har något värde för dem (jmf Nelsen, 1980 ref i. Payne, 2008). Om 

mammorna kommer till insatsen med en positiv inställning och positiva förväntningar, samt att 

de vet vad de vill med stödinsatsen så kan detta resultera i att de ser till att få ut det de vill av 

insatsen. Mammorna kan i insatsen göra egna tolkningar av det som behandlaren gör och säger, 

detta kan tänkas att de gör för att uppnå sina mål. De väljer ut de delar som de anser sig vara i 

behov av och som de värderar som bra. Detta kan vara en ytterligare förklaring till varför så 

många är positivt inställda till hjälpen, då de själva valt ut de delar som de tycker är bra. Detta 

resulterar i att helhetsintrycket av hjälpen blir bra. Något som däremot kan vara negativt med att 

mammorna väljer ut vissa delar kan vara att de inte får ta del av hela insatsen. Mammorna kan 

tänkas bli nöjda med insatsen då de anser att deras egna behov blivit tillgodosedda. Det finns 

studier som visar att många mammor efter stödinsatsen fortfarande mår psykiskt dåligt (jmf 

Tengström, 2011). En förklaring till detta skulle kunna vara att de inte lyssnat till allt 

behandlaren har sagt och därför valt ut de delar de anser sig vara i behov av. Det kan också 

förklaras att mammorna inte insett alla behov de borde få tillgodosedda och missar därmed 
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viktiga delar av insatsen. Resultatet av detta kan vara att mammorna upplever hjälpen som 

positiv men att den inte blir tillräckligt effektiv.  

4.3.2 Mammornas inställning och personlighet 
Mammorna i resultatet framhåller att olika aspekter i stödinsatsen har lett till att de fått bättre 

självförtroende, självkänsla och självinsikt. Dessa tre ambitioner tar väldigt många av dem upp i 

studien som något som har en stor påverkan på deras utveckling. De bekräftar att hjälpen har lett 

till en bättre förståelse för deras barns beteenden och deras situation. Dessutom har mammorna 

via hjälpen kunnat gå vidare i sin process mot ett bättre liv. De har fått bättre insikt om sig själva 

som mammor med hjälp av olika insatser från behandlaren, de har även blivit stärkta i sin roll 

som mamma och blivit en bättre förälder. Insatsen har även lett till att mammorna har lärt sig att 

prioritera i livet. De nämner exempelvis att de i första hand prioriterar sitt och sina barns 

välmående. Stödinsatserna har resulterat i att mammorna känner sig gladare och starkare. Det har 

vidare lett till att de vågar säga ifrån i olika situationer. En viktig aspekt som hjälpen har 

resulterat i är att mammorna inte längre känner sig ensamma i sin situation då de fått möjligheten 

att träffa andra i liknande situationer.   

”Skönt att prata med någon som står utanför situationen. De är personer med utbildning 

och erfarenhet. Ger en styrka att orka gå vidare, ger bättre självförtroende och en ökad 

självkänsla.” 

 

”Blivit stärkt i min mammaroll, fått upp ögonen att jag faktiskt har ett barn att tänka 

på.” 

 

”Många som upplevt våld i hemmet, tror jag känner sig ensamma. De har ingen att prata 

med om saker som har hänt. Genom verksamheten får man personer att prata med.” 

 

Mammorna kan antingen välja att ta till sig hjälpen eller motsäga sig den från behandlaren. 

Mammornas deltagande och inställning till hjälpen är den viktigaste aspekten för insatsens 

resultat. Aspekter som vidare påverkar resultatet är mammornas lämplighet, om de är 

samarbetsvilliga, deras upplevelser av den terapeutiska relationen, deras medverkan till 

relationen, deras uttrycksfullhet samt hjälpens varaktighet. För att en förändring lätt ska ske är 

det viktigt att behandlaren har förtroende för mammornas egna resurser (jmf Bohart & Tallman, 

2010). Mammorna har egna föreställningar om vad de behöver. Föreställningarna påverkar hur 

de kommer att tolka och använda sig av stödet som behandlaren erbjuder (jmf Mackrill, 2008). 

Detta kan exemplifieras genom att mammorna uppfattar empatiska svar från behandlaren som 

stödjande om de känner att de är i behov av stöd (jmf Bohart & Boyd, 1997). Insatsens utfall kan 

anta påverkas till stor del beroende på mammornas inställning och personlighet. Beroende på hur 

starka mammorna är innan insatsen, reagerar de olika på motgångar. Påbörjar mammorna en 

insats utan motivation och en positiv inställning, kan det leda till att det blir svårare att få deras 

behov tillgodosedda. Om mammorna kommer till insatsen med inställningen att de exempelvis 

vill ha ett bättre självförtroende efter avslutad insats kan det vara en bidragande faktor till att de 

lättare når dit genom denna inställning. Har de rätt inställning och måluppsättning kan det vidare 

resultera i att de lättare kan ta fram sina egna resurser. Detta för att nå deras mål med 

stödinsatsen som exempelvis kan vara att de ska stärka sin mammaroll eller att kunna gå vidare. 

Som vi nämnt tidigare är det är viktigt med empati från behandlarens sida, denna empati kan 

uppfattas olika av mammorna. Beroende på deras inställning samt personlighet kan de vrida 

empatin till det de anser sig behöva. Vi menar därför att det är viktigt att behandlaren tar reda på 

vad mammorna i början av insatsen önskar ha hjälp med och vad de behöver, så att de 

tillsammans kan arbeta åt samma mål samt att stödinsatsen ska bli så effektiv som möjligt.  
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Mammornas personliga faktorer har en betydande roll, det kan exempelvis handla om deras 

temperament samt nivå av självkänsla. Det finns även andra faktorer som påverkar utfallet, 

såsom miljöfaktorer exempelvis närvaron av socialt stöd, en förebild samt behandlaren. Att 

diskutera traumatiska händelser med behandlaren underlätta läkningsprocessen för mammorna 

(jmf Masten, 2001 ref i. Bohart & Tallman, 2010). Till störst del handlar insatsens resultat om 

mammornas egen inställning, dock har den sociala omgivningen en stor betydelse i hur deras 

självläkandeprocess artar sig. Det skulle exempelvis kunna handla om att mamman har stöttande 

vänner eller släktingar runt omkring sig. Det mammorna i resultatet beskriver att de uppnått med 

insatsen, kan därmed förklaras genom att de haft en god inställning samt fått bra stöd från sin 

omgivning. Skulle inte mammorna ha stöttande vänner eller släkt runt sig kan de få stöd ifrån 

behandlaren eller andra mammor i deras situation. Mammorna har framhållit i resultatet att de 

inte är ensamma och detta kan vara en hjälpande aspekt till att de exempelvis ska kunna gå 

vidare som starkare mammor. 

4.4 Betydelsen av modeller och tekniker 
Under granskandet av resultatet fann vi att flera mammor ansåg att behandlingsteknikerna och 

metoderna inte tillgodosedde deras behov. Mammorna framhöll exempelvis att vissa tekniker så 

som gruppsamtal gjorde det svårt att fokusera på sin egen problematik. Medan andra framhöll 

vikten av att få träffa andra mammor i liknande situationer. Detta tolkar vi som att behandlarens 

val av tekniker och modeller har betydelse för mammornas uppfattningar om insatserna. Hubble, 

m.fl. (2010) menar att modellerna uppnår sina effekter genom aktiveringen av placeboeffekten, 

hopp och förväntningar. Modeller eller tekniker medför positiva förväntningar och stödjer 

klientens deltagande i hälsosamma och hjälpsamma beslut. En gemensam aspekt inom all 

behandling är att den erbjuder klienten en förklaring till problematiken samt sätter upp en 

strategi för hur det ska bearbetas. Vad som händer under insatsen är mindre viktigt än i vilken 

grad en viss verksamhet är förenlig med behandlarens övertygelser och värderingar samtidigt 

som klientens förväntningar främjas. Modeller och tekniker är bäst då de uppmuntrar och 

inspirerar klienterna (Hubble, m.fl. 2010).  

4.4.1 Betydelsen av insatsens utformning 
Många av mammorna i studien menade att det var svårt att ha fokus på sig själv då barnen var 

närvarande vid många av mötena och de hade därför önskat flera samtal med endast behandlaren. 

En stor del av de deltagande mammorna tycker det har varit positivt att få träffa andra mammor 

som befinner sig i samma eller liknande situationer. Detta har resulterat i en bekräftelse om att de 

inte är ensamma i deras situation. Detta är något som många framhåller som något väldigt 

betydande i deras stödinsats och utveckling. Vissa upplevde gruppsamtalen som givande medan 

andra hade önskat mer egen tid med behandlaren. Av mammorna var det vissa som hade velat ha 

mer styrda samtal så att alla får komma till tals samt mer öppna diskussioner. Enligt vissa borde 

det vara tätare kontakter samt längre samtalstillfällen med behandlarna. Det framgick även att 

flera var intresserade av faktakunskap i form av böcker, för vidare läsning om problemområdet. 

Flera av mammorna har i intervjun framhållit att telefonstöd och mejl är en viktig del i 

stödinsatsen, då de vill kunna få akuta råd ibland. 

”Kan inte fokusera på mig själv så länge barnen behöver stöd.” 

”Jag har träffat en mamma i samma situation, med tre små barn. Vi hade många likheter 

och kände mig inte ensam i hela världen.” 

 

”Mammagruppen blev väldigt jobbig, prata själv och lyssna på andra. Jag ville inte gå 

dit personligen.”  
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Definitionen av en modell är övertygelser eller teorier för vad som kan anses behövande för att 

en förändring hos mammorna ska kunna ske i ett behandlingssammanhang. Det finns olika 

kärnprinciper inom dessa modeller som innefattar olika behandlingstekniker, dessa tekniker 

definieras som åtgärder. Dessa åtgärder utgörs av olika förväntningar eller övertygelser av 

teorierna. Begreppen modell och teknik hänger ihop, men de är inte identiska. En behandlare 

använder sig av tekniker som uppkommer från olika modeller. Behandlarna handlar alltså efter 

olika övertygelser, som ska leda till ett positivt resultat (jmf Anderson m.fl., 2010). Det kan 

tänkas att många behandlare använder sig av den teknik som de anser vara bra i just denna 

problematik. De använder sig av en teknik som de är vana vid fungerar, då detta kan anses vara 

bekvämt. Resultatet kan bli att behandlaren använder sig av en viss teknik genomgående i 

arbetet. Detta kan medföra att mammorna känner sig obekväma inom vissa delar av stödinsatsen 

och därmed inte får alla sina behov tillgodosedda. Exempel kan vara att mammorna har svårt att 

fokusera på sig själva då barnen är med. Detta kan anses som en snabb och motiverad lösning 

från behandlarens sida till att det ska fungera för mammorna då de kan hävda att det tidigare 

hjälpt. Det handlar om mer än en teknik, då det kan anses viktigt att väga in mammans 

personlighet och egna åsikter. I resultatet kan vi utläsa att det är väldigt blandande reaktioner på 

val av modell och teknik, detta kopplar vi samman med att alla mammor har olika mål och 

förväntningar. Detta resulterar i sin tur i att vissa exempelvis finner att gruppsamtal är bra och 

andra finner gruppsamtal som mindre bra.  

 

Behandlingsmetoder och känslomässiga band är två stödjande faktorer för att en hjälpande 

relation mellan behandlare och mammorna ska uppstå. Ytterligare en faktor är att mammorna 

och behandlaren ska ha en överenskommelse som utgår från målen och meningen med insatsen. 

Tillgodoses dessa faktorer leder det till att deras världsbild och omständigheter lättare tas hänsyn 

till (jmf Miller m.fl. 2005 ref i. Anderson m.fl., 2010).  Det är av stor vikt att rätt insats och 

teknik väljs till varje utsatt mamma, då detta är med och påverkar resultatet av insatsen. Det är 

viktigt att behandlaren försäkrar sig om vad som är bäst för mammorna och hur de vill arbeta för 

att nå sina mål. En del mammor i studien framhåller att de inte tyckt om gruppsamtalen med 

andra mammor medan vissa framhållit det som något positivt. För att uppnå bästa resultat är det 

viktigt att involvera mamman i bestämmandet av rätt insats.  

 

Hoppet och förväntningarna är en stor del av en framgångsrik insats. Placeboeffekten är ett 

begrepp som beskrivs som ett avslöjande av hur starka mammornas förväntningar av insatsen är. 

Gensvaret på placeboeffekten är inbäddad i kulturen. Detta betyder att insatsen har ett 

symboliskt värde och kan anses ha en helande effekt i sig (Anderson m.fl., 2010). Då mammorna 

får träffa en behandlare har detta en positiv effekt i sig, känslan av att få träffa en professionell 

kan vara stödjande. Utifrån den teoretiska utgångspunkten underlättar det om mammorna 

kommer med hopp och förväntningar inför insatsen. Detta kan göra att behandlaren lättare kan 

urskilja mammornas behov och det kan även resultera i att relationen mellan behandlare och 

mammorna underlättas. I och med detta kan behandlaren anse det som ett lättare steg i att kunna 

applicera valet av teknik för att kunna tillgodose den enskilda mammans behov. 

 

4.5 Tillgänglighetens betydelse 
Vi har funnit ytterligare en aspekt som påverkar mammornas inställning till insatsen samt 

insatsens utfall. Ingen av våra teoretiska utgångspunkter belyser denna faktor. Aspekten som vi 

kunnat utläsa från resultatet är betydelsen av hjälpens lättillgänglighet. Många av mammorna 

trycker på de positiva delarna av stödinsatsen, men många framhåller även de negativa 

aspekterna. Brister som uppkommer i resultatet är att tiden har en betydande roll i kvaliteten på 

stödinsatsen. Även situationen de befinner sig, alltså hur mammornas liv ser ut, exempelvis om 
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de har ett arbete eller om de har kontakt med våldsförövaren kan ha en betydande roll i hur de 

uppfattar stödinsatsen.  

 

4.5.1 Tidsmässigt 

Många av mammorna menar att ett av hindren i stödinsatsen är att det tar tid att ta sig dit då vissa 

av insatserna ligger geografiskt långt bort. De tycker därför att verksamheterna borde finnas på 

flera platser i landet, för att alla ska kunna erhålla den hjälp de behöver. De menar vidare att det 

är svårt att få tiden att gå ihop, då flertalet har många barn som ska på möten vid olika 

tidpunkter. Vissa upplever att det är för få möten samt för få tillfällen. Många av mammorna 

anser att tiderna då stödinsatserna äger rum, kan vara problematiska att delta i då det tidsmässigt 

inte passar. Många menar därför att det borde finnas tider på eftermiddagar, kvällar och helger 

för att stödinsatserna skall bli mer lättillgänglig. Något som irriterar flera är att möten har blivit 

inställda, detta kan ställa till det för dem rent praktiskt i deras vardag.  

 

”Det skulle finnas på fler platser i landet, vi har nästan 20 mil tur och retur, fast det har 

verkligen varit värt det.” 

 

”Svårt med jobbet, kollegor blir irriterade, brist på hjälp med att lämna och hämta 

barnen.” 

 

”Önskar att kvällstider och helger fanns tillgängliga.” 

 

Det vi kan se utifrån den tidsmässiga aspekten är att mammorna har det svårt att få tiden att gå 

ihop, då de har flera barn att ta hänsyn till samtidigt som de ska ta hänsyn till sig själva. 

Stödinsatsen skulle underlättas om den var mer lättillgänglig för mammorna. Vi anser att om inte 

stödinsatsen är lättillgänglig och skapar svårigheter för mammorna, kan det resultera i att 

mammorna väljer bort insatsen.  

 

4.5.2 Situation 

Många mammor som har ett arbete kan få det svårt att ta igen missad arbetstid, vilket många 

menar leder till stress. Flera utav barnen kan inte delta i gruppsamtal då de har kontakt med 

pappan, vilket många anser vara en begräsning. Några av verksamheterna som mammorna 

befunnits sig i, har inte haft en psykolog knuten till verksamheten. De mammor som anser sig 

vara i behov av denna expertis menar att detta är en stor begränsning i insatsen.  

 
”Ont om tid, stressigt med ledighet från arbetet, mycket att ta igen.” 

 

”Ha grupper för de barn som faktiskt har och alltid har haft en relation med sin pappa, 

oavsett omständighet.” 

 

Utifrån mammornas situation kan det anses vara extra viktigt att stödinsatsen är lättillgänglig. 

Deras levnadssituation är problematisk och stressfylld i sig och de behöver utifrån detta inte fler 

aspekter som de blir stressade av. Olika motgångar inom stödinsatsen som påverkar mammornas 

situation negativt, kan även här generera till att de väljer bort stödinsatsen. Vi menar att det inte 

spelar någon roll hur bra stödinsatsen än är för mammorna, den måste den vara lättillgänglig.  
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5. Slutsats 

 
Grunderna till varför mammorna uppger att de varit nöjda eller mindre nöjda med insatsen kan 

förklaras genom de olika faktorerna som påverkar insatsens resultat. Mammornas upplevelser 

påverkas bland annat av deras egen personlighet, förväntningar och inställning samt relationen 

och alliansen mellan dem och behandlaren. Mammorna upplever insatserna överlag som 

positiva, men lyfter även upp vissa brister som kan förstås utifrån förändringsfaktorerna. 

Mönstren som bland annat identifierats utifrån mammornas motiveringar av insatserna är 

upplevelsen av att bli förstådd, trygghet, råd och stöd samt att hjälpen bör vara tillgänglig.  

6. Diskussion 
 

6.1 Insatsens tillgänglighet 
Vi har utifrån vårt resultat förstått att det är flertalet aspekter som påverkar mammornas 

upplevelser av insatsen. Dessa aspekter kan tänkas påverka både våldsutsatta kvinnors och 

mammors upplevelser av insatserna, men något som blir extra viktigt för våldsutsatta mammor 

menar vi är tillgängligheten till insatsen. Detta då mammorna måste anpassa sig efter exempelvis 

arbete, dagis, skola, barnens fritidsintressen och så vidare. Mammorna har ett ansvar inför sina 

barn och bör därmed tänka på dem och vad de behöver. Mammornas inställning och motivation 

till insatsenen är en utav de största aspekter som påverkar resultatet (jmf Bohart & Tallman, 

2010). Vi ser inte hur våldsutsatta mammor ska kunna få en motivation och en bra inställning till 

att förändra sin situation om hjälpen inte är lättillgänglig. För att en förbättring ska kunna ske i 

effektiviseringen av insatser till våldsutsatta kvinnor och mammor tycker vi att hjälpen i första 

hand ska göras lättillgänglig. Många av mammorna i vårt resultat har tryckt på just aspekten att 

hjälpen inte är lättillgänglig vilket leder till att de inte är nöjda. Vi ställer oss frågande till vår 

teoretiska utgångspunkt varför den inte tar upp tillgängligheten som en påverkande faktor för 

insatsens resultat. Vi tycker att det är konstigt att den inte belyser detta och vi anser att det är 

något den borde behandla. Om inte hjälpen är lättillgänglig spelar det ingen roll hur bra insatsen 

än är. Är hjälpen svåråtkomlig kan det resultera i att mammorna inte har möjlighet eller vilja att 

erhålla hjälp som de egentligen är i stort behov av. Många studier vi har studerat lyfter fram 

våldsutsatta kvinnors problematik, dock finns det inte i samma omfattning forskningar som lyfter 

fram våldsutsatta mammors problematik.  

 

6.2 Insatsens tillräcklighet 
Utifrån vårt resultat att döma är det svårt att säga vad som anses vara en tillräcklig insats för 

våldsutsatta mammor. Det vi funnit är att många framhåller vikten av trygghet, råd, förståelse 

samt stöd från sin behandlare. Det vi även funnit är att mammorna uppskattar olika 

behandlingsmetoder. Insatser som vissa mammor anser vara en god insats anser andra vara 

mindre bra. Mammorna har olika behov som de behöver ha tillgodosedda och därmed anser de 

också att vissa behandlingstekniker passar dem bättre än andra. Vårt resultat och teoretiska 

utgångspunkter trycker på att det är viktigt att se till varje individs behov. Behandlaren bör 

därför vara väl insatt i mammornas problematik för att just deras behov och mål ska kunna 

tillgodoses. Flera studier pekar på att kunskapsområdet gällande våld i hemmet är väldigt 

komplext. Inom flera verksamheter finns det ingen gemensam bild över vilka teoretiska 

utgångspunkter som bör användas i arbetet med våldsutsatta mammor (jmf Anttila m.fl., 2006). 

Det förekommer stora brister i effektiviteten i de olika stödinsatserna för våldsutsatta mammor. 

För att man ska kunna ge rätt stödinsats till mammorna är det viktigt att kvinnans 

livsomständigheter samt behov studeras noggrant. Betydelsen av insatsen har stor inverkan på 
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hur mammorna ska kunna utvecklas i sin självläkningsprocess (Scheffer Lindgren m.fl., 2010). 

Mammorna i resultatet samt tidigare studier framhåller att det finns brister i behandlarens 

kompetens. För att bland annat kunna ge rätt stödinsats som tillgodoser deras behov, menar vi att 

behandlarens kompetens är en avgörande aspekt för insatsens resultat och för mammornas 

uppfattningar av insatsen.  

 

6.3 Behandlarens kompetens och personlighet 
Flera studier visar att behandlarens kompetens är en betydande del i insatsen (Bradbury-Jones, 

2011; Scheffer Lindgren, 2010). I vårt resultat har vi sett att en större del av mammorna framhöll 

betydelsen av behandlarens personlighet, framför behandlarens kompetens i en stödinsats. 

Genom detta kan det ses som att behandlarens personlighet är en minst lika viktig del som 

kompetensen i insatsen. Utifrån detta kan det tänkas att både behandlarens personlighet samt 

kompetens är verksamma i strävan efter en god stödinsats. Vi har vidare sett i vårt resultat att 

flertalet aspekter påverkar mammornas inställning till insatsen. Vår teoretiska utgångspunkt tar 

upp aspekter som exempelvis klientens och behandlarens betydelse och personlighet för att 

stödinsatsen ska bli verksam.  

 

6.4 Hinder i studien 
En aspekt som vi ställt oss frågande till under studiens gång är vårt val av att använda oss av ett 

redan befintligt material. Detta grundar sig på våra tankar om att det skulle kunna vara lättare att 

vara insatt från grunden av utformningen av en intervjuguide och genomförandet av intervjuerna. 

På grund av att vi inte haft möjlighet att delta under dessa moment skulle det kunna leda till att 

eget tolkande av resultatet utifrån ens egna föreställningar och uppfattningar. Dock har vi haft 

detta i åtanke och med stor försiktighet analyserat resultatet. En begränsning kan vara att det är 

svårare att motivera samt försvara sitt arbete på grund av valet av att använda oss av ett befintligt 

material. Därför har fokus tidigare i arbetet lags på att motivera vårt val för att försäkra att valet 

var det bästa utifrån studiens syfte och frågeställningar. En annan begränsning är att vi enbart 

använt oss av en viss uppsättning sökord i vårt letande efter tidigare studier. Resultatet av denna 

sökmetod kan ha lett till vissa begränsningar i finnandet av vetenskapliga artiklar. Under 

inhämtandet av fakta har det inte gjorts någon begränsning till exempelvis olika länder utan vi 

har valt att söka tidigare studier utan relevans för vilket land som publicerat studien. Detta kan 

anses som ett hinder då urvalet av artiklar kan ha blivit för brett. Vi är medvetna om att vi använt 

oss av några sekundärkällor. Vi har sökt efter dessa, utan resultat. Vi är införstådda i att 

användandet av sekundärkällor istället för primärkällor inte alltid anses vara tillförlitligt. Detta 

på grund av att källan redan en gång kan ha blivit tolkad av en annan författare.  

 

6.5 Förändrings faktorernas betydelse 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi funnit att det finns olika faktorer som påverkar 

mammornas upplevelser av en stödinsats. Dessa faktorer är bland annat behandlarens kompetens 

och personlighet, mammornas egen personlighet och inställning samt stödinsatsens 

tillgänglighet. Olika mönster har uppmärksammats i mammornas upplevelser av insatserna. 

Nästan alla mammor tar upp betydelsen av att känna trygghet, förståelse, stöd samt få råd av sin 

behandlare. Det kan tolkas utifrån den teoretiska utgångspunkten att dessa mammor exempelvis 

haft som behov att få känna trygghet och stöd med mera. Ingivelsen av trygghet och stöd kan 

även förklaras utifrån behandlarens kompetens och personlighet. De faktorerna som spelar roll 

för att mammorna ska uppfatta stödinsatsen som positiv är behandlarens kompetens och 

personlighet, klientens egen personlighet och förväntningar, valet av metod och teknik samt 

relationens, alliansens och kommunikationens kvalitet. Desto fler av dessa faktorer som 

mammorna uppfattar som positiva genererar till att de har bättre förutsättningar till att uppfatta 

stödinsatsen som verksam. Upplever mammorna endast en av dessa faktorer som positiv blir det 
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svårare för dem att uppleva insatsen som tillräcklig. Alla dessa faktorer borde finnas med för att 

mammorna ska få sina behov tillgodosedda samt att stödinsatsen ska bli så bra som möjligt. Det 

finns flera mammor i studien som inte uppfattar stödinsatsen som tillräcklig och påtalar därför 

insatsens brister. Det kan ses som att mammorna i de fallen de upplever brister har saknat någon 

av ovanstående faktorer.  Dessa brister utgörs av behandlarens brister, alliansens brister samt 

stödinsatsens tillgänglighet. Det kan exempelvis handla om upplevelsen av att inte bli trodd eller 

förstådd, svårt att få tiden att gå ihop samt att de är obekväma i valet av behandlingsmetod.  

 

6.6 Effektivisering stödinsatser 
Våld i hemmet genererar större hälsoskada än cigarettrökning och fetma (Humphreys, m.fl., 

2008 ref i. Bradbury-Jones, m.fl., 2011). Våld i hemmet är ett stort samhällsproblem, som blir 

mera omfattande för varje år som går (Scheffer Lindgren m.fl., 2010). I dag finns det flertalet 

dieter och åtgärsprogram mot rökning och fetma. Vi ställer oss frågande till varför det inte finns 

mer effektiva stödinsatser gällande våldsutsatta mammor. Studien syftar till att uppmärksamma 

den rådande problematiken som finns i hela världen samt vilka faktorer som är avgörande i 

mammornas upplevelser av sina stödinsatser. Många av studierna idag koncentrerar sig på 

våldsutsatta kvinnor. Då flera forskningar visar att många av de våldsutsatta kvinnorna är 

mammor, ville vi med denna studie belysa deras situation. I studien har det uppmärksammats att 

våldsutsatta mammor befinner sig i en problematisk situation och därmed är de i behov av ett 

visst stöd från sin behandlare. På grund av detta spelar det stor roll vilken typ av person du är i 

arbetet med denna problematik, både professionellt och personligt.  Det är viktigt att behandlarna 

har förmåga att se till den egna individen och dennes behov samt personlighet. I och med detta 

bör behandlaren involvera dem i behandlingsarbetet för att stödinsatsen ska bli så effektiv som 

möjligt. För att insatsen ska betraktas som effektiv är det viktigt att valet av metod och teknik 

grundas på den enskildes behov och vilja. I studien har det uppmärksammats att alla har olika 

behov och förväntningar på insatsen därför är det av vikt att se till den enskilde individen för att 

de i sin tur ska vara nöjda med stödinsatsen samt uppfatta den som tillräcklig.  

  

6.7 Vidare studier 
Vi valde att undersöka mammornas upplevelser av deras stödinsatser då de avslutat dessa. I 

vidare studier kan det tänkas vara intressant att undersöka mammornas förväntningar inför deras 

stödinsats. Det skulle då vara av intresse att ställa deras förväntningar mot insatsens resultat efter 

avslutad insats. Det skulle även vara spännande att göra en studie om de mammor eller kvinnor 

som aldrig valde att påbörja insatsen och vilka faktorer som var med och bidrog till det beslutet. 

En faktor till att de aldrig påbörjar en insats kan vara att de inte blir uppmärksammade. Roush 

(2012) påpekar att det kan vara känsligt att identifiera förekomsten av våld i hemmet. På grund 

av dess känslighet undviker många professionella att fråga om detta. Detta i sin tur medför att 

många kvinnor går miste om de resurser och den vård de behöver. Ett sätt att upptäcka våld 

skulle kunna vara användandet av screening, som innebär att behandlaren rutinmässigt ställer 

frågor gällande våld i hemmet till de kvinnor som sökt hjälp. Trots screeningens användande 

inom insatserna identifieras ändå inte dessa kvinnor och deras behov av vård. Tidigare studier 

visar att användandet av screening förekommer sällan och den största anledningen till detta är att 

brist på kunskap samt negativa attityder gentemot våld. Många behandlare tillkännager att de 

inte vet hur man ska fråga eller hur man ska förhålla sig till en kvinna som tillkännager att hon 

utsätts för våld i hemmet (Rousch 2012). Valet av att mammorna inte påbörjar en insats kan vara 

påverkat av behandlarens brister. Märker mammorna att behandlaren tar avstånd och undviker 

den faktiska problematiken skulle det kunna vara avgörande för om mammorna vågar berätta om 

sin situation och be om hjälp. En annan faktor kan vara att kvinnorna eller mammorna själva 

väljer att undanhålla sin problematik. Bradbury-Jones m.fl. (2011) menar att studier visar att 

kvinnor medvetet döljer våldssituationen samt omfattningen av deras lidande. Olika skäl för 
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hemlighållande kan vara rädslan för stigmatisering och att de kan bli av med sina barn 

(Bradbury-Jones m.fl., 2011). En faktor som uppmärksammades i vår studie som var avgörande i 

mammornas upplevelse av insatsen är insatsens tillgänglighet. Detta kan vara en avgörande 

faktor till om mammorna överhuvudtaget väljer att påbörja en insats. Att insatsen är lättillgänglig 

borde vara det mest väsentliga. Är inte hjälpen lättillgänglig kan det resultera i att mammorna 

aldrig påbörjar insatsen och då spelar det ingen roll om behandlaren besitter kompetens eller 

väljer rätt modell eller teknik. 

 

6.8 Konsekvenser för socialt arbete 
Vi kan se att vår studie kan ha konsekvenser för det sociala arbetet. Utifrån mammornas 

upplevelser av insatserna menar vi att det viktigt att fokus hamnar på mammorna och inte främst 

på valet av metod eller teknik. Många av mammorna påpekade betydelsen av trygghet, förståelse 

och stöd. Det kan därför tänkas vara viktigt att behandlaren innehar en bred kunskap och 

förståelse för mammornas situation. Det är därför betydande att alla socialarbetare som har en 

chans att möta dessa kvinnor har en bra utbildning. Vid utvecklande och valet av insats till 

våldsutsatta kvinnor och mammor är det betydande att involvera dem för att kunna tillgodose 

deras behov på bästa sätt.  
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