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Sammanfattning  
Flera olika studier visar att det finns brister i de insatser som kommunerna erbjuder barn som 
upplever våld, detta trots att regeringen skärpt lagstiftningen för målgruppen. Några 
kommuner i Sverige har börjat använda en ny metod, Kids club, som specifikt är utformad för 
gruppen barn som upplevt våld. Vårt syfte med uppsatsen är att genom att undersöka motiven 
till att kommuner vill implementera en ny metod för barn som upplevt våld, Kids club, förstå 
vilken form av motivation som ligger till grund för denna vilja. Uppsatsen har en kvalitativ 
ansats, där vi genom att genomföra intervjuer med representanter från olika kommuner skapar 
förståelse för motiven bakom implementering av Kids club. De slutsatser vi fann i uppsatsen 
är att det finns två teman bakom motiven, dels enskilda personers motiv samt kommunen som 
organisations motiv. Där enskilda personers motiv till att vilja implementera en ny metod 
grundar sig i mer inre motivation än kommunen som organisations motiv, där deras vilja 
grundar sig i yttre motiv. Detta är något som vi kan utläsa har ett samband med makt då andra 
aktörers maktutövning påverkar kommunerna i deras val att implementera Kids club.  
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Abstract  
Several studies show that there are deficiencies in the efforts municipalities offer children 
who experience violence, despite the fact that the government clarified legislation for this 
target group. Some municipalities in Sweden have started using a new method specifically 
designed for the group of children who have experienced violence, Kids club. Our purpose in 
this study is that by examining the motives for municipalities to implement a new method for 
children who have experienced violence, Kids club, understand what form of motivation that 
underlies this desire. This thesis has a qualitative approach, and by conducting interviews with 
representatives from various municipalities we create an understanding of the motives behind 
the implementation of the Kids club. The conclusions we found in this study was that there 
are two themes behind the motives, individual’s motives and municipal organizational 
motives. Where the individual’s motives for wanting to implement a new method is based on 
the more intrinsic motivation than the motives that the municipality as an organization have, 
where their motivation is based on an extrinsic subject. Here we can discern a connection with 
the power perspective, where the extrinsic motives are associated with power when the 
external motives are influences of other actor’s domination. 
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1. Inledning 
Kvinnor utsätts oftare för våld i hemmet än män och våldet i hemmet drabbar även det 
närvarande barnet (Socialstyrelsen, 2009a). Gärningsmannen vid hot, misshandel eller 
trakasseribrott mot en kvinna är ofta en känd person och brotten är vanligast förekommande i 
hemmet (Brå, 2012). Det är omöjligt att veta hur många kvinnor som utsätts för våld i 
hemmet, det är därför heller inte möjligt att veta hur många exakt barn som upplever våld 
(Överlien, 2012). Trots detta finns ändå statistik som visar att många barn lever med våld i 
hemmet. I Sverige har cirka 10 % av barnen någon gång bevittnat våld i hemmet, vilket 
motsvarar mellan 85 000 till 190 000 barn (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson 2010; 
Almqvist, Georgsson, Grip & Broberg 2012; Broberg Almqvist, Axberg, Grip, Almqvist, 
Sharifi, Källström Cater, Forssell, Eriksson & Iversen 2010). Det är skadligt för ett barn att 
uppleva när dess förälder blir slagen (Broberg m.fl.,, 2010; Socialstyrelsen, 2005). Barn kan 
bli traumatiserade (Pepler, Cataollo & Moore, 2000) och riskerar att drabbas av depression, 
psykosomatiska problem, emotionella- och beteendeproblem i högre utsträckning än de barn 
som inte upplevt våld (Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe 2003). Barnet hamnar i 
skymundan genom att vuxna i barnets närhet inte förstår att barnet faktiskt påverkas negativt 
av våldet samt genom att våldet inom familjen ofta förminskas eller bagatelliseras, vilket gör 
att barnet inte får sina upplevelser bekräftade (Barnombudsmannen, 2012; Socialstyrelsen, 
2005)  
 
År 2007 utkom regeringen med en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I handlingsplanen betonas 
särskilt att mäns våld mot kvinnor är ett högt prioriterat område. En förändring som 
redovisades i handlingsplanen är att Socialtjänstens ansvar för barn som upplevt våld 
förtydligats i 5 kap. 11§ i Socialtjänstlagen från att de bör särskilt beakta barn som bevittnat 
våld eller övergrepp till ”Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i 
behov av stöd och hjälp” (Regeringen, 2007). Trots att Socialtjänsten har ett förtydligat ansvar 
för barn som upplever våld visar en nationell tillsyn av kommunerna i Sverige att när kvinnor 
söker akut hjälp utreds och uppmärksammas inte alltid barnens behov och situation. Många 
barn får en insats men de brister som finns i utredning och bedömning av barnens situation 
kan göra att de inte får rätt hjälp (Socialstyrelsens, 2009b). I regeringens handlingsplan ingick 
ett uppdrag att utvärdera stödinsatser till barn som upplevt våld. Utvärderingen blev 
färdigställd 2011 och resultatet visade bland annat att en del barn som genomgått en 
stödinsats fortfarande hade svårigheter efter avslutad insats (Broberg m.fl., 2011). Det är få 
insatser som är utformade för den specifika gruppen barn som upplevt våld och många studier 
föreslår förändring (Barnombudsmannen, 2012; Broberg m.fl.,, 2011; Eriksson & 
Wycichowska, 2010; Regeringen, 2007; Socialstyrelsen, 2009b). Kommunerna har i och med 
detta fått en svår utmaning, att utveckla insatserna för barn som upplevt våld och säkerställa 
att de insatser de erbjuder hjälper barnen att bearbeta sina upplevelser, så barnen får en chans 
att vara barn och växa upp utan att bli eller förbli traumatiserade. Inte nog med det, de insatser 
som kommunerna erbjuder ska också bidra till en evidensbaserad praktik.   
     
Internationellt sett finns det metoder som specifikt är utformade för barn som upplever våld. 
En metod som utvärderats i USA och som visat goda resultat är Kids club. Implementering av 
Kids club har börjat genomföras i några kommuner i Sverige. Det är ett manualbaserat 
program för barn som upplevt våld med ett parallellt program som riktar sig till mammor 
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(Graham-Bermann, 2011). En grupp forskare utvärderar i nuläget hur denna metod fungerar i 
den svenska kontexten (Cater, Grip & Gomez Jansson, 2012).  

1.2. Problemformulering  
Trots att gruppen barn som upplevt våld är en uppmärksammad grupp, som regeringen till och 
med förstärkt Socialnämndens ansvar för, visar den senaste forskningen att de insatser som 
finns i Sverige för målgruppen är otillräckliga och barn lever med svårigheter även efter 
avslutad insats (Broberg m.fl.,, 2011). Kids club är en evidensbaserad metod internationellt 
och är utvecklad för gruppen barn som upplevt våld och den har nu börjat användas av några 
kommuner i Sverige. Implementeringsforskning visar att för att en implementering av en ny 
metod ska vara gynnsam finns det flera olika faktorer som utgör grunden för ett lyckat 
resultat. Bland annat ska personer som ska tillämpa metoden vilja verkställa den och de bör 
känna sig delaktiga under processen av implementeringen (Alexanderson, 2006; Johanssson, 
2004). Det finns i dagsläget ingen forskning kring motiven bakom kommuners beslut att 
införa en ny metod, trots att forskning visar att motiven bakom implementeringen är en viktig 
faktor för en lyckad och bestående implementering (Guldbrandsson, 2007). Vårt val av 
undersökningsområde och utformning av syftet, där Kids club ses som ett exempel i 
förståelsen av kommunernas motiv till en ny metod, formades utefter att det inte finns tidigare 
forskning på området.  

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom att undersöka motiven till att kommuner vill implementera 
en ny metod för barn som upplevt våld, Kids club, förstå vilken form av motivation som 
ligger till grund för denna vilja. 
 
Då det inte går att intervjua en hel kommun är vi medvetna om att syftet kommer besvaras 
genom representanter för kommunerna i form av enskilda personer.  

2. Tidigare forskning 
Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt forskning som visar på faktorer som utgör grunden för 
en lyckad implementering. Sedan redogörs kortfattat för hur vi i uppsatsen använder 
begreppet uppleva våld, hur barn påverkas av att en förälder blir utsatt för våld samt 
betydelsen av ett socialt stöd för barn i familjer där våld i nära relation förekommer. Därefter 
redogörs de gruppinsatser som finns i Sverige för målgruppen, följt av en beskrivning av 
metoden Kids club och dess likheter och skillnader mot de svenska grupprogrammen.  

2.1 Implementering 
Att utveckla verksamma metoder är bara ett första steg i utvecklingsarbetet i socialt arbete. 
Andra utmaningar som tillkommer är att sprida vetskapen om metodens existens, att 
verksamheter bestämmer sig för att testa metoden, hur väl metoden genomförs vid en 
försöksperiod samt huruvida metoden är bestående i verksamheten (Durlak & DuPre, 2008). 
Forskning om implementering visar att det finns olika faktorer som är betydelsefulla vid 
implementering. Dessa är socialarbetares och klienters inställning, organisationens struktur 
och ledning, metoderna som ska införas, teknik och tid samt en rad övriga faktorer. För att en 
implementering ska bli lyckad krävs det att det uppifrån i organisationen finns 
målmedvetenhet samt att det underifrån finns möjligheter att påverka, samt en uppslutning 
och medverkan av människor. Vad det gäller implementering inom socialtjänstens 
verksamheter visar studier att det behövs engagerade och lämpliga ledare för att öka 
möjligheten för positiva resultat av implementeringen (Alexandersson, 2006). Andra viktiga 
omständigheter som är av betydelse för implementeringen är bland andra förekomsten av 
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struktur, ansvarsfördelning samt tillgång till fortlöpande handledning. Även organisationens 
strävan efter förändring har betydelse i processen (Alexandersson, 2006) För att 
implementering ska vara gynnsamt krävs bland annat tydliga välformulerade strategier och 
mål, att de som tillämpar metoden är väl insatta och förstår beslutet av att införa metoden, kan 
verkställa det samt har en drivkraft att vilja verkställa det (Johansson, 2004). Delaktighet till 
själva introduktionen och utvärderingsinstrument är viktiga faktorer som påverkar resultatet 
av implementeringen (Alexandersson, 2006).  
     Forskning visar att för att en implementering ska vara varaktig är lokala behov en 
betydelsefull framgångsfaktor.  Det går att urskilja två olika slags behov, antydan till behov 
och uttryckta behov. Det är de uttryckta behoven som visar att chansen för en lyckad 
implementering ökar (Guldbrandsson, 2007). 
  

”Man kan skilja på antydda behov som ”vi är inte nöjda med hur 
mobbningsproblematiken hanteras i kommunens skolor” och uttalade behov som 
”vi behöver ett nytt program för att förebygga mobbning i kommunens skolor”.” 
(Guldbrandsson, 2007, s. 18) 

 
Vid implementering av en ny metod krävs det att metoden bland annat är välbeskriven samt 
utvärderad vad det gäller vilka effekter det ger på målgruppen som metoden är avsedd till. 
Implementeringen av metoden måste också definieras, vilka delar det som ingår vad gäller 
exempelvis rutiner, personalutbildning eller finansiering. Det är betydelsefullt att klarlägga 
vilka effekter metoden förväntas nå upp till. I utvärdering av implementering ses det till 
programföljsamhet, hur väl metoden har tillämpats i verksamheten. Det är därför viktigt att 
inte frångå den ursprungliga och utvärderade metoden, samtidigt som det är av stor vikt av att 
den anpassas till de lokala förutsättningarna. De grundläggande delarna i den ursprungliga 
metoden bör inte tas bort eller förändras för att implementeringen ska bli lyckad.  
(Guldbrandsson, 2007).   
 
Vi kan se att många olika metoder har implementerats i Sverige från USA, metoder som 
internationellt sett är evidensbaserade och verksamma. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att det kan finnas avgörande kontextuella skillnader mellan länderna som påverkar hur 
verksam metoden är i den nya kontexten. Utifrån de resultat som visats från forskning 
kommer många kommuner att behöva utveckla de metoder som de i dagsläget har och/eller 
implementera nya metoder för att tillgodose de behov barn som upplevt våld har. Vissa 
kommuner har valt att implementera den evidensbaserade metoden Kids club som 
ursprungligen kommer från USA.  

2.2. Barn som upplever våld – stödbehov 
Olika forskare och författare använder olika begrepp för barn som har erfarenhet av våld i 
hemmet, vissa använder sig av begreppet bevittna våld och andra använder sig av begreppet 
uppleva våld. Detta kan bli problematiskt eftersom olika forskningar och litteratur har 
olika definition av begreppen. När vi i uppsatsen refererar till andra forskningar, studier, 
undersökningar och litteratur kommer därför deras egna begrepp användas. När själva 
uppsatsen benämner barn som har erfarenhet av våld kommer Näsmans, Caters och Erikssons 
(2008) definition användas. Författarna beskriver att forskning har observerat att för att 
beskriva vad barnen har varit med om räcker inte begreppet ”bevittna”.  De menar att det kan 
vara missvisande eftersom barn som är i ett annat rum än där våldet utspelar sig fortfarande 
kan höra eller till exempel erfara de konsekvenser som våldet kan ge, även om de inte ser 
själva våldsutövandet. Barnen upplever snarare våldet, med tanke på att de kan höra, se, själva 
involveras i våldet samt se konsekvenserna av det. När vi i uppsatsen skriver om barn som har 
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erfarenhet av våld i hemmet kommer därför begreppet barn som upplevt/upplever våld att 
användas. 
 
Barn reagerar olika på upplevt våld på både lång och kort sikt och har därför olika behov och 
behöver olika hjälpinsatser (Broberg m.fl., 2010; Cater, 2008; Eriksson, Biller & Balkmar, 
2006). Barn är mer motståndskraftiga mot trauma om de har en tillgänglig förälder, till 
skillnad från de barn som inte har det (McAlister Groves, 1999). Men barn som bevittnar våld 
i hemmet har oftast ingen tillgänglig förälder. Det är oftast är den ena föräldern som utövar 
våldet och den misshandlade föräldern kan ha ett eget trauma som bidrar till att denne inte är 
tillgänglig (McAlister Groves, 1999; Socialstyrelsen, 2005). Barn upplever oftast ambivalenta 
känslor inför pappa som utsätter mamma för våld. De känner ofta en längtan efter kärlek och 
engagemang från honom, samtidigt som de har känslor av att våldet han utövar är fel och 
skrämmande  (Israel & Stover, 2009). Mammas psykiska hälsa tenderar att bli mer känslig 
vilket kan gå ut över omsorgen om barnet som levet i hemmet (Humphreys, Mullender & 
Lowe, 2001; Wolfe,  Zak, Wilson & Jaffe, 1986).  
 
Den känslomässiga tillgängligheten hos den föräldern som utsätts för våld riskeras att 
påverkas negativt, vilket i sin tur påverkar barnet. Om mamman dessutom har posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) tenderar hon att underskatta de upplevelser som barnet har av våldet. 
Resultatet av detta är att barnet förlorar källan till skydd och stöd (Margolin & Vickerman, 
2007, Walker, 2009). Det är därför viktigt att i samband med en insats som riktas direkt till 
barnet även rikta insatser mot barnets omgivning, det sociala stödet. Det vill säga att samla de 
resurser som finns i nätverket för att hjälpa barnet. Med hjälp av det sociala stödet kan barnet 
återhämta sig med relativt små insatser (Broberg m.fl., 2012; Cater, 2008). Barn som upplevt 
våld är en grupp i behov av mycket stöd och hjälp, där barnen kan få hjälp att bearbeta sina 
upplevelser. Vad som är det bäst lämpade stödet är beroende på det specifika barnets behov. 

2.3. Grupper för barn som upplevt våld – styrkor och begräsningar  
Verksamheter för barn som upplevt våld är något som expanderar fortlöpande i Sverige. I en 
kartläggning av verksamheter kunde en ökning utläsas, där det år 2010 fanns 137 
verksamheter i jämförelse med år 2006 när det enbart fanns 87 verksamheter. 
Gruppverksamheter för barn har ökat med 20 stycken på två år (Eriksson & Wycichowska, 
2010). Forskning visar att det finns både för- och nackdelar med grupper för barn som 
bevittnat våld. Till förskolebarn rekommenderas inte gruppverksamheter eftersom de barnen 
är mindre fokuserade, mer impulsiva och har svårt att ta hjälp av relationer för att relatera till 
frågor som kan vara stressiga. Gruppverksamheter rekommenderas således mer till äldre barn 
och ungdomar (McAlister Groves, 1999). Gruppformatet kan vara gynnsamt då barnen blir 
mindre isolerade och familjehemligheten om våldet ”bryts” eftersom barnen får möjlighet att 
berätta om sina upplevelser i ljuset av andra barns erfarenheter vilka de kan identifiera sig 
med (Broberg m.fl, 2010; Humphreys & Mullender, u.å; McAlister Groves, 1999).  
  
När det gäller barn som har större svårigheter eller är allvarligt traumatiserade är vanligtvis 
inte gruppformat den bäst lämpade insatsen. Det beror på att barnen har mer omfattande och 
komplexa behov och blir bättre hjälpta av en individuell insats riktad till de behov barnet har 
(McAlister Groves, 1999). Individuellt stöd bör också rekommenderas till de barn vars 
beteende kan ha negativ effekt på övriga gruppdeltagare. Lever barnet fortfarande med våldet 
är heller inte gruppverksamhet det bäst lämpade, utan individuella insatser att föredra (Cater, 
2008; Humphreys & Mullender, u.å). 
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Internationellt har metoder för grupper fått relativt bra resultat, däribland Kids club. Med 
tanke på att det är skillnad i kultur och samhälle kan det vara svårt att översätta metoder från 
andra länder till Sverige. I Sverige kan det dessutom vara svårt att få ihop barn, vilka är i 
ungefär samma ålder med liknande behov, till grupperna i mindre kommuner. Det bidrar till 
att mer individualiserade insatser är lättare att använda till skillnad från i exempelvis USA där 
gruppformatet är vanligast (Almqvist m.fl.,, 2012; Cater, 2008). Verksamheter som erbjuder 
grupper för både barn och mammor ger bäst resultat både vad det gäller internationellt och i 
Sverige (Broberg m.fl., 2011; Graham-Bermann, 2011). Flera utvärderingar av insatser till 
barn som upplevt våld i Sverige visar att barn som deltagit i gruppverksamheter och deras 
mamma är nöjda efter avslutad insats. Även om barnen utvecklas i positiv riktning lever de 
fortfarande med svårigheter efter avslutad insats (Almqvist m.fl., 2012; Broberg m.fl., 2011).  

2.4. Behov av interventionsutveckling för barn som upplevt våld 
När våldsutsatta kvinnor söker akut hjälp utreds och uppmärksammas inte alltid barnens 
behov och situation. Många svenska kommuner arbetar ostrukturerat och osystematiskt med 
att identifiera personer som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen, 
2009b). Detta tyder på att det krävs att kommunerna förbättrar sitt arbete när det gäller att 
uppmärksamma barnens behov i dessa sammanhang (Socialstyrelsen, 2009b). Huruvida 
barnens behov uppmärksammas varierar mellan olika kommuner. Detta eftersom det är 
skillnader i hur de behandlar inkommande anmälningar, hur barnens situation utreds samt hur 
kommunerna sedan adekvat eller inte tillgodoser barnens behov av insats. Många barn får 
insats men brister i utredning och bedömning av barnens behov kan bidra till att barnet inte 
alltid får rätt hjälp. Vilken hjälp barnet får är alltså beroende på i vilken kommun det tillhör 
(Socialstyrelsen, 2009b). Forskning visar att barn, trots att de utvecklades i positiv riktning 
efter en insats, fortfarande levde med svårigheter. Detta är ett tecken på att ett fortsatt arbete 
med att utveckla lämpliga insatser för denna målgrupp behövs (Broberg m.fl., 2011).  
 
2.5. Kids club – en evidensbaserad metod för barn som upplevt våld  
Kids club är en evidensbaserad metod och manualen finns nu översatt till svenska (Eriksson 
& Wycichowska, 2010; Graham-Bermann, 2011).  Kids club är en gruppbaserad metod för 
barn som upplevt våld. Den utvecklades och manualbaserades 1992 i USA. Ett av målen är att 
barnen ska förstå att våldet inte är deras fel samt att de ska få hjälp att identifiera och uttrycka 
sina känslor kring våldet för att på så sätt kunna ges möjlighet prata om det och förbättra sina 
strategier att hantera det de upplevt (Graham-Bermann, 2011). Barnens mammor deltar 
parallellt med barngruppen i Moms empowerment som fokuserar på föräldraskapet (Graham 
Bermann, 2011).   
      
Grupperna varar tio veckor och är till för barn mellan sex och tolv år som upplevt våld 
(Graham-Bermann, 2011). Barnen delas in i åldersgraderade grupper efter åldrarna 6-8 samt 
9-12 (Graham-Bermann, Lynch, Banyard, DeVoe & Halabu, 2007). Varje grupp består av 
fem till sju barn och varje grupp har två gruppledare. Gruppledarna ska vara empatiska och ge  
en normativ bild av att uppleva våld. Vilket förmodligen ter sig annorlunda än vad barnen har 
fått för respons tidigare, eftersom barnen kanske blivit anklagade eller fått känslor av skam 
(Graham-Bermann, 2011). Gruppledarna ska fungera som modeller för barnen gällande hur 
känslor och konflikter hanteras, vilket barnen inte alltid har fått lära sig av sin familj 
(Graham-Bermann m.fl., 2007). 
     
Barngrupperna fokuserar bland annat på barnens kunskap om våld inom familjen, deras 
attityder till samt föreställningar om familjer och våld inom familjer. De tidiga sessionerna är 
inriktade på att öka barnets känsla av säkerhet, att utveckla en terapeutisk allians och att 
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barnen tillsammans skapar ett gemensamt ordförråd av känslor med syfte att göra känslorna 
av våld till erfarenheter. De senare sessionerna belyser bland annat ansvar över våldet, hur 
känslor och konflikter kan hanteras (Graham-Bermann m.fl., 2007). Barnen tvingas inte att 
prata om våldet utifrån deras egna erfarenheter, utan barnet ges möjlighet att bearbeta våldet 
genom att prata allmänt. Detta genom att exempelvis prata om en dockas känslor och 
upplevelser, där barnet kan välja att prata om dockans känsla snarare än sin egen (Graham-
Bermann m.fl., 2007). Forskning visar att när individen själv får bestämma när, hur, i vilken 
omfattning och tempo den vill berätta om en traumatisk händelse är det som mest effektivt för 
individens bearbetning (Graham-Bermann, Kulkarni & Kanukollu, 2010). I mammagrupperna 
diskuteras hur barnen påverkas av våldet, stöd ges i själva föräldraskapet och det skapas 
tillfälle för mammorna att på en säker plats prata om sin oro och sina rädslor. Fokus är att 
prata om barnen och stöd ges även för mammorna i hur de ska prata med barnet om våldet 
samt hur de kan stötta barnet (Graham-Bermann, 2011).   
      
En utvärdering av Kids club har genomförts av metodens upphovskvinna som är professor i 
psykologi och psykiatri och forskare inom området barn som upplevt våld (Gramham- 
Bermann, 2011). Resultatet av utvärderingen visar att programmet har störst effekt när både 
barnet och mamman deltar (Graham-Bermann, 2011). Studier visar att föräldraskapet kan 
hjälpa till att reducera de negativa konsekvenser som barn som upplevt våld kan få (Broberg 
m.fl., 2011; Graham-Bermann, 2011). Metodens fokus var på barnens sociala, kognitiva samt 
känslomässiga behov när de bevittnat våld mot mamma, vilket hjälpte barnen att förbättra 
deras attityder till våldet samt att deras beteende förändrades. Mammorna fick lära sig mer 
effektiva och passande metoder av disciplin och fick lära sig att vara mer konsekventa, det 
bidrog till att de kunde kommunicera bättre med barnen. Att ha en säker plats där de kunde 
prata om vad som har hänt och de traumatiska upplevelserna visade sig positivt både för 
mammorna och barnen. När mammornas postraumatiska stress minskades märktes även en 
skillnad på barnets beteende. De barn som inte hade kliniska besvär återhämtade sig på ett 
positivt sätt efter att ha deltagit i programmet, även om bäst resultat visade sig hos de barnen 
som redan hade utvecklat sådana besvär (Graham-Bermann, 2011). Ett motiv till att 
kommuner i Sverige vill implementera Kids club kan vara att utvärderingen i USA har 
uppvisat goda resultat. Implementering av metoden kan bidra till att kommunerna har 
möjlighet att leva upp till Socialstyrelsens krav på evidensbaserad praktik.  
    
Implementering av ett interventionsprogram guidas av en behandlingsmanual, vilken omfattar 
instruktioner och protokoll för varje session. Manualen innefattar även utbildningsmaterial 
och aktiviteter som är speciellt utformade för särskilda sammanhang (Graham-Bermann, 
2011). Ett program som har utformat en manual som också baseras på teori och som har 
tydliga utformade direktiv för sessionerna ökar möjligheterna för att den är mer konsekvent 
när den implementeras. Det ökar även chanserna för att resultaten och effekterna av 
programmet kommer vara samma när den testas av olika personer (Graham-Bermann, 2011). 
Behandlingens trovärdighet är kärnan i evidensbaserad praktik och innebär i vilken 
utsträckning en intervention genomförs som planerat. En manual möjliggör att programmet 
implementeras på ett enhetligt sätt. Vad det gäller Kids club menar Graham-Bermann (2011) 
att en grundutbildning initialt av implementering av programmet, fortlöpande tillsyn av de 
som utövar programmet samt kontroll av implementeringsprocessen är sätt som ökar 
behandlingens trovärdighet. Vi kan se, utifrån att upphovskvinnan beaktat olika komponenter 
för att metoden ska kunna implementeras, att det finns möjlighet för en lyckad 
implementering. Vilket kan vara ett motiv till att kommuner vill implementera metoden i 
deras verksamheter. Dock kan kontextuella skillnader påverka implementeringen, något som 
är viktigt för de som implementerar metoden att ta hänsyn till.  
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2.5.1. Skillnad mellan svenska grupprogram och Kids club  
En nationell utvärdering redovisar vilka gruppverksamheter som finns för barn som upplevt 
våld i Sverige inom ramen för socialtjänsten, nämligen CAP (children are pepole too) och 
projekt Utväg (Broberg m.fl., 2010). Det finns skillnader mellan dessa svenska metoder och 
Kids club. En skillnad mellan verksamheterna i Sverige och de som finns internationellt är att 
de internationella mer tydligt är inriktade på skydd och våld (Eriksson & Wycichowska, 
2010). CAP är en metod som inte konstruerats för guppen barn som upplevt våld, utan 
utvecklades i USA för barn till missbrukande föräldrar (Broberg m.fl., 2010; Cater 2008). 
Verksamheterna i Sverige har därefter förändrat eller inspirerats av programmet för att matcha 
gruppen barn som upplever våld (Broberg, m.fl., 2010). Kids club är däremot en metod som 
utvecklats för att specifikt möta gruppen barn som upplevt våld. 
    
Projekt Utväg och CAP är gruppverksamheter som finns i Sverige men innan de inleds har 
barnet genomgått individuella samtal, oftast genom Trappan-modellen där fokus är att barnen 
ska återge vad de upplevt (Broberg m.fl., 2010). Detta bidrar till ännu en skillnad mot Kids 
club, där barnet inte genomgår individuella samtal. Inom Kids club används olika 
pedagogiska moment där barnet kan välja att prata om sig själv, hur någon annan kan känna 
eller bara lyssna. Barnet behöver därför inte återge specifikt vad det har varit med om. En 
annan skillnad är att Kids club är en evidensbaserad metod, vilket inte går att utläsa att varken 
CAP eller Utvägsgrupperna är. Det har inte gått att finna någon forskning under vår 
genomgång av litteratur och forskning som stödjer att de är evidensbaserade metoder. 
Upphovskvinnan till Kids club har varit delaktig i utvärderingar som genomförts på Kids 
club, vilka ligger till grund för att metoden ses som evidensbaserad. Vi ifrågasätter denna 
evidens eftersom det är upphovskvinnan som utvärderat sin egen metod. Vi menar att det kan 
finnas en risk att personen i fråga är partisk, då de positiva delarna av metoden kanske får mer 
utrymme än de negativa i utvärderingarna. Kids club som evidensbaserad metod kanske skulle 
kunna få mer respekt och trovärdighet om en grupp forskare utvärderar metoden och om inte 
upphovskvinnan är delaktig. Samtidigt är det bra att metoden har utvärderats, vilket den 
kanske inte hade gjort om det inte vore för upphovskvinnan. 
 
3.Teori 
I detta kapitel redovisas den teoretiska utgångspunkten, vilket är det analysverktyg som 
används för att skapa förståelse för de resultat som framkommer ur empirin. Först redogörs 
utgångspunkterna i självbestämmandeteorin, följt av en delteori som tydligt förklarar olika 
typer av motivation med utgångspunkt i inre och yttre motivation.  För att besvara uppsatsens 
syfte valdes en teoribildning som redogör för olika sätt att se på motiv bakom en handling. 
Teoribildningen om inre och yttre motivation handlar primärt om individnivå. Men även när 
ett beslut ska fattas inom en organisation krävs det individuell drivkraft där de enskilda 
personernas motivation är avgörande.  
 
3.1.Självbestämmandeteori 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Deci och Ryans självbestämmandeteori (self- 
determinations theory), vilken är en form av motivationsteori. Det finns två viktiga begrepp 
inom teorin, inre och yttre motivation. Genom den inre motivationen handlar en människa 
utifrån en egen inre tillfredställelse och genom den yttre motivationen handlar människan 
utifrån yttre krav eller utifrån yttre påverkan (Deci & Ryan, 2000; Reeve, 2009). Grunden i 
självbestämmandeteorin är att människan har tre grundläggande medfödda behov. Dessa är 
kompetens, självbestämmande samt samhörighet (Deci & Ryan, 1985). Kompetensen 
omfattar individens känsla av att klara av och att vara bra på de arbetsuppgifter som denne får 
och att kunna kontrollera arbetet genomlöpande från början till slut (Deci & Ryan, 2004). 
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Behovet av kompetens innebär också att lyckas och uppnå önskade resultat av utmanande 
uppgifter (Deci & Ryan, 1985, 2004). Det andra behovet, självbestämmande, innebär att 
individen upplever inflytande över frågor och beslut som rör denne. Det handlar om en känsla 
av att individen själv tar initiativ till sina handlingar samt en upplevelse av att det finns 
utrymme för valfrihet (Deci & Ryan, 1985, 2004). Enligt det tredje och sista behovet, 
samhörighet, är det viktigt att en person känner att den är en del av en gemenskap eller en 
grupp. Samhörighet betyder också känslor av upprättande av ömsesidig tillit och respekt för 
varandra (Deci & Ryan, 2004). Inom självbestämmandeteorin finns det tre delteorier, 
Cognitive Evolution Theory, Organismic intergration theory och Causality Orientations 
Theory (Deci & Ryan, 1984). Vi har valt att utgå från Organismic intergration theory, på 
grund av att det är en teori som förklarar olika former av motivation.  
 
3.1.1. Organismic Intergration Theory / Organismintegrationsteori 
Organismic Intergration Theory (OIT) utvecklades i syfte att kunna urskilja olika typer av 
yttre motivation. Teorin fokuserar på en process där människan omvandlar yttre motiv till 
sådana som kan upplevas som sina egna inre motiv. Processen kallas för internalisering och 
graden av de tre grundläggande behoven (kompetens, självbestämmande och samhörighet) 
ökar gradvis under processens gång (Deci & Ryan, 2000). Denna process sker inte 
automatiskt utan individen medverkar i processen genom att påverkas av olika värderingar 
som leder till att handlandet förändras (Deci & Ryan, 1985). Internaliseringen kan beskrivas 
utifrån ett kontinuum, vilket illustreras i figur 1. Skapandet av figuren i uppsatsen har 
inspirerats av upphovsmännens beskrivande modell av kontinuumet. Figuren illustrerar hur 
motivation till ett visst beteende kan skifta från amotivation, där individen känner ovilja och 
passivitet, till en inre motivation som styrs av individens personliga engagemang. 
Kontinuumet redovisar sex olika begrepp vilka skiljer sig åt i graden av självbestämmande 
och beskriver i olika steg hur yttre faktorer successivt internaliserar sig hos individen (Deci & 
Ryan, 2000). Samtidigt behöver inte motivationen för en handling alltid följa kontinuumets 
olika steg. En handling kan till exempel initialt styras genom identifierad reglering och 
därefter utvecklas till integrerad reglering. Det är också möjligt att det är tvärtom, att en 
handling från början styrs av identifierad reglering som senare utvecklas till att styras av yttre 
reglering, på grund av att handlingen till exempel förlorar värde (Deci & Ryan, 2000).  
 

 
Figur 1: Kontinuum inom självbestämmandeteorin.  
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Amotivation 
Vid amotivation saknas avsikter eller motiv till en handling eller ett beteende. Amotivation är 
ett resultat av att inte se ett värde i en handling, att inte tro att det kommer ge ett önskat 
resultat eller att inte känna sig kompetent nog att utföra handlingen (Deci & Ryan, 2000).  
 
Yttre motivation 
Vissa beteenden eller handlingar är inte medfödda hos människor, utan det krävs någon form 
av yttre motivation för att handlingen eller beteendet ska genomföras (Deci & Ryan, 1985). 
Yttre motivation inbegriper, som figur 1 visar, de nedan beskrivna fyra begreppen i 
kontinuumet. Det kan se ut på olika sätt, vilket begreppen redovisar.  
 

 Yttre reglering 
Yttre reglering är den första typen av yttre motivation och är den som är minst 
självbestämmande. Handlingen utförs i syfte att tillgodose utomstående krav eller på 
grund av de konsekvenser som handlingen medför, det kan till exempel vara för 
lönens skull eller för att undvika en oönskad konsekvens. Människor som styrs av 
yttre reglering upplever det oftast som kontrollerande (Deci & Ryan, 2000; Reeve, 
2009). Om en handling motiveras av belöning eller på grund av en ansvarsförbindelse 
som kommer från omgivningen är det en form av yttre reglering (Deci & Ryan, 1985). 

 
 Introjicerad reglering 

Introjicerad reglering omfattar sådana handlingar som människor utför i syfte att 
undvika ångest eller känslor av skuld. Handlingen utförs på grund av stolthet eller för 
en förbättrad självkänsla, det styrs ofta av ett yttre tvång (Deci & Ryan, 2000; Reeve, 
2009). Individen agerar utifrån internaliserade krav, av till exempel vad som är tillåtet 
eller inte samt utifrån vilka konsekvenser handlingen medför. Konsekvenserna 
behöver inte aktiveras som vid yttre reglering utan anledningarna, motiven, till varför 
konsekvensen av handlingen ges är internaliserade hos individen (Deci & Ryan, 
1985). I jämförelse med yttre reglering är det större möjlighet att ett beteende är 
bestående om det styrs av introjicerad reglering (Deci & Ryan, 2000). 
 

 Identifierad reglering  
Detta är en mer självbestämmande form av yttre motivation. Om en handling styrs av 
identifierad reglering ser individen en mer personlig betydelse av handlingen, vilket 
innebär att tidigare yttre reglering har accepterats som individens egna. (Deci & Ryan, 
2000) Identifierad reglering innebär att en person ser ett värde i eller nyttan av en 
handling och utför den på grund av det. Något genomförs på grund av att det anses 
viktigt eller användbart. Individen har accepterat vissa regler eller värden som denne 
nu själv identifierar sig med (Deci & Ryan, 1985, 2000; Reeve, 2009). 
 

 Integrerad reglering 
Integrerad reglering är den sista typen av yttre motivation och är den som är mest 
självbestämmande. De yttre motiven har helt internaliserats hos individen och 
handlingen avspeglar individens egna intressen och behov (Deci & Ryan, 2000; 
Reeve, 2009). Ju mer de yttre motiven har internaliserats med individen själv desto 
mer självbestämmande är handlingen (Deci & Ryan, 2000). Integrerad reglering kan 
tyckas likna den inre motivationen men på grund av att handlingen eller beteendet 
motiveras av integrerade regler med syfte att nå ett visst mål eller resultat avskiljt från 
beteendet är det en yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). 
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Inre motivation 
Den inre motivationens drivkraft kommer från individens intresse och anses vara något 
positivt och glädjande.  Den inre motivationen är en viktig del för att en människa ska kunna 
utvecklas, vara kreativ och uthållig. Genom den inre motivationen handlar en människa 
utifrån en egen inre tillfredställelse, inte utifrån yttre krav (Deci & Ryan, 2000; Reeve, 2009). 
För att motiven till ett handlande ska utgå från inre motivation krävs det att de tre 
grundläggande behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet är tillgodosedda 
(Deci & Ryan, 2000). För att individen ska känna att ovanstående behov blir tillgodosedda 
krävs att det inneburit en viss utmaning att uppnå känslorna av att denne kan själv och har 
kontroll över sina egna val (Ahl, 2004). Deci och Ryan förespråkar miljöer där de 
ovanstående tre behoven kan bli tillgodosedda, inte miljöer där motivationen skapas genom 
belöningar eftersom studier visar att den inre motivationen minskas i de sammanhangen (Deci 
& Ryan, 2000; Pink, 2009). Då Deci och Ryan (2000) förespråkar för situationer där 
handlingar styrs av inre motivation kan det antas att den inre motivationen är viktig, det är 
därför av vikt att undersöka de motiv som ligger bakom kommunernas val av att införa en ny 
metod.  

3.2. Relationen mellan motiv till Kids club och inre och yttre motivation 
Socialtjänsten fick ett förtydligat ansvar för barn som upplevt våld i och med en lagändring 
som trädde i kraft 2007. Om en kommun väljer att implementera Kids club på grund av detta 
kan vi se att deras handlande skulle motiveras utifrån en form av yttre motivation, yttre 
reglering. Yttre reglering innebär enligt Deci och Ryan (2000) att något görs i syfte att 
tillgodose utomstående krav. Kommunen motiveras kanske av kravet på att de måste ta ett 
större ansvar över barn som upplevt våld. En nationell utvärdering av stödinsatser till barn 
som upplevt våld visar att det finns brister i olika kommuner. Kommunen kan ha tagit del av 
utvärderingen som visat att deras stödinsatser inte är tillräckliga för att tillgodose barnens 
behov. För att undvika ångest eller skuld inför målgruppen väljer de att implementera en ny 
metod eller utveckla en redan befintlig metod. Det skulle i så fall kunna kopplas till 
introjicerad reglering, vilket enligt Deci och Ryan (2000) innefattar sådana handlingar som 
utförs på grund av att undvika känslor av skuld och ångest. 
Om kommunen ser att det finns behov av att implementera en ny metod för barn som upplevt 
våld kan det vara en form av identifierad reglering. Deci och Ryan (1985) menar att en 
handling utifrån identifierad reglering genomförs eftersom det anses värdefullt och 
användbart. Kommunen ser kanske ett värde eller nytta i att målgruppen får en insats. Har 
kommunen ett intresse för att arbeta med gruppen barn som upplevt våld och samtidigt ett mål 
med metoden kan det kopplas till integrerad reglering där en handling enligt Deci och Ryan 
(2000) styrs utifrån behov och ett intresse samtidigt som ett resultat vill uppnås med 
handlingen. Kommer drivkraften och valet av en ny metod från en individ eller från 
kommunens genuina intresse där de grundläggande behoven av kompetens, 
självbestämmande och samhörighet är uppfyllda ses motiven till en ny metod som en inre 
motivation. Deci och Ryan (2000) menar att inre motivation kan uppnås när dessa behov är 
tillgodosedda. De känner att de klarar av uppgiften, har inflytande över den och känner 
samhörighet i och med att ledning och kollegor stöttar och tror på individens eller 
kommunens förmåga. Kommunens motiv skapas utifrån en inre tillfredsställelse och inte 
utifrån något yttre krav.  
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3.3. Motivationsprocessen i ljuset av maktperspektivet  
Makt är ett samhälligt fenomen som alla påverkas av. Alla människor i samhället formas av 
makten, våra valmöjligheter grundar sig oftast i någon annans utövning av makt. Det är 
makten som bestämt olika krav, förbud och föreskrifter (Engelstad, 2006). Därför påverkas 
även motivationsprocessen av makt. Graden av självbestämmande och därmed också 
motivation påverkas av i vilken utsträckning det förekommer valmöjligheter, vilket i sin tur 
bestäms av någons maktutövning. Makt är något som ständigt existerar och kan generera att 
en handling utförs på olika nivåer och till följd av olika handlingar (Börjeson & Rehn, 2009). 
Makt kan exempelvis grunda sig i ett tvång, där något måste genomföras. Tvånget kan ses 
som att någon eller något aktivt pressas till ett handlande. Samtidigt kan tvånget grunda sig i 
något mer subtilt, eftersom det ofta är uppbyggt efter samhällets behov och krav och utifrån 
människan ses det som naturligt att genomföra (Engelstad, 2006). 
 
Den politiska makten utgör grunden för andra maktrelationer, det är dem som har makten till 
att stifta lagar och att avsätta medel till olika verksamheter (Swärd & Starrin, 2006). Det är 
den makten som sätter ramarna för hur det sociala arbetet i praktiken ser ut (Skau, 2007). Det 
är även politiker på lokal nivå i Sverige som har makten att fatta beslut i frågor som rör 
socialtjänsten (Swärd & Starrin, 2006). Motivationsprocessen utifrån ett maktperspektiv kan 
beskrivas utifrån att de ramar som politiker sätter upp kan bidra till att en motivationsprocess 
påbörjas. Detta genom att lagar eller regler påverkar människor till att handla på ett visst sätt, 
följs inte reglerna så uppstår konsekvenser. Det gör att makten som politikerna har kan ses 
som en yttre påverkan för att motivation ska uppstå. Var i kontinuumet motivationen härrör 
från är beroende av vilket motiv personerna har för att utöva det som de som har makt 
reglerat. Mycket forskning har gjorts på området barn som upplevt våld. Forskningen har 
möjliggjorts med hjälp av forskningsbidrag och att det ska utgå forskningsbidrag till 
forskningen har bestämts utifrån makt. Om gruppen barn som upplevt våld prioriteras eller 
inte är också en fråga om makt. Vad som framställs i forskning och vad det forskas på är 
något som kan påverka motivationsprocessen. Visar forskning att barn som upplevt våld far 
illa på grund av otillräckliga insatser i kommunerna tenderar det kanske till att kommunerna 
blir motiverade till att utveckla arbetet för målgruppen. Makt kan också återfinnas hos 
Socialstyrelsen, vilka har makt över de olika socialkontoren i Sverige. De krav de ställer på 
kommunerna kan påverka kommunerna och deras tjänstemän till att bli motiverade till att 
införa en ny metod.  

4. Metod  
I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga i färdigställandet av uppsatsen, från 
skapandet av syftet och val av undersökningsområde till analys av resultat. Vi diskuterar även 
uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1. Val av metod 
I uppsatsen används en kvalitativ metod, denna metod används när forskaren med hjälp av ord 
vill redogöra för sina resultat. Langemar (2008) menar att den kvalitativa metoden är att 
föredra om forskaren vill uppnå förståelse av en innebörd. Utgångspunkten enligt Bryman 
(2011) är en djupdykning där den tillfrågades perspektiv samt de subjektiva upplevelserna 
lyfts fram. Utifrån den kunskapen blir det tydligt att den kvalitativa metoden är att föredra för 
oss att använda för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Syftet är att genom att undersöka 
motiven till att kommuner vill implementera en ny metod för barn som upplevt våld, Kids 
club, förstå vilken form av motivation som ligger till grund för denna vilja. Genom att 
använda den kvalitativa metoden kan ovanstående syfte bli besvarat genom att en 
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djupdykning i intervjupersonernas resonemang bidrar till en förståelse kring de motiv som 
ligger till grund för implementeringen av en ny metod. Lagemar (2008) menar att det finns 
några grundläggande egenskaper i det valda undersökningsområdet som bidrar till att valet av 
den kvalitativa metoden är att föredra, egenskaper som kontextberoende, komplexitet, 
föränderlighet och subjektivitet. I det valda undersökningsområdet finns dessa olika 
egenskaper som påverkat val av metod. För att uppsatsens syfte ska kunna besvaras är vi 
beroende av personer som befinner sig i en specifik kontext och av det sammanhang 
intervjupersonerna befinner sig i, det vill säga kontextberoende. Undersökningsområdet täcker 
även egenskapen som enligt Langemar (2008) är komplexitet, där ett ämne är en del av ett 
komplext sammanhang. Vi vill undersöka kommunernas motiv till implementeringen, vilket 
omfattar ett komplext område, eftersom kommunen är en stor organisation som påverkar den 
specifika kommunens arbete men som är del av ett större sammanhang. Vi berör även ett 
ämne som har egenskapen av att vara subjektivt, där motiven inom en kommun, kan höra 
samman med subjektiva upplevelser och åsikter.  
      
Ett viktigt steg inom forskning är att författa ett syfte. För att kunna författa det är det viktigt 
att vara inläst på området (Bryman, 2011). Syfte skapades efter inläsning och genomgång av 
tidigare forskningsstudier samt litteratur för att få kunskap om hur forskning på området såg 
ut. Genom inläsningen på forskningsfältet fann vi kunskap om att en gynnsam insats för barn 
som upplevt våld är att om insatsen inte enbart riktas mot barnet utan även mot mamman. Vi 
fann vidare information om att det fanns brister i de insatser som i Sverige riktas till gruppen 
barn som upplevt våld. Därigenom fick vi reda på att metoden Kids club håller på att 
implementeras i några kommuner i Sverige. Däremot fann vi ingen forskning kring 
anledningarna till varför en kommun väljer att implementera en ny metod. Detta utgjorde 
grunden inför formandet av uppsatsens syfte. I formandet av uppsatsen har vi utgått ifrån att 
samla in kunskap om teori innan den empiriska insamlingen. Därefter har vi utgått från 
empirin i tematiseringen under databearbetningen och sedan fördjupat den teoretiska 
utgångspunkten.   

4.2. Litteraturanskaffning  
Vid genomförandet av uppsatsen har fakta om Kids club behövts, liksom information om vad 
forskning påvisar om barns behov i samband med att barn upplevt en mans våld mot mamma 
och dess konsekvenser för barnet. Vidare har forskning behövts om de gruppinsatser som i 
dagsläget finns, dess brister och fördelar, forskning kring implementering och fakta om den 
teoretiska utgångspunkten motivationsteori. För att få information kring dessa ämnen har 
litteratur och Internet använts som kunskapskällor. För att kunna ta del av tidigare 
forskningar, avhandlingar och fakta har Socialstyrelsens hemsida, Örebro 
universitetsbibliotekets sökmotorer DIVA, Summon och Libris använts. Bland annat har 
sökorden har i olika konsultationer varit: barn, behov, upplevt våld, bevittnat våld, insatser, 
stöd, Kids club, children, domestic violence, implementering, intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, självbestämmandeteorin, makt, maktperspektivet. Användning av Internet som 
dokumentkälla är viktigt enligt Bryman (2011) då den rymmer mycket information men 
samtidigt är det viktigt att förhålla sig kritiskt till informationen. Vi har haft ett kritiskt 
förhållningssätt till olika Internetsidor som genomgående har präglat uppsatsen. Sidor som är 
pålitliga och rapporter skrivna av bland annat Socialstyrelsen och forskare inom det sociala 
arbetets område har använts. 

4.3. Urval  
Urvalsmetoden som har använts i uppsatsen är en del av den kvalitativa metoden. Inom den 
kvalitativa metoden är det enligt Bryman (2011) viktigt att välja ut personer som är lämpliga 
att besvara syftet. I uppsatsen användes en målinriktad urvalsmetod. Det som kännetecknar 
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detta urval är att intervjupersonerna är särskilt lämpande för att besvara uppsatsens syfte 
(Bryman, 2011). Det är sammanlagt fyra kommuner i Sverige som beslutat att implementera 
Kids club i kommunens verksamheter. Två kommuner, A och B, är utbildade inom metoden 
och använder metoden pågående inom kommunens verksamhet. De två andra kommunerna, C 
och D, har beslutat att börja använda metoden. I uppsatsen har användning av den 
målinriktade urvalsmetoden utgjort grunden för vårt val av intervjupersoner. Intervjupersoner 
som besitter kunskap om metoden har intervjuats. I kommun A och B har två gruppledare, en 
gruppledare för barngruppen och en gruppledare för mammagruppen, det vill säga de personer 
som har behörighet att genomföra metoden Kids club, intervjuats. I kommun C och D har två 
personer från vardera kommun som är insatta och varit aktiva att förespråka för att de vill 
använda metoden intervjuats.  

4.4. Intervjuguide   
Intervju är ett arbetssätt inom den kvalitativa metoden. För att kunna besvara uppsatsens syfte 
har semistrukturerade intervjuer utgjort formen av intervjumetod. Enligt Bryman (2011) 
innebär en semistrukturerad intervju att forskaren vid intervjun har specifika teman som tas 
upp, vilka formuleras i en intervjuguide. Inför formandet av intervjuguiden läste vi in oss på 
hur frågor kunde formuleras och studerade noga att frågorna syftar till att besvara vårt valda 
syfte, vi tog del av tidigare genomförda studier för att få inspiration. Även inläsning på den 
teoretiska grunden och tidigare forskning kring ämnet utfördes för att säkerställa att intervjun 
skulle bidra med värdefull information för att kunna besvara syftet. Efter detta utformades 
intervjuguiden som bestod av fyra olika teman. Det första temat ” Barn som upplevt våld” 
berörde frågor om vilka konsekvenser barn som upplevt en mans våld mot mamma kan 
drabbas av samt vilket behov dessa barn har av stöd. Exempel på frågor som ingick i temat 
var Hur påverkas barn av våld? Vilket stöd behöver barn som upplevt våld? Det andra temat 
”Motiv till att införa en ny metod” bidrog till att förstå motiven bakom att kommunerna vill 
implementera en ny metod i deras verksamhet. Frågor som rör motiven bakom beslutet, behov 
av en ny metod och målen med den nya metoden togs upp. Exempel på frågor är Hur uppstod 
idén att inför en ny metod? Hur motiverades kommunen till en ny metod? Varför en ny metod 
nu? Det tredje temat ”Valet av Kids club” berörde valet av metoden Kids club, varför 
kommunen valde just den metoden och varför kommunen anser att det är en bra insats för 
barn som upplevt våld. Exempel på frågor är Varför valdes Kids club? Hur motiverades valet 
av Kids club? Varifrån kom motivationen till Kids club?  Det fjärde och sista temat ” 
implementering av Kids club” rörde implementeringsprocessen. Exempel på frågor Hur 
genomfördes/planeras implementeringen? Vilka förväntningar finns/fanns inför 
implementeringen? Tema två och tre var de teman som det ägnades mest tid åt. Innan 
intervjuerna genomfördes, i samband med förfrågningarna om intervjun, mailades de fyra 
olika teman ut i ett dokument där de kortfattat förklarades samt där syftet med uppsatsen 
framkom. Bryman (2011) menar att avvikelser från intervjuguiden samt följdfrågor är tillåtet i 
semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonernas svar är fria och inte styrda genom 
exempelvis ja eller nej frågor (Bryman, 2011). 

4.5. Tillvägagångssätt  
Vid genomförandet av intervjuerna användes öppna frågor som utgångspunkt och vid vissa 
tillfällen ställdes följdfrågor för att säkerställa att vi fick material för att kunna besvara 
uppsatsens syfte. Genomförandet av den första intervjun ägde rum några veckor innan de 
resterande intervjuerna. Detta utgjorde en fördel, med tanke på att vi fick möjlighet att 
bearbeta intervjuguiden. Vid genomförandet av den första intervjun var det svårt att hålla 
tidsbegränsningen på en timme som vi satt upp. Tema ett tog större utrymme än vad som var 
tänkt, på grund av att det var stora och komplexa frågor som intervjupersonerna inte kunde 
besvara kortfattat. Därav, med lärdom från första intervjun, förändrades delar av 
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intervjuguiden genom att korta ner tema 1 och tema 4 samt att vissa frågor i tema 2 och 3 togs 
bort som upptäcktes vara för snarlika. Ingen fråga har lagts till i intervjuguiden eller ändrats. 
En viktig del inom den kvalitativa intervjumetoden är att spela in intervjuerna på band, detta 
för att inte förlora viktiga detaljer inför analys av materialet (Bryman, 2011). Detta 
tillvägagångssätt använde vi oss av i uppsatsen, för att säkerställa att det är intervjupersonens 
egna ord som ger svar på frågorna. Vid genomförandet av intervjuerna var vi två intervjuare 
och intervjuade två representanter från en och samma kommun samtidigt. Eftersom uppsatsen 
inte belyser ett känsligt ämne och eftersom respondenterna inte är främmande för varandra 
anses det inte vara något hinder att intervjua två respondenter samtidigt. Vi ser det snarare 
som en fördel med tanke på att deras svar kan kompletteras samt fyllas i av varandra vilket i 
sin tur kan bidra till att uppsatsen får bättre resultat att presentera. Att vara två intervjuare 
anser vi kan vara en fördel på det sättet att en är aktiv i frågandet och den andra kan vara mer 
eftertänksam och komplettera med följdfrågor vilket kan göra att vi får ut mer av 
intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes i respektive kommun i anslutning till deras 
arbetsplats.  

4.6. Databearbetning och analysmetod  
Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet. Bryman (2011) menar 
att det för kvalitativa forskare är viktigt att transkribera materialet, både för att få med vad 
intervjupersonerna säger och hur de säger det (Bryman, 2011). Data som samlats in 
bearbetades för att tydligt se om informationen var tillräcklig för att kunna besvara uppsatsens 
syfte. Överväganden vad gäller om mer data behövde samlas in genomfördes bland annat i 
denna fas. Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats började omgående arbetet med 
att bearbeta det insamlade empiriska materialet, detta genom meningskategorisering och 
tematisering. Larsson (2005) menar att meningskategorisering genomförs i syfte att tematisera 
materialet, där omfattande uttalanden kategoriseras under valda teman. Genom användning av 
tematisering blir materialet lättöverskådligt och lättare att bearbeta för att därmed kunna 
analysera materialet. Tematiseringen ska utgå från syftet och eventuella frågeställningar som 
ska besvaras (Larsson, 2005). Det är uppsatsens syfte som har utgjort grunden för valet av 
tematisering. Efter varje intervju genomfördes en tematisering och kategorisering för de 
separata kommunerna utifrån de teoretiska begreppen. Sedan sammanställdes alla fyra 
kommunernas svar, detta för att likheter och skillnader mellan de olika kommunerna tydligt 
skulle kunna utläsas. Vi provade sedan teorin mot sammanställningen av empirin genom att 
urskilja de olika teoretiska begreppen i det empiriska materialet. Detta i syfte att försöka 
utläsa vilken form av motivation som låg till grund för valet av en ny metod. Vi upptäckte att 
detta sätt inte var det bäst lämpande för att redovisa resultatet, med tanke på att motivation ses 
som en process. Vi kunde istället utläsa två grundteman som var genomgående i alla 
genomförda intervjuer, dessa var enskilda personers motiv till en ny metod och kommunen 
som organisations motiv till en ny metod. Utifrån vardera tema kunde olika motiv urskiljas, 
vilka lade grunden för analysen. Detta analyserades sedan mot den valda teoretiska 
utgångspunkten. Enligt Larsson (2005) är det viktigt att intervjupersonernas perspektiv tydligt 
framkommer vid analysen. Genom att vi i uppsatsens resultatredovisning använder citat för att 
tydliggöra respondenternas perspektiv och uppfattning syftar detta till att synliggöra 
respondenternas perspektiv. Genom ovanstående förklaring av uppsatsens tillvägagångssätt 
har en innehållsanalys genomförts.  
      

4.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet handlar om att undersöka om de slutsatser som studien kommit fram till är giltiga 
och om det studien avsett att undersöka verkligen har undersökts (Bryman, 2011). Under 
formandet av uppsatsen har vi genomgående strävat efter att undersöka det valda 
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ämnesområdet och därigenom besvarat syftet, vilket bidrar till att validiteten stärks. Detta 
genom att vi reflekterat kring vilka tidigare studier och teorier som är relevanta för att besvara 
syftet. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att svaren från intervjun ska kunna ge 
svar på det studien avser att undersöka. Då vi utgick från uppsatsens teoretiska utgångspunkt 
och syftet i formandet av intervjuguiden stärks validiteten. Langemar (2008) menar att en 
styrka med den kvalitativa metoden är möjligheten att få varierad, uttömmande och nyanserad 
information om intervjupersonernas subjektiva upplevelser, vilket vi genom den 
semistrukturerade intervjumetoden strävade efter. Vi utgick från vissa grundfrågor men 
ställde även följdfrågor anpassade efter varje specifik situation.  Larsson (2005) menar att för 
att validiteten i studien ska vara hög krävs det att forskaren besitter förmåga att förhålla sig 
kritisk till materialet och med hjälp av teorier tolka den empiriska informationen. Detta är 
något som vi strävat efter att uppnå genom att på ett nyanserat sätt ha redogjort för forskning 
kring problemområdet samt att vi inte med egna värderingar tolkat empiri utifrån teorietiska 
begrepp. Vi har genom citat strävat efter att fånga intervjupersonernas subjektiva svar för att 
på så vis öka validiteten i uppsatsen. 
      
Reliabilitet innebär att samma resultat ska kunna uppnås oberoende av hur många 
undersökningar som genomförs, utan att den påverkas av slumpmässiga händelser (Bryman, 
2011). Ett sätt att stärka reliabiliteten är enligt Silverman (2005) att en noggrann redogörelse 
under metodavsnittet görs samt att de funna kategorierna från resultatet används korrekt. Vi 
har i vår uppsats för att stärka reliabiliteten tydligt redovisat metodavsnittet och hur 
bearbetningen av data samt analysen genomförts. Vi har vidare för att stärka reliabiliteten fört 
en dialog med vår handledare om hur det insamlade materialet kan kategoriseras och sedan 
med hjälp av teorin analyserat materialet.  
      
Enligt Silverman (2005) är ett mål inom all forskning att nå generaliserbarhet. Langemar 
(2008) menar att det är möjligt inom kvalitativa studier att generalisera resultatet och att det är 
viktigt att göra detta mot det ämne forskarna studerar. Enligt Kvale (1997) kan resultatet bidra 
med viktig kunskap och därmed kunna ge vägledning i liknade situationer. I vår uppsats kan 
resultatet ge kunskap om hur kommuner tänker i liknade situationer kring implementeringen 
av nya metoder inom det sociala arbetet. Vi kan under uppsatsens resultat tydligt utläsa 
enskilda personers motiv inom kommunen till varför de vill implementera en ny metod samt 
kommunen som organisations motiv till att implementera en ny metod. Vi tänker att den 
kunskapen skulle kunna tillämpas på andra kommuners motiv till att vilja implementera nya 
metoder inom socialt arbete.   
 

4.7. Etiska överväganden   
Vi har eftersträvat att följa de etiska principerna som gäller för forskning i Sverige, för att 
säkerställa att ingen far illa till följd av uppsatsen. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) är det fyra 
grundläggande krav som ska uppfyllas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonerna 
ska få tillgång till studiens syfte och information om deras rättigheter som bland annat 
omfattar att deras deltagande bygger på frivillighet (Vetenskapsrådet, u.å.). I vår inledande 
kontakt med intervjupersonerna skickades information ut om syftet med uppsatsen samt 
teman som skulle beröras under intervjun. Intervjupersonerna hade därefter möjlighet att 
tacka ja eller nej till intervjun, vilket bidrar till att uppnå informationskravet. Det andra kravet 
är enligt Vetenskapsrådet (u.å.) samtyckeskravet, där deltagarna har rätt att själva bestämma 
om de vill delta i studien. Vi har i vårt val av urval en motivering till de valda 
intervjupersonerna, dock byggde detta urval på att intervjupersonerna vi tillfrågade själva 
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ville medverka i vår uppsats. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) innebär konfidentialitetskravet att 
personuppgifterna som omfattar intervjupersonerna förvaras oåtkomligt. Detta krav 
säkerställdes genom att det endast var vi som skriver uppsatsen som hade deras 
personuppgifter samt genom att personerna och kommunerna avidentifierades. Det sista 
kravet, nyttjandekravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å) att materialet endast får 
användas i vår uppsats och till vårt givna syfte. Vi ska i uppsatsen vara noga med att följa 
dessa etiska principer och informera våra intervjupersoner om dessa, då vi vill att 
kommunernas representanter ska svara sanningsenligt, trygga i hur deras svar behandlas och 
känna sig fria att delta.  

5. Resultat/Analys   
Vi har valt att inte skriva ut kommunernas eller intervjupersonernas namn då vi inte ser att det 
finns någon anledning till att göra det. I stället benämns de kommuner som använder metoden 
för pågående kommun A och B och de som planerar att börja använda metoden för planerad 
kommun C och D. Vi kommer inte att urskilja vem av intervjupersonerna i en kommun som 
säger vad, utan ser båda intervjupersonerna i respektive kommun som förespråkare för 
kommunen. Däremot ser vi att det finns skäl till att särskilja en person i kommun A, eftersom 
det har betydelse för resultatet och analysen av empirin. Vi kommer benämna denna person 
för kvinnofridshandläggare i kommun A. Denna person var den som först väckte intresse för 
Kids club och är den person som delvis påverkat andra till att införa den i andra kommuner. I 
resultatet synliggör vi med hjälp av citat intervjupersonernas resonemang.  
       
Utifrån bearbetning av empirin har det kunnat utläsas skillnader mellan enskilda personers 
motiv till att vilja implementera Kids club och kommunen som organisations motiv till att 
vilja införa metoden i sin verksamhet. Dessa ligger till grund för analysen där de enskilda 
personernas motiv först redogörs, följt av kommunen som organisations motiv. Uppsatsens 
teoretiska förankring bidrar till att det går att urskilja olika former av motivation bakom valet 
av Kids club. Målet är att kunna urskilja om det är inre eller yttre motivation som driver 
kommunerna och i de fall det är möjligt utläsa var i självbestämmandekontinuumet 
motivationen grundar sig. Eftersom motivationen enligt teorin kan ses som en process kan det 
leda till att det blir svårigheter att urskilja var i kontinuumet kommunernas motivation exakt 
grundar sig. Motivationen behöver inte enligt Deci & Ryan (2000) börja vid första steget, 
amotivation, utan kan börja vid vilket som helst av de olika stegen i kontinuumet.  
 
5.1. Enskilda personers motiv för implementering av en ny metod 
När vi i detta avsnitt refererar till kommunen avser det de enskilda personerna som arbetar för 
kommunerna. Likheter i de olika kommunerna är att de enskilda personerna i respektive 
kommun har sett behov av att utveckla insatser till barn som upplevt våld samt att 
utformningen av Kids club utgjorde ett motiv till att vilja implementera den. Det som däremot 
skiljer sig åt är hur processen från att ha sett ett behov till valet att implementera en ny metod 
har sett ut. I detta avsnitt redovisas först en analys av de gemensamma motiven utifrån de 
enskilda personerna, därefter följer en analys av hur processerna har skiljt sig åt i valet att 
införa metoden.  

5.1.1. Behov som motiv 
Enskilda personer i alla kommunerna utrycker att motiven bakom att implementera en ny 
metod grundar sig i att de har sett ett behov av att arbeta med gruppen barn som upplevt våld. 
I kommun A och C grundade sig behovet på att de inte hade någon särskild insats riktad mot 
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den här gruppen barn. I kommun B och D fanns det individuella insatser tidigare, men de 
ansågs inte vara tillräckliga. Därför menade de att mer måste göras för målgruppen.  
 

Pågående kommun A: Vi hänvisade dessa barn till BUP för individuellt stöd, eller 
så hänvisades de ingenstans. 
 
Planerad kommun D: Vi måste bli bättre på att jobba med barn som lever i 
familjer där det förekommer våld, det räcker inte med det vi gör, vi måste göra 
mer.  

  
Utifrån ovanstående citat kan en form av yttre motivation utläsas, eftersom denna form av 
motivation enligt Deci och Ryan (2000) grundar sig i att en handling genomförs på grund av 
yttre påverkan. Samtliga enskilda personer i kommunerna påverkades av de människor som 
de mötte i sina arbeten som bidrog till att de såg ett behov. Eftersom de enskilda personerna 
uttryckte att de inte kunde erbjuda barn som upplevt våld det stöd och den hjälp som de är i 
behov av, kan de enskilda personerna ha haft en känsla av att de inte kunde utföra sina 
arbetsuppgifter gentemot denna målgrupp och kände därför att de inte var tillräckliga. Detta 
kan kopplas till introjicerad reglering, där en handling enligt Deci och Ryan (2000) utförs på 
grund av att individen vill undvika känslor av ångest och skuld och genom handlingen vill 
förbättra självkänslan. På grund av de insatser de hade kunde de inte tillgodose målgruppens 
behov, vilket kan ha medfört att de upplevde skuld och genom att vilja införa en ny metod 
skulle självkänslan hos de enskilda personerna förbättras. Samtidigt kan de enskilda 
personerna ha sett ett värde i att erbjuda en insats för barnen, eftersom de inte hade någon 
insats eller på grund av att de insatser de hade inte var tillräckliga. Detta skulle resultera i att 
deras motivation grundar sig i identifierad reglering, genom att en handling enligt Deci och 
Ryan (1985, 2000) utförs till följd av att det finns ett värde eller en nytta i handlingen. En 
slutsats av detta är att de enskilda personerna i kommunerna kan befinna sig mellan 
introjicerad- och identifierad reglering, då det kan utläsas mönster av de båda i analysen av 
behov som motiv.  

5.1.2. Tron på Kids clubs utformning som motiv 
Alla kommunerna uttrycker att de tror att Kids clubs utformning är verksamt på ett eller annat 
sätt. Det kan utläsas att utformningen är ett motiv till att de valt att implementera metoden. 
Majoriteten av kommunerna uttryckte att de ansåg att parallella grupper med barn och 
mammor är särskilt verksamt, också att det blir ett tillfälle för barnet att ha mamma för sig 
själv då de oftast gör något mer efter gruppen. Alla kommuner beskrev att de är positivt 
inställda till gruppformatet. De uttryckte att det ger barn möjlighet att prata om barn som 
upplevt våld generellt och att fokus inte blir på att de ska berätta om sina individuella 
upplevelser om de inte vill.  
 

Pågående kommun B: Det som är speciellt är ju att man går samtidigt, formen att 
man träffas samtidigt och tänker systemtänk/…/stora vinsten att man går 
parallellt. 

 
Planerad kommun D: Jag tror att det är en oerhörd vinst att man har parallella 
grupper med mammorna/…/ Att man pratar i generella termer, det behöver inte 
vara så att just du ska svara på hur du har haft det utan du har faktiskt möjlighet 
att svara på hur du tror att barn kan ha det.  
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I ovanstående citat syns det tydligt att personernas värderingar och intressen speglar av sig på 
det som metoden står för. De tror på metodens utformning, varför de vill implementera Kids 
club. Deras motivation kan vara en form av integrerad reglering. Eftersom integrerad 
reglering enligt Deci och Ryan (2000) innebär att en handling avspeglar en individs intresse 
och behov på grund av att yttre motiv har internaliserats och kommer inifrån individen. 
Kommunernas intressen, behov och värderingar stämmer överens med den specifika 
metodens utformning. En ytterligare form av yttre motivation kan utläsas, då de enskilda 
personerna inom kommunerna, på grund av att deras värderingar om vad de tror är verksamt, 
kan se att metoden är av värde och kan vara bra för barn som upplevt våld. Det kan i så fall 
kopplas till identifierad reglering, där en handling enligt Deci och Ryan (1985, 2000) utförs 
på grund av att det finns ett värde eller nytta med handlingen. En slutsats som kan utläsas är 
att motivationen kan vara en blandning av två former av yttre motivation, identifierad och 
integrerad reglering. Det är tydligt utifrån analysen att de enskilda personernas vilja att införa 
Kids club utifrån dess utformning härrör från den senare delen av kontinuumet. 

5.1.3. Processen till införandet av en ny metod  
Trots att alla kommuner har sett ett behov av att implementera en ny metod fanns det 
skillnader i införandet av att verkställa implementeringen av metoden i kommunernas 
verksamhet. I pågående kommun A och planerad kommun D går att utläsa att de båda 
kommunerna drivs av en hög grad av självbestämmande som tyder på att de befinner sig i 
slutet av kontinuumet trots att de skiljer sig åt gällande processen till införandet av en ny 
metod. I pågående kommun B och planerad kommun C kan det utläsas att införandet av en ny 
metod påbörjades genom yttre påverkan, trots att deras process till viljan att implementera 
Kids club skiljer sig från varandra. 
 
Pågående kommun A var först med att implementera Kids club i Sverige, efter att 
Kvinnofridshandläggaren uppmärksammat att det fanns ett behov när temat i stödgrupper för 
vuxna våldsutsatta ofta rörde frågor om barnen. Kvinnofridshandläggaren såg ett behov och 
kontaktade på eget initiativ en forskare på området som rekommenderade Kids club. 
Kvinnofridshandläggaren tog därefter kontakt med upphovskvinnan till metoden för att få 
information och skrev sedan ansökan till Socialstyrelsen. Kvinnofridshandläggaren uttryckte 
att hon har haft fria händer och i sitt arbete inte varit kontrollerad. Kvinnofridshandläggaren 
hade inte svårt att hitta samarbetspartners då hon haft tidigare projekt tillsammans med bland 
annat Brottsofferjouren. Vi kan utläsa att personen inte bara såg ett behov utan agerade. 
 

Pågående kommun A: Då var det ju en självklar tanke för mig, vad ska vi göra för 
de här barnen? Då hade ju Maria Eriksson vid Uppsala universitet nyligen gjort 
den här kartläggningen om vilka verksamheter som fanns i Sverige, så då mailade 
jag till henne och jag har sett det här och tänker att vi behöver starta en 
verksamhet för de här barnen.  

 
Ovanstående kan tyda på att Kvinnofridshandläggaren i kommun A drevs av inre motivation. 
För att inre motivation ska uppnås krävs det att de tre grundläggande behoven av kompetens, 
självbestämmande och samhörighet är tillgodosedda (Deci & Ryan, 2000). 
Kvinnofridshandläggarens känsla av kompetens kan grunda sig i att hon såg behovet och 
visste vad som behövde göras samt att hon kände att hon kunde utföra arbetsuppgifterna som 
hon blivit tillägnad. Självbestämmande kan utläsas i att Kvinnofridshandläggaren har haft 
inflytande på och kunnat ta beslut i frågor som rör hennes arbetsområde. Personen tog på eget 
initiativ, utan att rådfråga chefer eller ledning, kontakt med forskaren och bestämde sig för 
metoden och skrev sedan ansökan till Socialstyrelsen för att få medel till att börja med 
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metoden. Kvinnofridshandläggaren hade bland annat valmöjlighet att agera, valmöjlighet vad 
det gäller vilken metod samt ingen som kontrollerade eller ställde krav på henne vilket tyder 
på att hon har behovet av självbestämmande tillgodosett. Enligt Deci och Ryan (1985, 2004) 
är det viktigt att individen har valfrihet för att kunna drivas av inre motivation. 
Kvinnofridshandläggaren i kommun A hade tidigare haft projekt och samarbetat med till 
exempel Brottsofferjouren där hon kan ha fått behovet av samhörighet tillgodosett, genom att 
hon kände att hon var en del av ett sammanhang. Eftersom det tyder på att dessa tre 
grundläggande behov var uppfyllda kan personerna ha drivits av en inre motivation. Det är 
däremot svårt att urskilja skillnaden på om det är inre motivation fullt ut eller om det kan vara 
integrerad reglering. Enligt Deci och Ryan (2000) är integrerad reglering den sista fasen inom 
yttre motivation och kännetecknas av en hög grad självbestämmande, samtidigt som ett visst 
resultat vill uppnås med handlingen. Då införandet av en ny metod kan ha motiverats genom 
att Kvinnofridshandläggaren ville uppnå ett visst resultat med metoden, till exempel för att 
barn som upplevt våld ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. En slutsats som kan dras 
utifrån analysen är att Kvinnofridshandläggaren i kommun A har en hög grad av 
självbestämmande vilket tyder på att personen befinner sig i slutet av kontinuumet, även om 
det inte går att utläsa om personens motivation grundar sig i slutet av integrerad reglering, 
mellan integrerad reglering och inre motivation eller i början av inre motivation.  
 
Planerad kommun D har på olika sätt haft ett fortlöpande utvecklingsarbete i arbetet med barn 
som upplevt våld. De menar att de har ett ansvar gentemot barn som upplevt våld utifrån 
Socialtjänstlagen. Kommun D utrycker att det är viktigt att utveckla arbetet för barn som 
upplevt våld och de har redan utvecklat insatser på olika plan för dessa barn. De har till 
exempel personal som är utbildade i Trappan-modellen och håller på att utbilda sig i Caring 
dads, som är ett program för pappor som utsatt mamma för våld. Nu har de ansökt om medel 
för utbildning i Kids club samt ett annat projekt som rör barn som upplevt våld. De uttrycker 
att de tidigare har arbetat med både barn och mammor och att de även har arbetat med den 
våldsutövande pappan, men att de saknat en metod för detta arbete. Intervjupersonerna i 
kommun D uttrycker att de samarbetar med andra verksamheter i kommunen. Innan de 
bestämde sig för att implementera Kids club tittade de på vilka metoder andra kommuner i 
Sverige hade. Däremot uttryckte de att metoderna i Sverige inte hade något starkt stöd 
forskningsmässigt, de eftersträvade en metod med evidens. De har haft kontinuerlig kontakt 
med Örebro universitet, med forskare på området barn som upplevt våld, vilket de uttrycker 
har bidragit till att de har en god kunskap på området.  
 

Planerad kommun D: Man vill ha det där smörgåsbordet på något sätt, att kunna 
välja. Skräddarsy efter behov/…/ Vi har tittat på andra kommuner, vad de arbetar 
med för metoder och hur deras gruppverksamhet ser ut, vi har varit på 
studiebesök och läst in oss. För att kunna erbjuda fler barn och för att kunna 
erbjuda de här barnen det stöd och hjälp de behöver/…/ Och utifrån att vi har 
kontakt med universitetet ständigt och att vi känner till Kids club eftersom vi fått 
information om det från universitetet  

 
Eftersom de har kunskap om området kan det antas att de har behovet av kompetens uppfyllt, 
vilket enligt Deci och Ryan (1985, 2004) är ett av de tre grundläggande behoven för att uppnå 
inre motivation. Personerna i kommun D kan ha behovet av självbestämmande uppfyllt 
genom att de har möjlighet att välja vilka metoder de vill använda i arbetet med barn som 
upplevt våld och tillvaratar på detta.  Deci och Ryan (1985, 2004) menar att behovet av 
självbestämmande kan tillgodoses när en individ har inflytande över sina arbetsuppgifter och 
upplever att denne har valmöjligheter. Något som styrker att kommun D tillvaratar valfriheten 
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är att de fortlöpande vidareutvecklar och förnyar insatser som ska vara behjälpliga i arbetet 
med målgruppen. De enskilda personerna i kommun D uttrycker att de har ett fortlöpande 
samarbete med övriga verksamheter samt forskare i Örebro vilket kan utgöra att deras behov 
av samhörighet är uppfyllt. Enligt Deci och Ryan (2004) uppfylls behovet av samhörighet när 
en person känner gemenskap till en grupp. Utifrån ovanstående kan vi se att de enskilda 
personernas motivation i kommun D, att införa nya metoder för denna målgrupp, kan drivas 
av inre motivation. Samtidigt för de enskilda personerna en diskussion om att de har 
arbetsuppgifter och utifrån socialtjänstlagen har ett uttalat ansvar för de här barnen, vilket kan 
kopplas samman med någon form av yttre motivation. Med tanke på ovanstående analys som 
visar att de kan drivas utifrån inre motivation kan de yttre påverkningarna ha internaliserat sig 
hos personerna. Därför kan de drivas av integrerad reglering, vilket enligt Deci och Ryan 
(2000) omfattar sådana handlingar som genomförs i syfte att uppnå ett mål eller ett resultat. 
Yttre motiv har internaliserats hos individen och kommer från individen själv. Till följd av att 
det har funnits yttre omständigheter som påverkat personerna i kommun D:s arbete har dessa 
yttre omständigheter omvandlats till att personerna själva anser att det krävs och att det är just 
det som gör att deras arbete drivs framåt, de kan därigenom ha genomgått en 
internaliseringsprocess. En slutsats kan vara att de utvecklar arbetet med barn som upplevt 
våld på grund av att de befinner sig i slutet av kontinuumet. Det går däremot inte att utläsa om 
det är renodlad inre motivation eller integrerad reglering, eftersom det inte går att urskilja 
graden av internalisering av yttre påverkningar.   
 
Pågående kommun B och planerad kommun C utryckte att de har sett att det fanns ett behov 
av att utveckla insatserna riktade mot barn som upplevt våld. Det framkommer inte under 
intervjuerna att de agerat efter behovet, förrän de blev inbjudna till en föreläsning om Kids 
club. Föreläsningen var anordnad av personer i pågående kommun A där upphovskvinnan 
bakom metoden Kids club föreläste. Efter denna föreläsning började pågående kommun B och 
planerad kommun C att driva frågan om en ny metod, Kids club.  Även om kommun B och C 
blev introducerade till Kids club samtidigt är kommun B längre i processen med att 
implementera metoden genom att de har börjat använda metoden i sitt arbete, vilket inte 
kommun C ännu gjort. Personerna i pågående Kommun B uttrycker att metoden finansieras 
genom befintliga medel och de fick avslag hos Socialnämnden på sin ansökan om Kids club 
tre gånger samt att de har varit tvungna att vässa sina argument för att få igenom ansökan. 
Planerad Kommun C har fått information från en forskare om att de kan söka projektmedel 
från Socialstyrelsen för implementering av metoden, vilket de avser att göra.  
 

Pågående kommun B: Fanns liknade grupper, men inget vi forskat kring. Vi visste 
att vi behövde men ibland kommer det bara nerseglande/…/ lyssnade på Sandra 
[upphovskvinnan till Kids club] och de va på den vägen som vi kom in på de här, 
tillfälligheter, bananskal/…/Det var så välserverat, det är 
[Kvinnofridshandläggaren] i kommun A som har kommit med denna silverbricka 
som vi fajtas i kommunen för att få ta ifrån, men nu plockar vi för fullt. 

 
 
Planerad kommun C: [Kvinnofridshandläggaren] i kommun A var väldigt 
drivande, det har smittat av sig /…/ Var med på en föreläsning med Sandra 
Graham [upphovskvinnan till Kids club]. 

 
Pågående kommun A och planerad kommun D skiljer sig mot pågående Kommun B och 
planerad kommun C eftersom de senare kommunerna såg ett behov tidigare men inte agerade  
förrän efter att de fick det serverat. Eftersom de inte agerade tidigare, utan när de först fick 
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Kids club ”serverat” som en kommun själv uttryckte det, tyder det på att det krävdes en yttre 
påverkan för att de skulle införa en ny metod vilket utesluter att de drevs av inre motivation. 
Efter att kommunerna medverkat på föreläsningen i kommun A kan det utläsas att de såg ett 
värde och en nytta i att införa Kids club i deras egen verksamhet, som enligt Deci och Ryan 
(1985, 2000) kännetecknar fasen identifierad reglering. 
  
Det kan utläsas en skillnad mellan pågående kommun B och planerad C, genom att kommun 
B innan de påbörjade användningen av metoden fick driva och argumentera frågan om en ny 
metod. Trots att de fick avslag från kommunen både en och två gånger fortsatte de att driva 
frågan för att övertyga kommunen om att det är värt att satsa på.  Eftersom de har fått kämpa 
för metoden kan det utläsas att de har ett genuint intresse av att införa metoden i 
verksamheten. Genom deras kamp för att få införa metoden, kan kommun B förflyttats fram i 
kontinuumet och motivationen kan ha börjat drivits av det som Deci och Ryan (2000) 
beskriver som integrerad reglering, där en individs värderingar är identifierade med det som 
handlingen står för. Metoden identifierade sig med de värderingar som kommunerna stod för 
och de påbörjade implementeringsprocessen. Det går att utläsa av resultatet att kommun C 
inte kommit lika långt fram i kontinuumet, med tanke på att deras handlande styrs utifrån yttre 
omständigheter, genom att de blir inbjudna till föreläsningen. De blir även tillsagda att det 
finns pengar att söka och handlar utifrån dessa yttre påverkningar. Eftersom de är beroende av 
dessa yttre faktorer tyder det på att de inte drivs av hög grad av självbestämmande. För att 
motivation enligt Deci och Ryan (2000) ska kunna drivas utifrån integrerad reglering måste 
individens handlande drivas av hög grad av självbestämmande. Det är svårt att utläsa var i 
kontinuumet de exakt befinner sig. En slutsats som kan dras utifrån ovanstående analys är att 
både pågående kommun B och planerad kommun C har styrts av yttre faktorer när det gäller 
viljan att implementera Kids club. Pågående kommun B:s motivation befinner sig längre fram 
i kontinuumet än kommun C, vilket påverkar kommunernas process till införandet av Kids 
club.  

5.1.4. Slutsatser av enskilda personers motiv till en ny metod 
Samma motivation har utifrån analysen kunnat utläsas när det gäller behov och utformning av 
metoden som motiv i alla kommunerna. Det som skiljer kommunerna åt är processen till 
införandet av metoden, därför har olika former av motivation kunnat urskiljas i de olika 
kommunerna. Trots att behovet att implementera metoden fanns i alla kommunerna agerade 
bara hälften utefter att de sett ett behov, detta har utifrån analysen ett samband med skillnader 
i graden av motivation i kommunerna. En sammanfattande slutsats som kan dras utifrån 
analysen är att det är av stor vikt att det finns enskilda personer som drivs utifrån den senare 
delen av kontinuumet och därmed har en hög grad av självbestämmande för att 
implementering av Kids club ska kunna bli aktuellt. Detta genom att kommunen själv driver 
frågan eller genom att de inspireras av andra.  

 
5.2. Organisatoriska motiv till implementering av en ny metod  
När vi refererar till kommunen under denna rubrik avser det kommunen som organisations 
motiv, inte de enskilda personernas motiv, till införandet av en ny metod. I detta avsnitt 
analyseras motiv som intervjupersonerna i respektive kommun uttryckte påverkade 
kommunen till att vilja införa Kids club i deras verksamhet. Kommunerna som organisationer 
introducerades för metoden först efter att de enskilda personerna i kommunen blivit 
intresserade av att implementera metoden, det vill säga när kommunen skulle/ska bevilja 
metoden som insats i kommunen.  
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5.2.1. Regeringens påverkan  
Majoriteten av de intervjuade personerna i kommunerna anser att det som regeringen gjort på 
området är till hjälp för att motivera kommunerna till att bevilja Kids club som metod inom 
verksamheten. Intervjupersonerna utrycker att det är lättare att motivera och få med sig 
kommunerna i utvecklingsarbetet för denna målgruppgrupp, i och med lagförtydligandet i 
socialtjänstlagen och den forskning och de rapporter som kommit på området. 
 

Pågående kommun A: Kommer från regeringshåll gör ju också att både politiker 
och ledningen på socialförvaltningen och ända ner på tjänstemammanivå så har 
man så att säga en väldigt god ursäkt varför man ska bedriva utvecklingsarbete 
på detta område/…/ Nu är det väldigt tydligt uttalat och vi har riktlinjer.  

 
Planerad kommun D: Har faktiskt en skyldighet enligt socialtjänstlagen och är 
skyldiga att ha ett barnperspektiv/…/Det är ju något som påverkar våra politiker 
och kommunen, att man ser att man behöver göra något åt den här gruppen. 

 
Det är svårt att utläsa av vilken anledning kommunerna blir motiverade till Kids club genom 
dessa motiv. Deci och Ryan (1985, 2000) menar att vid yttre reglering görs en handling till 
följd av bland annat krav från omgivningen. Om det handlar om att de känner att de har krav 
på sig från Socialstyrelsen att utveckla arbetet kan det tyda på att de styrs av yttre relegering. 
De kan också vara motiverade genom det som Deci och Ryan (1985, 2000) benämner för 
introjicerad reglering, att en handling görs beroende på vilka konsekvenser den medför samt 
för att undvika ångest eller för att uppnå ökad självkänsla. Kommunerna kanske väljer att 
införa Kids club för att undvika att bli kritiserade för att inte uppnå de skyldigheter de enligt 
lag har. Om de vid en eventuell tillsyn kan visa att de har följt forskning och lagstiftning 
genom att ha utvecklat arbetet för målgruppen, uppnår de möjligtvis en högre grad av 
självkänsla och kan ge bilden av att de är en bra kommun. Kommunerna kan ha tagit till sig 
av regeringens arbete och därför ser ett värde i att utveckla arbetet för barn som upplevt våld. 
Agerar kommunerna utifrån detta tyder det på att deras motiv kan styras utifrån identifierad 
reglering, som enligt Deci och Ryan (1985, 2000) innebär att en handling genomförts 
eftersom det anses användbart eller att det finns ett värde i handlingen. Utifrån ovanstående är 
det svårt att utläsa vilken form av yttre motivation som kommunen styrs av och var i 
kontinuumet de befinner sig. Kommunerna tog inte initiativ till införandet av en ny metod 
enbart på grund av lagförändringen eller utifrån det som forskningen visat på området utan det 
är enskilda personer inom kommunen som drivit frågan efter att ha sett ett behov av en insats. 
Intervjupersonerna menar att det är lättare att få med sig kommunen med hjälp av regeringens 
arbete som tydligt påvisar att det är en viktig grupp att arbeta med. Hade kommunen styrts av 
inre motivation hade de, som Deci och Ryan (2000) beskriver att inre motivation innebär, 
drivits av ett inre intresse för målgruppen och inte utifrån yttre påverkan. En slutsats är att 
kommunen som organisation inte styrs av inre motivation, utan yttre motivation.  

5.2.2. Ekonomi  
Ingen av kommunerna har inte eller kommer inte själva bekosta implementeringen av Kids 
club. Det är personer inom de flesta kommunerna som har sökt projektmedel hos 
Socialstyrelsen för att kunna starta upp metoden inom verksamheten. Flera intervjupersoner 
utrycker att de tror att det skulle varit svårare att motivera kommunerna att bevilja metoden 
om kommunerna skulle få bekosta allt själva. Det är på grund av att det har funnits möjlighet 
att söka medel hos Socialstyrelsen som implementeringen blivit möjlig. Flera av kommunerna 
utrycker att tanken är att metoden ska bli en insats som ska rymmas inom kommunens 
befintliga ram. Några intervjupersoner menar på att det är många olika behov inom 
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kommunen som ska bli tillgodosedda. Alla kommunerna är tydliga med att betona att de har 
lokaler att vara i samt att vissa har olika samarbetsparter inom kommunen som bidrar till att 
gruppledartjänsterna blir utspridda inom olika verksamheter. Flera kommuner utrycker att det 
inte är en metod som är direkt kostsam.  
 

Pågående kommun A: det vi har gjort på det området som rör våld i nära 
relation, hade inte varit möjligt om vi inte hade haft medel att söka. 
 
Planerad kommun C: de tänker väl på vad som är bra för barnen. /…/Är det som 
så att det är tajt läge då kanske man inte kan prioritera en sådan verksamhet som 
inte är lagstyrd, det är ett vågspel detta/…/Det är många hål att fylla och många 
behov att tillgodose.  

 
Pågående kommun B: Det är ingen dyr verksamhet, det som kostar är våra löner, 
kostar inget i lokaler, lite mat, inte särskilt dyrt. 
 

I citaten framkommer det tydligt, utifrån intervjupersonernas resonemang, att ekonomiska 
motiv påverkar kommunerna i deras beslut att införa Kids club. Det kan utläsas att 
kommunerna motiveras av yttre reglering, då en handling enligt Deci och Ryan (2000) utförs 
på grund av yttre krav och för att undvika en viss konsekvens. I kommunernas fall kan det 
kopplas samman med att kommunerna har krav på sig att hålla sig inom budgeten och att 
lägga resurser på olika områden samt att de vill undvika att överstiga den budget de blivit 
tilldelade. Eftersom Kids club finansierats av Socialstyrelsen har det inte varit kostsamt för 
kommunerna att genomföra implementeringen av metoden.  
      
Inom kommun A, som påbörjat Kids club, kan det utläsas att kommunen har påbörjat 
internaliseringsprocessen. Kommunen hade från början inte möjlighet att anställa en ny 
person inom kommunens befintliga ram, vilket tyder på att kommunen, som analysen ovan 
påvisar, styrdes av yttre reglering. Nu har kommunen sagt ja till att avsätta en till person i 
arbetet med Kids club.   
 

Pågående kommun A: Det hade varit svårare att motivera politiker och ledning 
om de skulle ha varit tvungna att anställa en ny, om det inte fanns projektmedel 
att söka.   
 
Pågående kommun A: nu under hösten kom vi på att vi behöver en till 
gruppledare, så ställde jag frågan till min chef, vi behöver en till resurs har vi 
möjlighet att avsätta någon och det hade vi. Trots att det är oerhört stor 
arbetsbelastning.  

 
Från att pågående kommun A varit styrda av den yttre regleringen kan de nu befinna sig 
längre fram i kontinuumet. Om kommunerna agerade utefter att de fick dåligt samvete efter 
att Kvinnofridshandläggaren kämpat för en ny metod, att personen nu ifråga behövde 
förstärkning för att kunna utföra arbetet kan kommunens motiv grunda sig i introjicerad 
reglering. Introjicerad reglering innebär enligt Deci och Ryan (2000) att genomförandet av 
handlingen grundar sig i känslor av skuld och ångest, den utförs för att undvika dessa känslor. 
Kommunens agerande kan också bottna i att de kände för målgruppen med tanke på att de nu 
kan ha förstått att det är viktigt att barnen genom metoden får bearbeta sina upplevelser. 
Kommunen kanske agerade för att undvika att uppleva känslor av skuld som kanske skulle 
kunna infunnit sig om de inte tillsatte en till person för att utföra arbetet. Utifrån detta kan det 
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utläsas att de kanske skulle varit styrda av introjicerad reglering. Samtidigt går det att utläsa 
att kommunens agerande kan ha styrts utifrån identifierad reglering. Deci och Ryan (1985, 
2000) menar att något vid identifierad reglering genomförs för att det anses viktigt eller att 
man ser ett värde i det. Kommunen kanske ser att metoden är verksam, och att det är därför 
som de nu valt att anställa en till person, trots att de enligt intervjupersonerna har stor 
arbetsbelastning, för att de ser ett värde i det. En slutsats som kan dras är att kommun A har 
genomgått en process, där de gått från yttre reglering till att nu befinna sig vid introjicerad 
eller identifierad reglering.  

5.2.3. Evidensbaserad metod 
Alla intervjupersonerna i respektive kommun uttryckte att ett motiv de använde i ansökan om 
medel eller för att motivera kommunen var att de vill eftersträva en evidensbaserad praktik.  

 
Pågående kommun B: Vad står [kommun B] för, vad är dess vison, vi tänker så 
här, visionen är sådan och hur går det stick i sten med att eller hur hänger det 
ihop med att vi inte börjar med det här om vi ska vara en evidensbaserad kommun 
som satsar på forskning och barn i centrum.  

 
Planerad kommun D: Förhoppningsvis är det också enklare att få igenom vår 
ansökan om beviljade medel också när vi hänger med på forskning 
direkt/…/Kommunen är inte så svårövertalad när det finns metoder som man tror 
på, som forskningen understödjer. 
 

Utifrån ovanstående citat kan det utläsas att kommunernas motivation hör till det tidigare 
stadiet av yttre motivation, motiven till evidensbaserad metod liknar de motiv kommunerna 
motiverades av utifrån lagar och forskning i föregående avsnitt. Socialtjänsten har riktlinjer 
som säger att de ska eftersträva evidensbaserad praktik. Syftet med att implementera Kids 
club kan vara på grund av att tillgodose dessa riktlinjer eller att de vid en eventuell tillsyn kan 
visa att forskning stödjer deras metoder. Ovanstående kan vara en form av yttre reglering, 
som enligt Deci och Ryan (2000) innebär att motivet till en handling är styrt av yttre krav och 
att ett önskat resultat med handlingen vill uppnås. Citaten ovan kan också tyda på att 
kommunerna drivs av introjicerad reglering vilket Deci och Ryan (1985, 2000) förklarar 
grundar sig i att handlingen utförs på grund av att en känsla av stolthet vill uppnås samt på 
grund av de konsekvenser som handlingen ger. Kommunerna vill eftersträva en 
evidensbaserad praktik för att de tror att det ger verksamma konsekvenser, i samband med de 
positiva konsekvenserna metoden kan ge kanske de upplever stolthet över organisationen. Det 
går inte att utesluta att kommunernas motivation kan hänga samman med att de såg ett värde 
med metoden Kids club utifrån att det är en evidensbaserad metod i USA. Grundar sig 
kommunernas motiv utifrån detta kan det kopplas samman med identifierad reglering, som 
enligt Deci och Ryan (1985, 2000) kännetecknas av att handlingen anses användbar och är av 
värde. En slutsats som kan dras utifrån ovanstående analys är att kommunernas vilja att 
implementera Kids club grundar sig i yttre motivation, utifrån motivet att det är en 
evidensbaserad metod i USA.   

5.2.4. Slutsatser av organisatoriska motiv till att införa en ny metod 
Intervjupersonerna i respektive kommun nämner alla att de tror att kommunen påverkas av 
evidens, ekonomi samt påtryckningar från regeringen. Dessa faktorer har motiverat 
kommunerna och består alla av yttre påverkan eller krav. En slutsats som kan dras av 
analysen är att kommunerna påverkas och drivs av yttre faktorer och att deras motiv till 
införandet av en ny metod därför grundar sig i yttre motivation. 
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5.3. Resultatet ur ett maktperspektiv  
Utifrån resultatet går det att urskilja att makt har en viss inverkan på kommunernas val att 
implementera en ny metod. Kommunen som organisations motiv grundar sig alla i yttre 
motivation och de har påverkats av vad högre makter har beslutat om. Detta stämmer överens 
med det som Swärd och Starrin (2006) beskriver, att politisk makt utgör ramarna för andra 
maktrelationer, eftersom de har makt att stifta lagar och bestämma vilka verksamheter som 
ska få medel. På grund av att det finns medel att söka hos Socialstyrelsen, att det finns krav på 
evidens samt att det finns påtryckningar uppifrån regeringen bidrar enligt intervjupersonerna 
till att kommunerna väljer att implementera Kids club. Samtidigt kan det utläsas att 
kommunen som organisation inte tagit initiativ till att införa en ny metod. Detta kan bero på 
att makten som hade viss inverkan på kommunen när det gäller införandet av en ny metod inte 
var tillräcklig för att motivation till att göra något skulle uppstå. Det kanske krävs tydligare 
krav och mer påtryckningar från dem som har makt över kommunerna för att de själva ska bli 
motiverade till att föreslå utvecklingsarbete för barn som upplevt våld.   
 
De enskilda personerna inom kommunerna är påverkade av arbetsgivarens makt, det vill säga 
en maktutövning som de blir påverkade av ovanifrån. Enligt Swärd och Starrin (2006) utgör 
den politiska makten grunden för all annan makt. Den enskilda personen blir påverkad av 
denna makt, genom exempelvis de arbetsuppgifter och resurser som finns inom 
organisationen. Samtidigt kan de enskilda personerna även anses ha makt över deras egna 
arbetsuppgifter, en makt som de som enskilda personerna kan styra över. Detta finns det ett 
exempel på hos bland annat Kvinnofridshandläggaren i kommun A. Om 
Kvinnofridshandläggaren inte hade haft makten att ta tillvara på sin arbetsuppgift att göra 
något för barn som upplevt våld, hade hon kanske inte blivit motiverad till att föreslå en ny 
metod för målgruppen. Enligt Börjeson & Rehn (2009) genererar makten att olika handlingar 
genomförs på olika nivåer. Den makt och det självbestämmande Kvinnofridshandläggaren har 
fått till följd av den makt hon besitter via hennes arbetsuppgifter kan ha bidragit till den 
motivationen hon drivs av, vilket kan ha lett till att Kids club nu används i kommunens 
verksamhet.  
 
Valmöjligheter är ofta ett resultat av någon annans maktutövning (Engelstad, 2006). När 
förslaget om att införa Kids club framförs till kommunen som organisation har de enskilda 
personerna inom kommunen redan tagit fram förslaget om Kids club. De enskilda personerna 
kan då anses ha använt sig av deras makt över deras arbetsuppgifter som resulterar i att lägga 
fram förslaget om Kids club hos kommunen som organisation. Alltså, kommunen som 
organisations valmöjlighet, att bevilja metoden, är påverkat av den sedan tidigare utövade 
makten av de enskilda personerna. Den första kommunen att implementera Kids club var 
kommun A, efter att Kvinnofridshandläggaren varit i kontakt med en forskare som 
rekommenderade den. Kvinnofridshandläggaren hade troligtvis andra alternativ men valet och 
möjligheten att implementera just Kids club hade kanske inte uppstått om 
Kvinnofridshandläggaren inte kommit i kontakt med forskaren. Det kan också förklaras 
utifrån det som Engelstad (2006) beskriver, att valmöjligheten uppstår genom någon annans 
maktutövning. I detta fall handlar det om forskaren som påverkade Kvinnofridshandläggaren 
genom att rekommendera metoden.  
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6. Diskussion 

6.1. Utveckling av den teoretiska utgångspunkten  
Organismintegrationsteorin beskriver att motivation kan utvecklas genom en process, vilket 
beskrivs utifrån ett kontinuum. Kontinuumet består av sex olika begrepp och motivationen 
behöver inte nödvändigtvis börja vid det första begreppet, amotivation. Motivationen kan 
börja vid ett senare begrepp och därifrån utvecklas antingen framåt i kontinuumet, mot inre 
motivation, eller bakåt i kontinuumet (Deci & Ryan, 2000). Mot bakgrund till vår analys, där 
det var svårt att urskilja renodlade begrepp i kontinuumet, anser vi att motivation också kan 
befinna sig mellan två begrepp, i slutet av ett begrepp eller i början av ett begrepp. Figur 2 
illustrerar detta, vilket är en figur inspirerad av upphovsmännen Deci och Ryans modell av 
självbestämmandekontinuumet, som vi utvecklat utifrån kunskapen om att 
motivationsprocessen är komplex. Motivationen anser vi inte tydligt går att urskilja i de olika 
begreppen utan den, som de streckade cirklarna illustrerar, kan befinna sig mellan två 
begrepp. Gränsen mellan dessa inte är tydlig, motivationen anser vi kan befinna sig i slutet av 
ett begrepp eller i början av ett, vilket innebär att begreppen flödar samman.    

Figur 2 

 
6.2. Slutsatser  
Vi har utifrån resultatet fått kunskap om vilka motiv som ligger till grund för varför 
kommuner väljer att implementera en ny metod. Vi har därmed kunnat besvara uppsatsens 
syfte som var att undersöka motiven till att kommuner vill implementera en ny metod för barn 
som upplevt våld, Kids club, och förstå vilken form av motivation som ligger till grund för 
denna vilja. Det går att utläsa två tydliga skillnader mellan enskilda personers motiv och 
kommunen som organisations motiv till att vilja införa Kids club. Det som präglade de 
enskilda personernas motiv var att de såg ett behov av att utveckla insatserna för barn som 
upplevt våld samt att metodens utformning stämde överens med vad de ville erbjuda dessa 
barn. Medan kommunen som organisations motiv grundade sig i olika yttre omständigheter, 
påverkan från regeringen, ekonomiska aspekter och att metoden är evidensbaserad.  
 
Utifrån resultatet kan vi inte se några tecken som tyder på att kommunen som organisation 
själv tar initiativ till att utveckla arbetet för barn som upplevt våld, trots att lagen förstärkts 
och att forskning visar att insatser för målgruppen inte är tillräckliga. Däremot anser inte vi att 
det är förvånande att det är de enskilda personerna i kommunen, som arbetar nära 
målgruppen, som ser behov och driver frågor om utvecklingsarbete. Detta på grund av att det 
är dem som har till arbetsuppgift att hjälpa målgruppen. Vi ställer oss frågande till hur det blir 
för barn som upplevt våld i de kommuner som inte har några drivande personer. Enligt Swärd 
och Starrin (2006) är det politikers makt som sätter ramar för andra maktförhållanden, på 
grund att de har makt att inrätta lagar och avgöra vilka verksamheter som ska få medel. Om 
kommunerna utsätts för tillräckligt mycket yttre påverkan, i form av makt från exempelvis 
regeringen, tror vi att ansvaret inte behöver ligga på att enskilda individer ska säkerställa att 
målgruppen får den hjälp och stöd de behöver. Vi anser att det är bra att det finns makt, 
eftersom denna makt påverkar kommunerna i deras agerande eftersom makten genererar att 
bli yttre påverkan.  Makten sätter ramarna för hur det sociala arbetet i praktiken ser ut (Skau, 
2007).  Implementeringsforskning visar att det är viktigt att de enskilda personerna som ska 
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arbeta med metoden har en vilja till det samt får vara delaktiga i processen (Alexanderson, 
2006; Johansson, 2004). Vi menar att den yttre påverkan är viktig då den gör att kommunerna 
blir motiverade genom yttre motivation och därmed ställer krav på de arbetsuppgifter de 
enskilda personerna ska utföra, för att insatserna för målgruppen förbättras. Den yttre 
påverkan som kommunen som organisation påverkas av och som i sin tur influerar enskilda 
tjänstemännen kan leda till att motivationen går från yttre motivation mot inre motivation.  
Detta finns det stöd för enligt motivationsteorin då Deci och Ryan (2000) menar att en 
persons motivation kan gå från yttre motivation till inre motivation. Drivs en person av den 
senare delen av självbestämmandekontinuumet drivs den av ett intresse för handlingen och 
har inflytande över den, vilket bidrar till en lyckad implementering. Det vore önskvärt att 
kommunen som organisation, genom makten som leder till yttre påverkan, tar ansvar att 
inspirera tjänstemännen i utvecklingsarbetet för att kommunen ska kunna tillgodose de behov 
som barn som upplevt våld har. Forskning visar att det finns brister i kommunernas arbete för 
denna målgrupp och att dessa barn inte alltid får den hjälp de behöver för att bearbeta sina 
upplevelser vilket utgör en stor riskfaktor för att de ska bli eller förbli traumatiserade 
(Broberg m.fl., 2011). Utifrån denna kunskap tror vi att den makt som regeringen besitter 
kanske måste användas mer för att målgruppens behov ska bli tillgodosedda. Kommunen 
behöver kanske i samspel med de enskilda personerna driva arbetet framåt och inte enbart 
förlita sig på att drivkraftiga personer driver frågor som rör utvecklingsarbete.  
 
Från resultat i uppsatsen har vi kommit fram till att de enskilda personernas motiv grundar sig 
i deras engagemang för målgruppen, att de till exempel sett att det finns behov av att utveckla 
arbetet med barn som upplevt våld. Kommunen som organisations motiv grundar sig däremot 
inte i en vilja att arbeta med målgruppen i sig, utan påverkas av yttre omständigheter och krav 
som exempelvis lagförändringar, ekonomi och evidensbaserad praktik. Utifrån detta kan vi se 
att inte specifikt är gruppen barn som upplevt våld som är avgörande. Hade det varit drivande 
personer som drev frågan om utvecklingsarbete för till exempel barn till skilda föräldrar eller 
vuxna med missbruk hade de kanske likväl kunna påverkat kommunen till att införa en ny 
metod. Detta utifrån att det skulle finnas samma motiv att argumentera inför kommunen med, 
det vill säga till exempel en lagförändring eller forskning som visade på att det krävs ett 
utvecklingsarbete på området. Vi tror att det i grunden handlar om att det är enskilda personer 
som brinner för en målgrupp och driver frågor som genuint intresserar dem som leder till att 
det sker ett utvecklingsarbete. Såvida inte kommunerna påverkas av tillräckligt mycket yttre 
påverkan, i form av ett lagkrav eller tillsyn av myndigheter, för att de som organisation ska 
agera och driva frågan om utvecklingsarbete för olika målgrupper.   

6.3. Styrkor och begränsningar i uppsatsen 
En begränsning i uppsatsen är att det är relativt få kommuner som medverkat i uppsatsen. 
Hade fler kommuner medverkat är det möjligt att uppsatsens resultat hade sett annorlunda ut. 
Däremot kan vi se att det utifrån tidsaspekten inte hade varit möjligt att genomföra uppsatsen 
om det hade varit fler kommuner som medverkat. Eftersom det vid urvalet var få kommuner 
som intresserat sig för att implementera Kids club fanns det heller inte så många fler 
kommuner som skulle vara intressanta för syfte med uppsatsen. En styrka med uppsatsens 
urval är att de två kommunerna som påbörjat använda Kids club i sina verksamheter är med. I 
och med detta är också en styrka att vi har kunnat utläsa en process i arbetet med metoden i de 
kommunerna som använder den. En styrka är att den belyser ett aktuellt ämne, barn som 
upplever våld. Det bedrivs mycket forskning kring ämnet och forskning har betonat att 
insatser för barn som upplevt våld i Sverige inte är tillräckliga. Därför är det relevant att 
belysa varför en kommun väljer att införa en ny insats. Däremot bidrar det valda 
undersökningsområdet i uppsatsen till en begränsning eftersom det inte tidigare har forskats 
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på motiv till varför kommuner och socialtjänst väljer att implementera nya metoder. Detta har 
bidragit till att uppsatsen under tidigare forskning inte har kunnat beröra det område som varit 
avsett att undersöka. Det är däremot en styrka att uppsatsen bidrar med forskning till ett 
område där det inte har forskats på. Vår ambition i uppsatsen har varit att gå tillbaka till 
grundkällan i litteratur och forskning, vilket kan resultera i en styrka. Detta med tanke på att 
våra källhänvisningar bidrar till att vara mer tillförlitliga än om vi använt oss av 
sekundärkällor. Däremot har detta inte varit möjligt i vissa avseenden, på grund av att 
grundkällan inte gått att finna, vilket kan utgöra en begränsning i uppsatsen eftersom 
grundkällan kan ha tolkats av andra författare på ett annat sätt en den ursprungliga författaren 
gjort. 
 
En svårighet i uppsatsen har varit att använda en teori som inte är utvecklad för att beskriva 
motivation inom en organisation. Inre och yttre motivation är del av självbestämmandeteorin 
som beskriver individers handlande och dess process, vilket har gjort det svårt att applicera 
teorin på kommunen som organisation. Samtidigt kan vi se att det är en teori som går att 
applicera på en gruppnivå då vi har kunnat anpassa teorin till det valda 
undersökningsområdet, vilket kan utgöra en styrka i uppsatsen. Vi har under uppsatsens gång 
strävat efter att uppfylla kraven för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validiteten har 
präglat arbetet genom att vi ständigt har utgått från att undersöka det som uppsatsens syftat till 
att undersöka. Vi har, för att stärka reliabiliteten, strävat efter att bearbeta det insamlade 
materialet och fört en dialog med handledaren vid genomförandet av analysen. Det resultat 
som vi i uppsatsen kommit fram till skulle även kunna bidra med kunskap till hur andra 
kommuner resonerar vid införandet av en ny metod, därmed anser vi att vår strävan efter att 
uppnå generaliserbarhet har beaktats.  

6.4. Behov av forskning 
Vi har under uppsatsens gång funderat kring hur metoden Kids club är verksam i den svenska 
kontexten, något som vi anser behöver forskas kring. En grupp forskare studerar i dagsläget 
detta område (Cater, Grip & Gomez Jansson, 2012). Utifrån den tidigare forskning vi läste in 
oss på, tydliggörs brister i interventionerna för barn som upplevt våld. Forskning behövs på 
samma område för att kunna följa upp om det skett en förbättring på området för att 
kommunerna i Sverige på bästa sätt ska kunna hjälpa barn som upplevt våld. Endast en av de 
studerade kommunerna uttryckte att de erbjöd insats till pappan som utövat våld. Vi anser att 
det behövs forskas kring barnets relation med den som utövat våldet, hur barnets påverkas av 
att inte träffa sin pappa och hur deras kontakt kan se ut.  

6.5. Slutsatsernas betydelse för det praktiska sociala arbetet 
Det är viktigt inom det sociala arbetets praktik att de som arbetar nära brukare/klienter, dels 
uppmärksammar behov och agerar utefter det samt att de enskilda personerna ges möjlighet 
att kunna agera, att de från högre nivå uppmuntrar tjänstemännen till detta och ger dem 
handlingsutrymme. Den makt som politiker har, påverkar utformningen av det sociala arbetets 
praktik och denna makt kan leda till att kommunen som organisation och de enskilda 
personernas handlande inom socialt arbete motiveras av denna makt. Inte bara på gruppen 
barn som upplevt våld, utan innan införandet av metoder generellt sett inom socialt arbete är 
det viktigt att vara medveten om vilka motiv och vilken motivation som ligger till grund för 
införandet av en ny metod. För att säkerställa att den hjälp och det stöd som målgruppen har 
ska kunna uppfyllas. Det är viktigt att låta de personer som ska utöva metoden få vara 
delaktiga i processen till dess införande, på grund av att forskning påtalar vikten av 
delaktighet och att personerna som ska utöva metoden har en vilja att arbeta med denna för att 
implementeringen ska bli lyckad (Alexandersson, 2006; Johansson, 2004).  
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