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Sammanfattning  
Denna studie har ett kvalitativt angreppssätt där syftet är att skapa en fördjupad kunskap 
rörande vad unga barn som upplevt våld i hemmet anser är värdefullt i krissamtal. Studien 
inriktar sig på unga barn i åldrarna fyra till sju år. Tidigare forskning påvisar att barn kan 
påverkas negativt av att uppleva våld i hemmet samt att bemötandet i den hjälp som barnet får 
är viktigt. Analysens resultat skapas genom ett induktivt angreppssätt med hjälp av begreppet 
terapeutisk allians och erkännandeteorin. En sekundäranalys genomförs genom att 
datainsamlingen består av redan insamlat intervjumaterial på barn som upplevt våld i hemmet 
samt deltagit i krissamtal utifrån Trappan-metoden. Studien identifierar två stycken teman 
som barnen uttrycker som värdefullt i krissamtalen, vilket är relation samt aktiviteter. Barnen 
uttrycker ett behov av att få bekräftelse för att kunna skapa en tillit till den professionella och 
för att de ska våga prata om våldet. Slutresultatet visar att det som barnen ger uttryck för som 
mest värdefullt i samtalen, är faktorer som inte ingår i Trappan-metodens riktlinjer. Detta kan 
betyda att det är det som den professionella gör utanför metodens riktlinjer som skapar ett 
positivt resultat för bearbetningsprocessen. 
 
 
Nyckelord: Trappan-metoden, relation, unga barn, våld i hemmet, aktiviteter, krissamtal och 
bemötande. 
  



	
	

Abstract 
This study has a qualitative approach where the aim is to create a deeper knowledge 
concerning what young children, who have experienced domestic violence feel is valuable in 
crisis intervention. The study focuses on young children in the age of four to seven years old. 
Previous research shows that children may be affected adversely by experiencing domestic 
violence and that the hospitality of the assistance provided to the child is important. Assay 
results created by an inductive approach using the concept of therapeutic alliance and the 
recognition theory were used. A secondary analysis has been done by the data collection 
consisted of already collected interview data on children who have experienced domestic 
violence and participated in crisis interventions with staircase method (Trappan-metoden). 
The study identified two themes that the children expressed as valuable in crisis talks, as was 
the relationship and activities. The children demonstrated a need to get recognition in order to 
create the trust to the professional and so that they would venture to talk about the violence. 
The final result showed that the children expressed that the most valuable in the interventions, 
were factors that were not included in the staircase method's guidelines. This can mean that is 
what the professional is doing outside method guidelines that create a positive result for the 
machining process. 
 
 
Key words: The staircase method, relationship, young children, intimate partner violence, 
activities, intervention and response.	
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Inledning  
I Sverige är det cirka tio procent av alla barn som upplever våld i hemmet (Nationellt centrum 
för kvinnofrid, u.å.). Våld i nära relationer är våld som förekommer upprepade gånger och 
kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt och/eller ekonomiskt. Våldet utövas av 
nuvarande eller tidigare partner och det är vanligast att mannen utövar våldet mot kvinnan, 
även om begreppet våld i nära relationer är könsneutralt (Hornor, 2005). Att uppleva våld i 
hemmet innebär att barnet bland annat kan ha hört eller sett när våldet utövats, påverkas 
genom våldet eller våldets konsekvenser. Dagens forskning påvisar att barn som upplevt våld 
i hemmet kan drabbas av negativa konsekvenser både under uppväxten och i framtiden. 
(Eriksson & Näsman, 2011).  
 
Då barn som upplevt våld i hemmet kan påverkas negativt, finns Trappan-metoden att tillgå 
för att hjälpa barnen. Trappan-metoden riktar in sig på barn från fyra år och uppåt som har 
upplevt våld i hemmet. Metoden består av krissamtal som är uppdelade i tre olika steg, vilka 
är: kontakt, rekonstruktion och kunskap. I det första steget, kontakt, ska en 
förtroendeingivande relation mellan barnet och den professionella skapas. Steg två, 
rekonstruktion, går ut på att rekonstruera det som barnet har varit med om. Tredje steget, 
kunskap, innefattar att ge barnet förståelse för händelseförloppet vid de traumatiska 
händelserna samt ge barnet kunskap om vanliga reaktioner som våldet kan leda till. Trappan-
metoden har som utgångspunkt att barnen har dubbla verkligheter, en yttre samhällelig 
verklighet och barnens inre personliga verklighet. Barn som upplevt våld i hemmet är i behov 
av att kunna sätta egna ord på det som de har upplevt, vilket gör det viktigt att barnen får egen 
tid till samtal (Arnell & Ekbom, 2010).  
 
Problemformulering 
Barn som upplevt våld i hemmet är en relativt osynlig grupp både i forskningen och i 
samhället. Detta kan bero på olika faktorer men en av dessa är att våldet oftast ses ur ett 
kvinnoperspektiv och därför förbises barnen (Socialstyrelsen, 2005). Efter att en 
litteratursökning utförts till denna studie, visade det sig att flertalet av artiklarna som 
användes i studien efterlyser mer forskning om unga barn som upplevt våld i hemmet. Detta 
styrks av Överlien (2016), som genom sin forskning påpekar denna brist. I föreliggande studie 
kommer fokus att ligga på unga barn, vilket är barn från fyra till sju år.  
 
Det finns olika faktorer som är viktiga i en bearbetningsprocess och en av dessa är att barnet 
upplever en känsla av trygghet i rummet, hos samtalsledaren samt i stödsituationen i stort 
(Dyregrov, 2012). Det är av stor vikt att en vetskap finns om unga barn som upplevt våld i 
hemmet för att barnen ska få så bra hjälp och stöd som möjligt. Enligt 5 kap. 11 § 
Socialtjänstlagen, har socialtjänsten ett särskilt ansvar för barn som upplevt våld som utförts 
av eller mot närstående och som är i behov av stöd och hjälp. Den hjälp och stöd som ges till 
barn som upplevt våld i hemmet ska vara jämförbart med den hjälp och stöd som ett barn som 
själv blivit utsatt för våld får (Lundgren, Sunesson, Thunved, 2014). Detta betyder att det är 
socialtjänsten som ansvarar för att barn som upplevt våld i hemmet får den hjälp och stöd som 
de behöver.  
 
Våldet kan skapa stora konsekvenser för barnet i framtiden (Hornor, 2005). Detta kan betyda 
att den professionella har en avgörande roll i hur barnets framtid kommer att bli. Då Trappan-
metoden är den mest använda metoden i Sverige för att hjälpa dessa barn, är det av intresse att 
utföra studien på barn som har upplevt denna metod (Eriksson, 2010). Trappan-metoden är en 
del i den bearbetande processen men det finns dock andra faktorer i samtalen som påverkar, 
exempelvis relationen till den professionella. Klienten är i behov av att känna sig trygg med 
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den professionella för att en god relation ska byggas upp. Den goda relationen kan leda till att 
klienten känner sig motiverad till att delta i behandlingen, något som kan påverka 
bearbetningsresultatet i en positiv riktning (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 
2015). Föreliggande studie kommer röra sig kring några påverkande faktorer som unga barn 
anser är värdefulla i krissamtalen. Denna kunskap kan bidra till att utvidga forskningsfältet 
och därigenom även bidra till kunskap för de professionella som tillämpar Trappan-metoden. 
Studien kan ge en fördjupad kunskap om vad som är viktigt i krissamtalet med unga barn som 
upplevt våld i hemmet. 
  
Syfte 
Studiens syfte är att identifiera och tolka vad unga barn som upplevt våld i hemmet, uttrycker 
som värdefullt i krissamtal. 
 
Tidigare forskning 
Nedan kommer olika delar av forskningsfältet att tas upp för att ge en överblick av den 
forskning som finns inom området. Denna överblick är en viktig del för att en förståelse ska 
fås om det forskningsfält som studeras samt för att tydliggöra vilken forskning som redan 
finns inom området. I slutet av detta avsnitt kommer även en redogörelse att ges för varför 
denna studie är viktig att genomföra.  
 
Påverkan på barn som upplevt våld i hemmet 
Ett barn som upplevt våld i hemmet kan påverkas av denna upplevelse på olika sätt. Vissa 
barn påverkas mer av våldet än andra och det finns olika faktorer som avgör hur barnen 
påverkas av situationen. De faktorer som påverkar är: hur mycket barnet exempelvis sett eller 
hört våldet, barnets temperament, barnets ålder vid våldstillfället, hur allvarligt samt 
upprepande våldet är samt vilken tillgång till ett skyddande nätverk barnet har (Hornor, 2005).  
 

Våld i hemmet är en traumatisk upplevelse för många barn. Detta kan medföra att barnet 
känner en hjälplöshet och ser världen som oförutsägbar, fientlig och hotfull. Ett barn som 
upplevt våld i hemmet kan drabbas av ett stort lidande och är mottagligt för att utveckla både 
kortvariga samt långvariga besvär (McAlister Groves, 1999). Forskning påvisar att en negativ 
påverkan av att uppleva våld i hemmet, går att se redan på barn som är ett år gamla. Några av 
de symtom som barnen kan drabbas av är exempelvis aggressivitet, depression, ilska och 
ångest (Överlien, 2010). Vidare påvisar annan forskning att barn som lever med våld i 
hemmet riskerar att påverkas psykiskt både under tiden som våldet pågår men även efter att 
våldet har upphört (Hornor, 2005).  

Många av barnen känner ett stort ansvar för våldet samt för sina närstående vuxna, och kan i 
många fall även känna en skuld för att våldet förekommer. Barnets ansvarstagande för 
situationen kan visa sig genom att barnet försvarar den utsatte med olika metoder de själva 
kommit på eller genom att till och med be om hjälp (Hornor, 2005). När polis blir inblandad 
och synliggör våldet blir hela familjesituationen sårbar, då det som barnet har försökt att dölja 
blir synligt för omvärlden. Till en början kan barnet reagera med ilska och aggressivitet, innan 
en lättnad infinner sig (Överlien & Aas, 2016).  
 
Våldet kan skapa en stor stress för barnet då det behöver skapa strategier för att få den 
våldsamma föräldern att lugna ner sig. Forskning påvisar att tonåringar i allt större grad 
använder sig av psykiska krafter för att förhindra och stoppa våldet, eller tillämpar fysiskt 
agerande för att förhindra att mer våld utförs. Yngre barn, som har en lägre fysisk styrka, 
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nyttjar i större utsträckning sitt kroppsspråk och hittar våldsutövarens svaga punkt för att 
utnyttja detta (Överlien, 2016). Våldsamheterna i hemmet kan leda till att barnet är i behov av 
att vara på spänn hela tiden och därigenom har ett ständigt stresspåslag. Barnets hem ska vara 
en plats där barnet kan känna sig tryggt samt slappna av på, vilket barnet vanligtvis inte är i 
ett hem där våld förekommer (Hornor, 2005).  
 
Föräldrar som utsätts eller utsätter sin partner för våld har oftast en slags självcentrering. 
Självcentrering visar sig genom att föräldrarna tappar förståelse kring barnets upplevelse av 
situationen, på grund av att de själva är så upptagna av våldet. Många av föräldrarna beskriver 
våldssituationen som att barnet inte förstod vad som hände, då barnet exempelvis lekte eller 
sov, något som visar på självcentrering. Forskning visar på att barnen försöker spela en viss 
roll när föräldrarna ser på, för att bland annat inte vara till besvär. Därför är det inte ovanligt 
att föräldrarna underskattar barnens upplevelsenivå. Våldet uppfattas inte bara av barnen när 
de ser det, utan även exempelvis när de hör det, då bland annat våldet kan höras genom 
väggarna (Edelson, 1999).  
 
Relationens betydelse och hjälp och stöd för unga barn som upplevt våld 
För att minska riskerna för att barnet ska påverkas negativt av att uppleva våld i hemmet, är 
det viktigt att barnet får möjlighet att prata om det som har hänt (Källström Cater & Ekbom, 
2014). Barnen behöver samhällets hjälp med att få vetskap om att krissamtal finns att tillgå 
för att kunna bearbeta deras upplevelser, då barnen oftast inte vet om att denna hjälp finns att 
få (Källström Cater, 2014). Genom att leka och måla, ges barnen tillfälle att bearbeta traumat 
på ett tryggt sätt. Aktiviteterna kan även ge den professionella chansen att få en inblick i 
barnets tankar utifrån hur det agerar under aktiviteterna. Barnen kan via målandet visa vad de 
anser är det mest relevanta för dem i traumat. Målandet kan även ge barnen chansen att med 
fantasins hjälp, skapa möjlighet att hämnas genom fantasin och tackla situationen på ett annat 
sätt än tidigare (Dyregrov, 2012).  
 
Forskning visar på vikten av att den professionella tar hänsyn till barnens behov i 
interventionen. Beroende på vad de har för nätverk hemma och/eller vilka coopingstrategier 
de använder sig av i de traumatiska situationerna, är barnen i behov av olika slags hjälp och 
stöd. Något som kan vara en påverkande faktor i interventionen med barn, är om våldet 
fortfarande förekommer eller om barnen i dagsläget är fria från att uppleva våld i hemmet. En 
svårighet som uppstår, är att den professionella aldrig på förhand har en vetskap om hur långt 
barnet har kommit i utvecklingsprocessen. Det är då viktigt att barnen själva får vara med och 
påverka hjälpen till viss grad, då det är barnet som har upplevt våldet (Steel & Kuban, 2013). 
 
Då barnen kan påverkas på olika sätt av att uppleva våld i hemmet, är det viktigt att ta hänsyn 
till att barnens behov av stöd kan variera (Källström Cater & Ekbom, 2014). Det är viktigt att 
den professionella försöker ta in barnets behov av hjälp och stöd då barn som upplevt 
traumatiska händelser är i behov av ett respektfullt och tillitsfullt bemötande. Detta är viktigt 
både vid exempelvis forskning och behandling, då barnet tidigare kan ha dåliga upplevelser 
av bemötande. Att klargöra syftet med mötet för att barnet ska känna sig tryggt, är av stor 
vikt. Om den professionella ger ett opassande bemötande genom att utesluta barnet från att 
kunna påverka hjälpen och stödet, kan det påverka hela insatsen. Genom detta 
omyndigförklaras barnets åsikter, vilket kan leda till att barnet skapar motstånd och blir 
motvilligt till att delta i interventionssprocessen. Att i samtalets början förklara dess syfte och 
upplägg kan en delaktighet skapas, något som kallas för ett barnorienterat förhållningssätt 
(Eriksson & Näsman, 2011; Eriksson & Näsman, 2008). Även Källström Cater (2014) styrker 
ovanstående, då hennes forskning utgår från barnens perspektiv och visar att barnen anser att 



4	
	

det är av stor vikt att få vara med och påverka behandlingen. Att barnen får chansen att vara 
med och påverka behandlingen, kan i vissa fall vara helt avgörande för utfallet av 
bearbetningen.  
 
Forskning på internationell nivå visar att samtal i grupp är den vanligaste formen av stöd till 
barn som upplevt våld i hemmet, vilket vanligtvis ges till barn mellan sex till femton år 
(McAlister Groves, 1999). Gruppverksamhet för barn som upplevt våld i hemmet är bra för 
majoriteten av barn, men inte för alla. Beroende på barnets ålder har barnet olika förmågor att 
ta till sig interventionen och de yngre barnen har svårare att ta till sig gruppsamtalen. Detta 
kan bero på att barnet inte har samma utvecklade språk som de äldre barnen har och att 
insatsen därför bör anpassas efter barnets ålder. Ytterligare en anledning till att 
gruppverksamheten inte passar alla barn är att barnen inte alltid litar på gruppen under 
gruppsamtalen, då barnen kan känna en skam för att uttrycka vad de har varit med om. Barnen 
förväntar sig att de andra deltagarna dömer deras berättelser eller bakgrund, då tilliten till 
resterande deltagare och professionella kan vara britsfällig. Det specifika barnets upplevelse 
kan ses som en negativ faktor i interventionsarbetet, då det kan leda till att hen skärmar av sig 
och bygger upp en känslobarriär till följd av osäkerheten. Resultatet av detta kan påverka 
gruppsamtalens resultat negativt (Mills & Kellington, 2011).  
 
Parnebo och Almqvist (2014) har utfört forskning i Sverige där gruppverksamhet för barn 
som upplevt våld i hemmet är i fokus. Forskningen påvisar att barnen anser att det är roligt att 
delta i gruppverksamheten. De beskriver även att de har en god och stark motivation till att 
delta i gruppstödet av denna anledning. Genom gruppverksamheten får barnen en möjlighet 
att skapa en mer generell bild av våldet samt få en förståelse för att andra barn är i samma 
situation som dem. När det gäller unga barn visar forskningen att det kan vara bra att även 
stärka en förälder under behandlingens gång, för att föräldern ska kunna ge barnet stöd 
hemifrån. Forskningen visar på att barnen ger uttryck för flertalet positiva faktorer med 
gruppsamtalen.  
 
I gruppverksamheten skapas en gemenskap där barnen känner sig trygga och upplever att de 
inte känner sig tvingade till att göra någonting som de inte känner sig bekväma med. De 
professionella arbetar medvetet med lekar och övningar som ska hjälpa barnen att bli trygga. 
Även relationen med samtalsledaren tycker barnen är väldigt viktigt (Parnebo & Almqvist, 
2014). Det är viktigt att barnen känner sig välkomna och inbjudna till samtalen, då första 
intrycket av den professionella är viktigt för dem. Om barnen inte upplever känslan av att bli 
inbjudna kan detta påverka utfallet på interventionen negativt (Källström Cater, 2014). 
Medvetenheten i gruppsamtalen skapar även en kontinuitet och rutiner i vad som ska ske 
under samtalstillfällena. För de unga barnen är gruppsamtalen ett sätt att ha kul och träffa 
andra barn i liknande situationer. Samtalen blir en plats där barnen får möjlighet att samtala 
om de jobbiga upplevelserna de varit med om och inte vågat prata med någon annan om. 
Gruppsamtalen skapar även möjlighet till att hjälpa barnen att hitta nya hanteringsstrategier 
till det upplevda våldet (Parnebo & Almqvist, 2014).  
 
Vidare visar även forskningen (Parnebo & Almqvist, 2014), att barnen uttrycker negativa 
faktorer med gruppsamtal. En svårighet med gruppverksamheten är att vissa av de unga 
barnen upplever att de inte vet vem de ska öppna sig för under samtalen, då de upplever en 
svårighet med att finna mod att berätta för alla. Detta skapar en förvirring för många barn och 
fokus på samtalet och våldet försvinner och generellt uttrycker barnen att de inte kan ta 
tryggheten förgiven varken i eller utanför gruppen. Gruppens gemenskap är fragil, då bråk 
och tjafs förekom mellan medlemmar. För att undvika bråk är deltagarantalet på fyra-sex 
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stycken att föredra. Barn har  individuella behov av att känna sig säkra och trygga innan de 
vågar slappna av och dela med sig av det som de håller hemligt. Eftersom samtalen är 
begränsade gällande tid och antal, kunde detta upplevas som ett problem i gruppsamtalen då 
barn olika snabbt är redo att prata om sina upplevelser av våldet (a.a., 2014).  
 
Som nämnts ovan, är samtal i grupp en form av stöd som passar mindre bra för yngre barn. 
Samtal i grupp är inte heller lämpligt för barn som utsatts för mer allvarligt trauma, utan då 
anses individuella samtal vara mer tillämpningsbart för att ge den hjälp och stöd som barnen 
behöver. För de yngre barnen är det istället mer vanligt att stöd genom individuella samtal 
används i kombination med föräldrastöd. Forskningen om det individuella samtalet är inte lika 
utbrett som forskningen om samtal i grupp är (McAlister Groves, 1999). Svensk forskning 
påvisar att individuella samtalen är den samtalsform som är vanligast i Sverige och samtalen 
sker oftast i form av krissamtal. Anledningen till detta är att de flesta barn som har upplevt 
våld i hemmet behöver en insats som är riktad direkt till barnet, för att bäst resultat ska 
uppnås. För att kunna ge barnet denna hjälp måste även våldet upphöra. En anledning till att 
individuella samtal är vanligast i Sverige, är bland annat för att det finns ett stort utbud av 
utbildning i Trappan-metoden medan det inte finns någon motsvarande utbildning för samtal i 
grupp (Eriksson, 2010).  
 
Sammanfattning 
Olika faktorer i den tidigare forskningen påpekar vikten av att mer forskning behövs inom 
området. En stor del av den forskning som finns om barn som upplevt våld i hemmet, handlar 
om barnperspektivet istället för barnens perspektiv. Den internationella forskningen innehåller 
till störst del barnperspektivet, där vuxna i barnets närhet har gett sin syn på hur de tror att 
barnet upplever olika saker (Överlien, 2010). I den svenska forskningen har det på senare år 
utförts forskning utifrån barnets perspektiv, som exempelvis Källström Cater (2014) och 
Källström Cater och Ekbom (2014). Då det inte finns mycket forskning som utgår från barnets 
perspektiv, behövs ytterligare forskning utföras inom detta område. Anledningen till att detta 
är viktigt är för att den hjälp som barnet får, ska kunna anpassas efter vad barnet själv 
uttrycker som hjälpsamt i krissamtalen.  
 
En annan stor del av den forskning som finns om barn som upplevt våld i hemmet, handlar 
om äldre barn. Forskning påvisar att även barn som är ett år påverkas negativt av att uppleva 
våld i hemmet (Överlien, 2010). Då forskningen till stor del riktar in sig på de äldre barnen, 
blir de yngre barnens behov förbisedda. Den internationella forskningen påvisar att samtal i 
grupp är den vanligaste formen av stöd och hjälp för barn som upplevt våld i hemmet, dock 
menar forskningen att individuella samtal är mer lämpligt för unga barn då deras behov ser 
annorlunda ut (Parnebo & Almqvist, 2014).  
 
I Sverige är det vanligare att barn som upplevt våld i hemmet får hjälp och stöd genom 
individuella samtal i form av krissamtal (Eriksson, 2010). Forskningen om de individuella 
samtalen är inte lika utbrett som forskningen om samtal i grupp är (McAlister Groves, 1999). 
Detta påvisar att det finns olika former av hjälp att få men att behoven ser olika ut exempelvis 
beroende på hur gammalt barnet är. Då det finns en brist på forskning om det individuella 
samtalet, behövs detta område studeras vidare. Detta för att de unga barnen ska kunna få den 
hjälp och stöd som är mest hjälpsamt för dem samt för att de inte ska förbises. I den tidigare 
forskningen har fokus legat på krissamtalets verkan, vilket gör att forskning om vad i 
krissamtalen som är verksamt för unga barn som bevittnat våld i hemmet behövs. 
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Metod 
För att besvara vårt syfte användes kvalitativa intervjuer med barn som upplevt våld i hemmet 
och genomfört krissamtal som utgått från Trappan-metoden. Då det inte fanns en möjlighet att 
utföra intervjuer med utsatta barn, består data till denna studie av redan existerande intervjuer 
med unga barn som upplevt våld i hemmet. Genom att intervjua barn kan en unik förståelse 
rörande deras situation skapas för vuxenvärlden, då förståelsen som barnen ger inte kan 
ersättas med vad vuxna i barns närhet tror om en viss företeelse. Utifrån barns berättelser kan 
vuxna få en tydligare kunskap kring vad de kan göra för att förbättra sitt förhållningssätt och 
arbete med barn i utsatta situationer (Källström Cater, 2015). Denna studie baseras på 
intervjuer från en utvärdering av Trappan-metoden, gjord av Källström Cater (2009). 
Intervjumaterialet gav möjligheten att utgå från barnens perspektiv, då möjligheten att 
intervjua barn inte fanns. Barn är mer sårbara då de inte är myndiga och kan därför inte helt 
samtycka själva till om de ska delta i intervjuer. Vidare är barn inte lika mogna och har inte 
lika mycket erfarenheter som vuxna har. Mognaden är relaterad till både ålder och de 
erfarenheter som barnen bär med sig sedan tidigare. Då barnen generellt har svårare att 
bedöma riskerna i intervjusituationen, kan detta också anses som ett argument för att barnen 
är mer sårbara (Källström Cater, 2015). Att barn är mer sårbara och en utsatt grupp, är en av 
anledningarna till att intervjuer med barn inte tillåts till denna studie.  
 
Nedan kommer en redovisning av hur datainsamlingsmetoden har gått till. Urval, 
litteratursökning samt forskningsetik kommer även att redovisas och diskuteras, först utifrån 
Källström Caters (2009) studie och sedan utifrån denna studie. Vidare kommer även 
analysmetod och kvalitetskriterier att redovisas samt diskuteras. 
 
Datainsamlingsmetod 
I Trappan-utvärderingen (Källström Cater, 2009) har intervjuer utförts för att samla in data. 
Dessa intervjuer har varit kvalitativa där syftet var att identifiera barnens uppfattningar samt 
beskrivningar av Trappan-samtalen. Lågt standardiserad och lågt strukturerad intervjuguide 
med öppna frågor användes i studien och nya frågor samt följdfrågor ställdes under intervjuns 
gång. Intervjuguiden innehöll sex teman: 1) hur det var att komma till verksamheten och prata 
med en professionell, 2) om barnet själv ville komma, 3) om något hade blivit lättare eller 
svårare efter krissamtalen, 4) om barnet hade lärt sig något av krissamtalen, 5) om det hade 
varit bra eller dåligt att prata om våldet och 6) vad var bäst och sämst med krissamtalen. 
Frågorna anpassades efter vilken ålder samt vilken språklig nivå barnen hade. Intervjuerna 
utfördes av en socialarbetare med erfarenhet av ungdomsarbete i praktiken samt av att 
genomföra intervjuer med barn som upplevt våld i hemmet. Utförandet av intervjuerna skedde 
i ett lugnt samt separat rum antingen på den verksamhet där krissamtalen utfördes eller 
hemma hos deltagarna, baserat på barnens eller mammornas önskan. Intervjusvaren skrevs 
ned samtidigt som intervjuerna genomfördes. Nackdelen med detta, var att det i denna studie 
inte fanns någon kunskap om hur dialogen har gått till under intervjuernas gång. De barn som 
var under femton år fick ha sina mammor i ett angränsande rum under intervjun, detta för att 
barnen skulle känna sig mer trygga. 
 
Att använda någon annans insamlade data kallas för sekundäranalys. En sekundäranalys är 
inte lika vanligt förekommande inom den kvalitativ forskning som vid kvantitativ forskning.  
Att utföra en sekundäranalys på material som samlats in där barn varit respondenter kan 
undvika risker för barns ytterligare medverkan i forskning. Både barnens och föräldrarnas tid 
sparas och risker minimeras genom att återanvända materialet. Återanvändningen skapas med 
fördel i och med att en utomstående får chansen att på nytt problematisera det redan 
insamlade materialet (Källström & Andersson Bruck, kommande). Som nämnts ovan, är det 
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en större risk att intervjua barn än att intervjua vuxna och av denna anledning kan det anses 
som extra viktigt att återanvända det redan insamlade materialet väl.  
 
Urval 
Barnen som deltog i intervjuerna kommer från en av Sveriges största verksamhet som 
använder sig av Trappan-metoden i sitt arbete samt är en del av socialtjänsten. Dock har inte 
Trappan-metodens handbok följts helt, utan kompletterats med annat material. De som 
tillfrågats att delta i studien skulle uppfylla två kriterier, vilket var: att barnen har upplevt våld 
som utövats mot mamman av hennes nuvarande eller tidigare partner samt att barnet ska vara 
mellan fyra till nitton år. Innan interventionerna startade har studien i korthet presenterats för 
de barn som var femton år eller äldre samt mammorna till de barn som var under femton år. 
Om mer information om studien efterfrågades har studien presenterats på en djupare nivå. 
Barn ska informeras så gott det går, då det medför en risk att endast informera föräldrarna. 
Detta på grund av att föräldrarna kan ha missuppfattat informationen som getts samt att det 
inte går att veta vad föräldrarna väljer att ge för information till barnen (Källström Cater, 
2015). Efter att informationen om studien hade getts fick de barn som var femton år eller äldre 
samt mammorna till de barn som var under femton år, tacka ja eller nej till att delta i studien. 
Det var 36 stycke barn som valde att delta, varav 29 stycken fullföljde studien.  
 
För att kunna utföra denna studie har ett avsiktligt urval gjorts. Yin (2013) anger att avsiktligt 
urval innebär att urvalet har gjorts medvetet utifrån vad som anses ge mest relevant data. I 
denna studie har urvalet grundats på att det redan fanns intervjuer gjorda på den studiegrupp 
som var av intresse för studien. Materialet innefattade 29 stycken intervjuer, där sexton 
stycken intervjuer valdes ut med barn i åldrarna fyra till sju år. Studiens urval bestod av åtta 
stycken flickor och åtta stycken pojkar.  
 
Anledningen till att denna åldersgrupp var den som studien utförts på, var för att det finns en 
brist på forskning som är riktad mot unga barn som upplevt våld i hemmet och deltagit i 
krissamtal som utgår från Trappan-metoden. Att forskningen utgår från äldre barn, väcker 
tankar om ifall det förväntas att de yngre barnen påverkas av våldet på samma sätt som de 
äldre barnen gör. Forskningen påvisar att barn från ett år påverkas negativt av att uppleva våld 
i hemmet (Överlien, 2010). Även den ovan nämnda forskningen visar på att de unga barnen 
har andra behov i gruppsamtalen än vad de äldre barnen har (Parnebo & Almqvist, 2014). 
Detta tyder på att även unga barn påverkas av våldet men att det behövs forskas ytterligare på 
vad dessa barn har för behov av hjälp och stöd. Anledningen till att åldrarna fyra till sju år 
blev den åldersgrupp som studien innefattar, berodde på att barnen får vara minst fyra år för 
att kunna delta i krissamtal som utgår från Trappan-metoden. Att barn upp till sju år 
medverkade i studien, var att intervjumaterialet innehöll flest intervjuer inom denna 
åldersgrupp, något som kan göra det mer representativt för den specifika åldersgruppen än om 
de äldre åldrarna tagits med.  
 
Litteratursökning 
Flera olika tillvägagångssätt gjorde att artiklar och övrig bakgrundsfakta till studien kunde 
samlas in. Summon var den databas som artiklarna till studien har hittats via. Anledningen till 
att endast en databas nyttjades var att denna ansågs ha ett brett utbud av vetenskapliga 
artiklar. De sökord som gjorde att artiklarna hittades var: recognition theory, Honneth, 
therapeutic alliance, child, important, children experiencing domestic violence, intimate 
partner violence, response, shame, domestic violence, symptom, children, intervention, 
trauma, Trappan-modellen, barn, aktörer och våld. Mängden och variationen av sökord beror 
på att flera samt mer specifika sökningar har gjorts för att en bredd i den tidigare forskningen 
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ska ges.  
 
För att kunna välja ut artiklar till studien, har abstract granskats till de artiklar som genom sin 
rubrik upplevts som passande för studien, sedan granskades innehållet ytterligare på de 
artiklar som hade lämpligt abstract. Efter att en noggrann och kritisk granskning hade gjorts 
av samtliga artiklar, återstod endast ett antal artiklar som valdes ut till studien. Vidare har 
även artiklar som erhållits från handledaren eller hittats genom andra artiklar, bidragit till 
studien. Även internetsidor har nyttjats i studien, som exempelvis Socialstyrelsen. 
Internetsidorna har kritiskt granskats för att kunna utesluta olämpliga sidor. Vidare har även 
annan litteratur använts för att kunna redovisa studiens teoriavsnitt. 
 
Forskningsetik 
Det finns fyra olika forskningsetiska huvudkrav som bör uppfyllas vid utförande av forskning. 
De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskaprådet, 2002). Studiens deltagare eller deltagarnas mammor hade 
innan barnen deltog i intervjuerna, fått information om studien och därefter fått en chans att 
välja om de ville delta eller inte. När och var intervjun genomfördes grundades på barnens 
eller mammornas uppfattning om vad som var bäst för barnen, för att undvika risken för att de 
tog skada. Inför intervjun fick barnen eller deras mammor skriva på ett samtycke till 
deltagande i studien. De barn som var under femton år blev även de informerade om studien 
samt inbjudna till att delta i intervjuerna. Information gavs till barnen om att alla de som 
intervjuades deltog i krissamtal på verksamheten samt att de hade rätt att avbryta deltagande 
när som helst.  
 
Deltagande i studien var frivilligt och ingen kompensation gavs till deltagarna. Inför varje 
intervju informerades deltagarna om att intervjuaren inte har fått någon information om varför 
barnen har kommit till verksamheten eller vad som sagts under krissamtalen. Vidare gavs 
även information om att intervjuaren inte kommer att berätta för verksamhetens personal vad 
som sägs under intervjun. Detta för att barnen skulle känna sig trygga och att konfidentialitet 
skulle hållas. Studiedeltagaren ska avidentifieras för läsaren, även i citat, för att skydda barnet 
(Källström Cater, 2015). För att deltagaren skulle avidentifieras fick varje barn en egen kod 
samt att barnets kön och ålder antecknades i transkriberingen. 
 
En viktig del i att intervjua barn, som deltagit i insatser, kan vara att de benämner svårigheten 
men även faktorer som varit positiva med insatsen. Barnen som intervjuats kan uppleva 
intervjutillfället som en positiv erfarenhet där de känner sig viktiga och att barnens uppgifter 
och erfarenheter är viktiga för forskarens studie. Att ha ett öppet förhållningssätt till vad 
barnens svar kan betyda, när det är något som är otydligt, är viktigt att ha under resultatets 
utformande. Det kan tänkas vara mer etiskt korrekt att intervjua barn i sårbara situationer om 
syftet med studien är att skapa förståelse kring barns egna upplevelser. Mindre etiskt skulle 
det kunna tänkas vara om forskaren observerar barnets handlande utan att ta in deras tankar 
och åsikter (Källström Cater, 2015). Att välja att inte göra egna intervjuer kan därigenom vara 
både positivt och negativt.  
 
Analys av data 
Analysen som utfördes i studien hade ett induktivt angreppssätt, något som är vanligast vid en 
kvalitativ analys (Watt Boolsen, 2007). Med ett induktivt angreppssätt menas att analysen 
skapades genom att först utgå från empirin och därefter inkludera teorin, vilket skapar en 
fördjupad förståelse. Anledningen till att ett induktivt angreppssätt valdes, var att vi ville att 
intervjuerna med barnen skulle vara fokus i studien, istället för att studien skapas utifrån det 



9	
	

valda begreppet och teorin. Eftersom studiens syfte utgår från barnens perspektiv, då vi ville 
fokusera på vad barnen uttrycker som värdefullt i krissamtalen, var det av vikt att det var 
denna information som studien bygger på. För att påbörja analysarbetet, granskades 
intervjumaterialet noggrant för att en överblick över innehållet skulle ges. Intervjumaterialet 
granskades på varsitt håll, för att få en så bred bild av materialet som möjligt.  
 
Kodning tillämpas för att skapa ordning i materialet. I och med att kodningen av materialet 
utförs, kan en bekräftelse ges på att de tankar som finns om materialet stämmer överens med 
resultatet av kodningen, eller att kodningen bidrar till att ge en klarhet i materialets innehåll 
(Lindgren, 2014a). Den tematiska delen av analysen innebär att olika teman skapas utifrån de 
koder som tagits fram, detta för att skapa ordning bland de existerande koderna. 
Tematiseringen innebär att en mer tydlig och samordnad ram för analysen skapas (Lindgren, 
2014b). Då intervjuerna var korta och inte innehöll så mycket information, ansågs kodning 
vara något som inte behövdes göras i analysen då det var lätt att sortera in materialet i olika 
teman från start.  
 
När intervjumaterialet granskades skrevs förslag på olika teman upp. Under granskningen av 
intervjumaterialet kunde även nyanser av begreppet terapeutisk allians och erkännandeteorin 
utmärkas i intervjumaterialet. När detta var färdigställt gjordes en gemensam jämförelse av de 
teman som funnits. Detta för att se om de stämde överens eller om det fanns något som hade 
missats men eftersom resultatet överensstämde skapades de teman som sedan användes i 
analysen. Tematiseringen resulterade i att två huvudteman upptäcktes samt att underteman till 
varje huvudtema hittades. När intervjumaterialets teman var färdigställda var det dags att 
studera begreppet samt teorin för att kunna genomföra analysen. De teman som studien 
innefattar representerar det som kunde utläsas, utifrån intervjumaterialet, som värdefullt för 
barnen i krissamtalen.   
 
Begreppet terapeutisk allians samt erkännandeteorin som studien innehåller, var de som 
ansågs vara mest tillämpningsbara för att genomföra analysen. Anledningen till att dess två 
valdes var att de kunde bidra med att besvara studiens syfte, genom att ge en fördjupad 
kunskap samt förklaring till det som barnen uttrycker i intervjuerna. En noggrann påläsning 
om dessa genomfördes för att sedan beskrivas. Senare genomfördes analysen genom att 
begreppet, teorin och intervjumaterial ställdes mot varandra inom varje tema. Eftersom 
intervjumaterialet skrevs under intervjuernas gång, innehöll anteckningarna  brister i form av 
exempelvis förkortningar och felstavningar. För att citaten som användes i studien ska vara 
lätta att förstå samt läsas, har de korrigerats i samråd med den som intervjuade barnen. 
Korrigeringen utfördes utan att innebörden i det som sägs i citatet har förändrats och 
genomfördes främst på det som intervjuaren sade under intervjuerna. Analysens resultat 
redovisades sedan för att studiens syfte skulle kunna besvaras. 
 
Kvalitetskriterier 
Tillförlitlighet 
Om studien skapas systematiskt och genom noggrannhet, bidrar detta till en större 
tillförlitlighet av resultaten. Genom att vara noggrann med att låta studien fokusera på det den 
var tänkt att fokusera på, styrks detta (Fejes & Thornberg, 2015). Då ett ständigt reflekterade 
över olika påverkansfaktorer i tillvägagångssättet gjordes, framkom ett kritiskt 
förhållningssätt under studiens uppbyggnad. Tillförlitligheten visas genom att resultatet 
frambringade liknande resultat som andra forskningsstudier även om det även visar på nya 
aspekter som barn anser är värdefullt i krissamtalen. Tillförlitligheten kan tänkas stärkas 
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genom att studien har utförts gemensamt av studiens författare, något som kan tänkas påverka 
positivt då vi kunde påminna varandra om studiens syfte. 
 
Trovärdighet 
En kvalitativ forskningsstudie kan göras trovärdig på olika sätt, bland annat genom 
transparens, vilket innebär att forskningsstudien ska kunna diskuteras samt kritiseras. Detta 
kan göras genom att noggrant presentera forskningsprocessen så att läsaren kan ta del av hur 
författaren har tänkt samt motiverar sitt val av metod. Vidare är det även bra att redovisa 
kritik till studien som framkommit under forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015). I 
vår studie har forskningsprocessen presenterats för att läsaren ska kunna följa alla steg i 
processen. Studien har genomförts på ett systematiskt sätt utifrån givna riktlinjer och i 
diskussionen kommer studiens styrkor och svagheter att diskuteras, för att läsaren ska kunna 
avgöra studiens trovärdighet.  
 
Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att studien ska kunna säga något om exempelvis en större 
population än den som studerats (Svensson & Ahrne, 2015). Exempel på detta kan vara att de 
barn som studeras i denna studie ska kunna representera alla unga barn i Sverige som har 
upplevt våld i hemmet och genomfört krissamtal utifrån Trappan-metoden. 
Generaliserbarhetsbegreppet bör användas med försiktighet i en kvalitativ studie då det kan 
finnas en osäkerhet om hur mycket av personligheten som kan tänkas påverka utfallet (Fejes 
& Thornberg, 2008). Studiens resultat ska med försiktighet generaliseras då barnen i studien 
endast fått stöd utifrån Trappan-metoden samt att intervjuerna är ett antal år gamla, vilket 
innebär att chansen att något har förändrats finns. Antalet deltagare i studien är 16 stycken, 
vilket kan anses som ett ganska högt antal. I och med att barnen uppgav liknande svar på 
intervjufrågorna kan detta stärka studiens generaliserbarhet. Subjektiviteten i en kvalitativ 
studie är inte att förneka trots försiktighetsåtgärder, exempelvis medvetenhet av detta. I denna 
studie har varje moment redogjorts med noggrannhet för att läsaren ska kunna följa med i de 
processer samt steg som har skett i studien. Genom att noggrant redogöra i metodavsnittet för 
hur studien tagits fram, kan andra utföra ett liknande tillvägagångssätt. 
 
Teoretisk ram och analytiska begrepp 
Studiens analys utgår från begreppet terapeutisk allians samt erkännandeteori. Vid en 
noggrann granskning av detta begrepp och teori, utsågs dessa två. Anledningen till detta är att 
de kan hjälpa till att besvara syftet genom att klargöra varför det som barnen uttrycker som 
värdefullt i krissamtalen kan tänkas vara värdefullt, genom att ge en djupare förståelse. Nedan 
kommer en presentation av den terapeutiska alliansen samt erkännandeteorin att ges för att en 
förståelse för dessa ska fås. 
 
Terapeutisk allians 
Alliansen mellan klienten och den professionella är bland det viktigaste inom socialt arbete. 
Med allians menas kontakten och samarbetet som finns mellan den professionella och 
klienten. Detta är extra viktigt inom socialt arbetet då arbetet handlar om människor och att 
det aldrig går att förutse hur en individs reaktion. För att klienten ska uppleva att det som den 
professionella säger och gör är lämpligt, krävs det att klienten anser att den professionella 
betyder något för hen. Relationen bör vara av positiv karaktär på ett sådant sätt att båda parter 
accepterar den andre både som person och professionell samt att de accepterar relationen i 
stort. Allians är något som uppstår och förstärks över tid (Tjersland, Engren & Jansen, 2011). 
 
Alliansskapandet består av tre olika delar. Den första delen utgår från att den professionella 
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och klienten tillsammans ska komma överens om vilka mål som ska sättas för behandlingen. 
Andra delen syftar till att en överenskommelse ska ske över vilken metod som ska användas. 
Den tredje delen bidrar till förståelse kring att skapa ett känslomässigt band mellan de båda 
parterna. Anledning till detta är att klienten ska känna sig förstådd, bekräftad och uppskattad 
(Safran & Muran, 2000, refererad i Tjersland et al., 2011). Detta påvisar både vikten av en bra 
relation mellan klienten och den professionella och att klienten får vara med och bestämma i 
behandlingen. För att resultatet av stödet ska bli så bra som möjligt bör detta tillämpas då en 
bra terapeutisk allians vid ett så tidigt skede som möjligt i behandlingen, ökar chanserna för 
en bra behandling (Beutler et al., 2004, refererad i Tjersland et al., 2011). 
 
Det finns olika faktorer som påverkar alliansen på ett positivt sätt. En positiv faktor är att den 
professionella gör så att klienten känner sig förstådd, vilket kan ske om den professionella 
exempelvis är öppen och tydlig mot klienten. Vidare är ”trygghet, empati, accepterande, 
emotionella närvaro och respekt för klientens subjektiva upplevelse” viktiga egenskaper hos 
den professionella (Hartmann & Axelsson, 1999, refererad i Tjersland et al., 2011, s. 124). 
Även Förtroendet för terapeuten är viktigt för att stärka den terapeutiska alliansen. För att 
förtroende ska infinna sig är en känsla av integritet samt sekretess viktigt för klienten. Är 
klienten ett barn är detta inte lika enkelt att förhålla sig till då vårdnadshavarna har tillgång till 
information om barnet. Av denna anledning är sekretess extra viktigt att den professionella 
uppmärksammar barnet om, så att hen kan känna förtroende för den professionella och 
alliansen stärks mellan dem (Baylis et al., 2011).  
 
Klienten behöver känna sig trygg med den professionella för att en god allians ska skapas. Ett 
sätt att bygga upp alliansen på, är exempelvis att försöka anpassa besökstiden efter klienten 
samt att använda en språklig nivå som passar klienten. Om behandlingen anpassas efter 
klienten genom att exempelvis boka en tid då hen är ledig, kan detta leda till att klienten 
känner sig mer motiverad till att delta i behandlingen och att relationen mellan den 
professionella och klienten kan förändras i en positiv riktning. Vidare anges att för de barn 
som är under tolv år, är det viktigt att barnet förstår varför hen måste genomföra behandlingen 
och att de tycker om samt uppskattar att komma på besöken. För att barnet ska känna så, är 
lek något som skapar kunskap och förståelse hos barnet. Leken underlättar för barnet att 
uttrycka sina känslor, då de kan ha svårare att prata om dem (Broberg et al., 2015). 
 
Sammanfattningsvis är den terapeutiska alliansen en viktig del i det sociala arbetet, då en 
terapeutisk allians ger större möjligheter till ett bättre resultat. Det finns olika sätt för den 
professionella att bygga upp och stärka den terapeutiska alliansen. Detta är något som inte 
sker på en gång, utan utvecklas med tiden. Den terapeutiska alliansen går att applicera på 
intervjumaterialet för att klargöra, genom analysen, varför barnen uttrycker vissa delar i 
krissamtalen som värdefulla. För att komplettera denna teori kommer även erkännandeteorin 
att presenteras nedan.  
 
Erkännandeteori 
Honneths teori, erkännandeteorin, gör ett antagande om att individens identitet och en positiv 
relation till sig själv skapas genom ett flerdimensionellt erkännande från sin omgivning 
(Heidegren, 2003). En positiv relation till sig själv är förutsättningen för att individen ska 
kunna få ett individuellt självförverkligande, vilket kan jämföras med gott självförtroende, 
självbild och självkänsla (Jardine, 2015). Erkännandeteorin har sin utgångspunkt i 
identitetsskapandet och uppbyggandet av personligheten. När individen blir erkänd av sin 
omgivning kan hen skapa egna egenskaper. Små ögonblick av bekräftelse från en annan 
individ skapar förståelse för vardagliga erfarenheter. Erkännande påverkar en människa direkt 
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men har även indirekta följder som berör eller drabbar individen. Det berör både de individer 
som är i den involverade kretsen som erkännandet berör men även de som står utanför 
(Honneth, 2003). En kognitiv förståelse för vad som sker krävs för att både ta emot och ge 
erkännande (Jardine, 2015). Grupper av människor kan skapa en gemensam problemlösning, 
den gemensamma problemlösningen då en reflexiv samverkan skapas. En reflexiv samverkan 
bygger på förutsättningen av att erfarenhet av att bekräfta och bli bekräftad finns i gruppen 
(Honneth, 2003). 
 
Erkännandet delas upp i tre olika former, vilket är det grundläggande erkännandet, det 
rättsliga erkännandet och det sociala erkännandet. De tre olika formerna av erkännande har tre 
motsvarande kränknings- eller missaktningsformer. Det grundläggande erkännandets motsats 
är fysiska och psykiska kränkningar. Motsatsen till rättsligt erkännande är rättslig kränkning 
och motsatsen till det sociala erkännandet är nedvärdering av livsform. Ett exempel på en 
form av kränkning är osynliggörande av annan individ (Honneth, 2003). 
 
Det grundläggande erkännandet skapas genom känslomässiga relationer som individen har, 
vilket kan vara en relation till partner, familj och/eller vänner. Erkännandeformen skapas 
genom primärrelationer och är riktad mot individen som person och hens personlighet. 
Erkännandet är riktat direkt mot individen och hjälper individen att se sig själv genom andras 
ögon, något som kan anses som det mest relevanta erkännandet individen är i behov av. 
Kärlek av alla dess slag delas av ett fåtal i ens omgivning och det är viktigt att dessa relationer 
är trygga och kärleksfulla. Det är även av stor vikt att det kärleksfulla erkännandet kommer 
direkt från start då barnet lär känna erkännandet som ges genom primärrelation och kan under 
senare år få lättare att se vilka personer som ger den äkta kärleken. Barnet kan då lära sig 
vilka som hen kan lita på och inte lita på. De första månaderna med föräldrarna är det 
viktigaste erkännandet barnet får under sin uppväxt, även om resterande erkännande är av vikt 
även senare i livet (Honneth, 1995). 
 
Som nämnts ovan är motsatsen till grundläggande erkännande fysiska och psykiska 
kränkningar, något som kan vara en inskränkning av individens identitet eller integritet. En 
objektifiering görs av individen och individens välbefinnande sätts på spel genom detta och 
kränkningarna kan drabba det egna självförtroendet samt självtilliten (Honneth, 2003). Det 
direkta erkännandet som individen får genom erkännandeformen är den mest relevanta av de 
tre erkännandeformerna för att individen ska skapa en god relation till sig själv. Honneth gör 
ett antagande om att en individ antingen är socialt synlig eller socialt osynlig för en annan 
individ. Om en individ är synlig eller ej, påverkas av individuella och kognitiva egenskaper, 
och de erkännanden individen möter under en dag. Att individens nätverk bekräftar hen är 
viktigt i processen till att bli synlig. Trots att individ är synlig för en individ behöver inte det 
betyda att hen är synlig för en annan individ som hen precis har träffat. En mer socialt osynlig 
och utsatt människa upplever sig kränkt över mindre saker eller händelser jämfört med någon 
som är socialt synlig. En socialt osynlig individ har dålig självkänsla, självtillit och/eller 
självförtroende. Honneth beskriver hen som en individ som är i större behov av tydlig 
erkännande då det kan vara så att hen inte är mottaglig för samma bekräftelse som en socialt 
synlig person, i och med deras tidigare erfarenheter (Jardine, 2015). 
 
Kommunikationspartners benämner Honneth som det som sker i flervägskommunikation. 
Istället för att sätta sina egna behov i centrum ser individen till kooperativets bästa och 
därigenom bemöter sina kommunikationspartners förväntningar. För att kunna relatera till 
sina kommunikationspartners och ett utbyte ska ske, krävs att individen kommit till en viss 
kognitiv utveckling. Innan dess har en säkerhet funnits i de egna behoven, vilket byts ut mot 
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en osäkerhet av att inte uppfylla omgivningens förväntningar. Alla individer strävar efter att 
uppfylla omgivningens subjektiva förväntningar, något som individen visar genom att 
presentera sig själv som bättre än vad hen kan leva upp till (Honneth, 2003). Individer strävar 
konstant efter att bli uppmärksammad och erkänd, då en känsla av att vara behövd samt viktig 
är relevant inom erkännandeteorin (Jardine, 2015). En kränkning mot den unika 
personligheten kan anses som en djupare kränkning på identiteten än en rättslig kränkning kan 
vara. Erkännandet är dock inte endast en kamp som individen är i behov av att kämpa för. Det 
frivilliga erkännandet sker konstant och det kan tänkas ske i parrelationer, föräldra-
barnrelationer och andra frivilliga gemenskapsrelationer. Det frivilliga erkännandets egenskap 
är något som alla individer bär med sig och utnyttjar oavsett personlighet (Honneth, 2003). 
 
Motivationsstruktur är att ständigt leta efter erkännande eller att ge erkännande. Samhällets 
individer är under sin vardag utsatt av olika förpliktelser, förväntningar och önskemål av 
andra, det vill säga upplevda krav. Den motiverande strukturen hjälper individerna att kämpa 
och hålla sig motiverade att utföra och uppfylla dessa för att tillslut få ett erkännande av en 
eller flera andra individer. Upplevda krav, normer och förpliktelser kan upplevas som att en 
del av personligheten försummas. Individen är beredd att försumma sin egen personlighet för 
att sträva efter erkännandet från andra. En individ som inte erkänner eller tar emot 
erkännande, oavsett om det grundar sig i exempelvis ointresse eller osynliggörande av andra, 
kan skapa allvarliga konsekvenser för omgivningen (Honneth, 2003). 
 
Den andra erkännandeformen i Honneths teori är rättsligt erkännande. Erkännandeformen 
syftar till allt som rör individen som rättsobjekt och rättssubjekt. Alla samhällets individer har 
regler och lagar att följa för att anses vara en exemplarisk samhällsmedlem, något som alla 
strävar efter. Ett rättsligt erkännande ger uttryck för att alla samhällets individer anses till 
grunden ha samma värdighet oavsett individernas olikheter. Genom det rättsliga erkännandet 
skapas en självaktning som rättsligt subjekt. Honneths motsats till rättsligt erkänd är att bli 
kränkt som rättslig medborgare. Individens känsla av att vara ett rättsligt subjekt och status 
som medborgare kan i längden fråntas. Om det sker, kan detta leda till en bristande 
självrespekt hos individen (Honneth, 2003). 
 
Den tredje formen av erkännande är det sociala erkännandet. Erkännandeformen skapar 
möjlighet för samhällets individer att känna sig accepterade i samhällets gemenskap, där både 
individen känner trygghet i val av livsinriktning och där de individuella förutsättningarna kan 
accepteras. Samhällets individer känner en förbindelse till varandra och solidaritet skapar ett 
värde för varje specifik samhällsmedborgare. Om samhällsmedborgaren får ett socialt 
erkännande, får hen en chans att bygga upp en självkänsla. Det sociala erkännandets motsats 
är att individen förringas eller upplever att den inte tillskrivs lika värde som andra 
samhällsmedborgare. Om detta sker kan individen känna en låg social status, som i sin tur kan 
leda till utanförskap och stigmatisering. Genom att detta tredimensionella erkännande uppnås, 
skapas möjlighet till att en god identitet kan skapas samt en god relation till sig själv 
(Honneth, 2003). Mångdimensionella konflikter innebär att flera olika erkännanden från olika 
grupper spelar in. Konflikter pågår ständig inom många områden med anledning av 
erkännande (Honneth, 2003). Om en individ lever helt utanför samhället och är isolerad 
menar Honneth att individen skapar externa lösningar, som för en socialiserad individ som 
lever inom samhällets struktur kan kännas främmande. En människa som lever helt isolerad 
och inte känner sorg för detta förklarar Honneth som att hen ser på samhället i stort som en 
del i sin flervägskommunikation (Honneth, 1995). 
 
För att sammanfatta erkännandeteorin utgår denna ifrån att människan skapar sin identitet och 
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relation till sig själv genom att vara mottagare för erkännande som ges av andra individer. 
 Något som sker både i primärrelationen och som samhällsmedborgare. Relationen skapas 
även genom att ge erkännande samt se andra motta erkännandet som ges. Det som skiljer 
rättsligt erkännande och socialt erkännande från grundläggande erkännande är att individerna 
är i beroendeställning till varandra. En balans skapas mellan symbolisk självuppoffring och 
individuell självcentrering (Honneth, 1995). Individen är i behov av att lära sig att hantera 
sina egna egocentriska egenskaper innan hen kan förstå sig på olika åsikter, normer och regler 
i samhället som exempelvis etnicitet. Det betyder att innan barnets hjärna är tillräckligt 
utvecklad för att skapa denna förståelse, existerar inte de två andra erkännandeformerna 
(Honneth, 1995).  
 
Resultat 
I detta avsnitt kommer två olika huvudteman att presenteras, där varje huvudtema sedan har 
delats in i olika underteman. Studiens teman representerar det som barnen uttrycker som 
värdefullt i krissamtalen. Citaten som har valts ut anses representera det som samtliga eller 
flertalet av barnen uttrycker i intervjumaterialet. Inom varje tema kommer ett resultat av 
analysen att redovisas genom att intervjumaterialet, begreppet terapeutisk allians och 
erkännandeteorin tillämpas. Detta för att skapa en djupare förståelse samt bidra med att kunna 
besvara studiens syfte.  
 
Relation 
Det första genomgående temat som barnen ger uttryck för som värdefullt i krissamtalen, är 
relation. Inom detta tema framkommer två stycken underteman, vilket är barnens relation till 
den professionella samt relationen mellan barnen och föräldrarna och hur den professionella 
bör arbeta runt detta. Dessa två teman är tydligt genomgående i intervjumaterialet, genom att 
barnen på olika sätt ger uttryck för relationernas betydelse för krissamtalen. Då samtalet 
endast innefattar barnen och den professionella, är relationen en viktig del för att krissamtalet 
ska vara hjälpsamt för barnen. Nedan kommer analysens resultat av dessa två teman att 
redovisas för att klargöra relationens betydelse i krissamtalen. 
 
Barnens relation till den professionella 
Relationen mellan barnen och den professionella är något som går att utläsa från intervjuerna 
som en viktig del i krissamtalen, då flertalet av barnen uttrycker att krissamtalen är bra, kul 
och roliga. Anledningen till att barnen uttrycker detta, kan vara för att relationen mellan dem 
och den professionella är bra och därför gör samtalen positiva för barnen (jmf. Tjersland et 
al., 2011).  
 
Flertalet av barnen uttrycker att de tycker att andra barn, som upplever våld i hemmet, borde 
prova på Trappan-metoden. Vissa barn anser även att andra barn borde få prata med samma 
professionell som barnen själva har pratat med. Flertalet av barnet nämner även att de känner 
tillit till den professionella och uttrycker att de inte vill prata om våldet med någon annan, då 
de inte litar på andra. Barnen kanske tror att andra i deras omgivning kommer döma dem för 
det de varit med om, blir rädda för det som de berättar eller berättar det vidare till någon 
annan. Barnen beskriver även att de har motivation till att komma till samtalen med den 
professionella, något som uttrycks genom att de beskriver att de vill delta i krissamtalen oftare 
än de ska.  
 
              Hur har det varit att svara på X frågor? 
              Bra. Jag har gjort det. Roligt. 
              Tror du det skulle vara bra för ett annat barn att tala med X? 
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              Ja.  
 
Att barnen uttrycker att andra barn borde prova på Trappan-metoden kan tyda på olika 
medverkande faktorer, bland annat att själva metoden är bra. En annan medverkande faktor 
till att barnen anser att andra barn borde prova på krissamtalen, kan vara att den terapeutiska 
alliansen är bra mellan barnen och den professionella. Barnen i intervjumaterialet nämner att 
förtroendet för den professionella är viktigt. Tjersland et al. (2011) anger att alliansen mellan 
klienten och den professionella är det viktigaste inom det sociala arbetet och för att klienten 
ska lyssna på den professionella måste klienten anse att den professionella betyder något för 
hen. Vidare anger Baylis et al. (2011) att en viktig del för att stärka den terapeutiska alliansen, 
är att klienten har förtroende för den professionella. Ett sätt att bygga upp ett förtroende på är 
att skapa en känsla av integritet samt att sekretessen ska hållas. Detta kan ses utifrån den 
terapeutiska alliansen då barnen menar att förtroende är viktigt, vilket stärker relationen 
mellan den professionella och barnen.  
 
Det går att utläsa från intervjuerna att barnen litar på den professionella och att en terapeutisk 
allians finns mellan dem. Detta går att utläsa då barnen exempelvis tycker att det är kul att 
delta i krissamtalen och att vissa av barnen utrycker att de vågar berätta saker för den 
professionella som de inte har prata med någon annan om. Vissa av barnen uttrycker även att 
de kan prata med andra om våldet men att de inte kan berätta allt för dem, utan väljer istället 
att berätta detta för den professionella. Den professionella kan här ha lagt stor tyngd på att 
skapa ett förtroende mellan den professionella och barnen, så att barnen känner att de kan lita 
på den professionella samt vågar berätta om sina upplevelser av våldet. Att den professionella 
gör detta skulle kunna innebära att barnen tillslut kan komma till en punkt där de är 
mottagliga för det stöd som krissamtalen erbjuder (jmf. Baylis et al., 2011).  
 
I enighet med erkännandeteorin kan detta även tyda på att barnen känner ett så pass bra 
förtroende för den professionella att de anser att krissamtalen har varit bra och roliga, samt att 
barnen anser att den professionella betyder något bra för dem (jmf. Baylis et al., 2011). 
Honneth (1995) anger att det grundläggande erkännandet skapas genom de känslomässiga 
relationer som individen har. För barnen som intervjuas, kan den positiva relationen mellan 
dem och den professionella skapa detta grundläggande erkännande. När det grundläggande 
erkännandet ges till barnen kan det leda till att de vågar samtala om våldet, som tidigare 
missgynnat deras personliga värde. Både den terapeutiska alliansen samt erkännandeteorin 
påvisar vikten av en bra relation mellan barnen och den professionella, för att barnen ska 
tycka att krissamtalen är värdefulla (jmf. Honneth, 1995; Tjersland et al., 2011). 
 
För att barnen ska våga berätta om det som de har upplevt, måste de kunna lita på den 
professionella. Genomgående i intervjumaterialet går det att utläsa att barnen anser att det är 
bra att delta i krissamtalen. Anledningen till detta kan tänkas vara att ett rättsligt erkännande 
ges till barnen, då det rättsliga erkännandet ger uttryck för att alla samhällets individer anses i 
grunden ha samma värdighet oavsett individernas olikheter. Det kan tänkas att det rättsliga 
erkännandet skapas då den professionella genom samtalet, talar om för barnen att det inte är 
deras ansvar att våldet förekommer utan att det är våldsutövaren som gör fel (jmf. Honneth, 
2003). 
 
Även här kan en positiv relation utläsas då barnen uttrycker en glädje över att få komma till 
verksamheten och delta i krissamtalen, även om glädjen kom vid de senare samtalen. Nedan 
redogör två av de intervjuade barnen för glädjen över samtalen:  
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              Vad tänkte du då? 
              Jag tyckte att det var X och X. 
              Kände du dem? 
              Nej. 
              Hur kändes det?  
              Jag var blyg. 
              Slutade du vara blyg sen? 
              Mm. 
              Hur kändes det då? 
              Då kände jag mig glad.  
 
              Man pratar mycket om det som har hänt…  
              Man blir lycklig och glad när man har gått här ungefär 8-9 gånger.  
              Glad när man varit här, när man får åka hit.  
 
Om den terapeutiska alliansen är svag, finns en möjlighet att barnen inte uttrycker samma 
glädje över att delta i krissamtalen eller tycker att samtalen är verkningsfulla. Den 
terapeutiska alliansen byggs upp och förstärks med tiden. Vissa av barnen uttrycker att lyckan 
och glädjen som infinner sig vid samtalen, inte infann sig vid de första samtalen utan uppkom 
efter några samtalstillfällen. Detta kan påvisa att den terapeutiska alliansen är något som 
byggs upp samt stärks under en tid och att den inte automatiskt finns där från början. Detta då 
det kan betyda att det är här som den terapeutiska alliansen har uppstått eftersom barnen 
uttrycker att en förändring har skett efter cirka åtta till nio samtalstillfällen (jmf. Tjersland et 
al., 2011). 
 
Att relationen har förändrats då den terapeutiska alliansen kan ha infunnit sig efter ett tag, är 
något som går att utläsa i flera av intervjuerna. Detta kan ha sin grund i att barnen först är 
blyga under samtalen men att blygheten med tiden övergår till att de istället känner en glädje 
över att delta i krissamtalen. Till en början uttrycker vissa barn att det är jobbigt att prata om 
det som de har upplevt men att det till viss del är värdefullt att gå på krissamtalen. En 
påverkande faktor kan vara att relationen mellan den professionella och barnen är stark, vilket 
kan betyda att en terapeutisk allians har skapats (jmf. Tjersland et al., 2011). 
 
              Det kändes konstigt. Och sen kändes det inte konstigt. 
              Hur blev det då då? 
              Jag blev inte nöjd. Jag visste inte att vi skulle leka. 
              Vad trodde du då? 
              Att vi bara skulle prata. Sen blev det bättre. Det blev mycket bättre sen så märkte jag 
              ingenting att hon gick dit och tog leksaker. Och det där katt- och musspelet, det var 
              jätteroligt.  
 
Det finns olika egenskaper hos den professionella som påverkar den terapeutiska alliansen på 
ett bra sätt. Exempel på detta är att den professionella gör så att klienten känner sig förstådd, 
visar empati och emotionell närvaro med mera. Barnen uttrycker i sina svar att de känner sig 
förstådda genom att de exempelvis får vara med och påverka innehållet i samtalen, att de 
känner att samtalen anpassas utifrån dem som individer och att de inte känner sig dömda 
utifrån det som de berättar under samtalen. De professionella som barnen träffar under 
krissamtalen, kan ha de egenskaper som gör att den terapeutiska alliansen stärks mellan de två 
parterna (jmf. Hartmann & Axelsson, 1999, refererad i Tjersland et al., 2011). 
 
Inom erkännandeteorin nämns mångdimensionella konflikter. Mångdimensionella konflikter 
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skapas genom att individen är i behov av erkännande från olika grupper, för att få ett komplett 
erkännande (Honneth, 2003). Detta kan i sin tur kopplas till behovet av ett socialt erkännande, 
då en slags stigmatisering har skett genom att det finns andra som inte har det som 
minoritetsgruppen. Utifrån barnens beskrivningar kan det tänkas vara så att de till en början är 
restriktiva och avvaktande i sitt förhållningssätt, då de möjligtvis inte fått tillräckligt mycket 
socialt erkännande i våldssituationen. Något som kan tyda på att barnen har känt sig sedda 
och erkända i sin situation av den professionella, är att barnen beskriver att de har en bra 
känsla utifrån krissamtalen. Att den professionella exempelvis visar filmer som handlar om 
barn i liknande situationer, är något som framkommer i intervjuerna. Barnen får av den 
professionella en bekräftelse på att det finns andra barn som upplever liknande saker som de 
gör, så att barnen inte behöver känna sig annorlunda. I och med att samtalen är individuella 
och inte i grupp, ges denna bekräftelse av den professionella. Det kan tänkas vara viktigt att 
generalisera barnens situation och beskriva att det finns andra barn som är i samma situation. 
Genom generaliseringen ges barnen en möjlighet att få en känsla av att de inte är ensamma 
om att vara i en våldssituation. Det sociala erkännandet kan tänkas ge barnen möjlighet att ta 
plats även i andra sammanhang utanför samtalsrummet och att underlätta att ta emot det 
sociala erkännandet de får av omgivningen (jmf. Honneth, 2003). 
 
En stor del av barnen uttrycker att det känns bra, roligt och kul att prata med den 
professionella. Barnen uttrycker även att de blir lyckliga och mer harmoniska både under och 
efter samtalen, då de får chansen att berätta om det som känns jobbigt för dem. 
Erkännandeteorin förklarar en kommunikationspartner som en individ i en 
flervägskommunikation. Flervägskommunikationen ska vara en balansgång mellan 
självuppoffring och självcentrering, och istället för att sätta sina egna behov först ser 
individen till omgivningens bästa och möter upp sina kommunikationspartners förväntningar 
(Honneth, 2003). Det kan tänkas vara så att barnens berättelser får ett erkännande genom 
krissamtalet. Ett grundläggande erkännande kan ges av den professionella genom att bekräfta 
barnen i exempelvis hur de har hanterat våldssituationen, eller ge en bekräftelse på att våldet 
har varit jobbigt för barnen och att det är normalt att känna som de gör. Den kan även vara så 
att barnen får en möjlighet att berätta något som de hållit hemligt för sin omgivning och som 
de sedan får positiv feedback på av den professionella. Barnen får även ett erkännande på att 
de inte behöver ta så mycket ansvar och att det inte är de som orsakat våldet i hemmet (jmf. 
Honneth, 2003).  
 
Sammanfattningsvis är relationen mellan barnen och den professionella något som barnen 
uttrycker som värdefullt i krissamtalen. Anledningen till att de uttrycker detta kan vara för att 
relationen mellan barnen och den professionella är bra och därför gör samtalen positiva för 
barnen. Integriteten hos barnen bör bevaras för att en god relation ska kunna byggas upp 
mellan barnen och den professionella. En ärlighet hos den professionella kan tänkas vara av 
vikt för barnen som deltar i krissamtalen. Att berätta för barnen vilka skyldigheter och 
rättigheter gentemot sekretess anses vara viktigt för uppbyggandet av samtalsrelationen. En 
del av barnen uttrycker att de vill prata om våldet med den professionella men inte med någon 
annan. För de barn som upplevt våld i hemmet, tar det tid att skapa ett förtroende i och med 
att barnen kan ha blivit missgynnade genom våldet. Ett grundläggande erkännande kan ges 
och barnen upplever sig viktiga och vågar därigenom börja rekonstruera sina berättelser. 
Motivation skapas genom de tre erkännandeformerna då barnen upplever en 
flervägskommunikation med balans mellan självuppoffring och självcentrering. Detta gör att 
en känsla av att vara viktig skapas hos barnen. Om en bra känsla infinner sig efter föregående 
samtal kan en motivation till att vilja fortsätta att prata vid nästa samtal infinna sig (jmf. 
Tjersland et al., 2011; Baylis et al., 2011; Honneth, 1995; Honneth, 2003).  
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Relationen mellan barnet och föräldrarna och hur den professionella bör arbeta runt detta 
Relationen mellan barnens föräldrar och barnen kan ses genom intervjuerna vara en värdefull 
del i krissamtalen, då barnen berättar om sina föräldrar och hur deras relation är. Denna 
relation är något som den professionella bör förhålla sig till och i längden stärka, för att 
barnen ska kunna bearbeta det som de har varit med om (jmf. Baylis et al., 2011).  
 
Något som genomgående kan utläsas från intervjuerna är att barnen berättar vem det är som 
tycker att de behöver delta i krissamtalen, till exempel mamma eller pappa. Det går dock att 
utläsa från vissa av intervjuerna att alla föräldrar kanske inte har varit helt ärliga med varför 
barnen bör delta i krissamtalen. Detta går att utläsa då vissa av barnen beskriver att de 
medverkar i krissamtalen för att mamma och pappa ska sluta bråka. 
 
              Har det varit bra eller dåligt att tala om våldet mot mamma? 
              Bra. 
              Hur hade det varit om du inte fått prata om våldet? 
              Då skulle det fortfarande varit bråkigt. 
              Hur kunde bråket sluta för att du fick prata med X? 
              Mamma bara kom på en dag att vi skulle börja här. 
              Tänk om det blir bråk igen då? 
              Det här är sista gången, men då får jag säga till mamma att jag vill åka hit en              
 gång till. 
 
Det kan tänkas vara så att barnen känner sig missgynnade om våldet inte upphör trots att de 
prioriterar att gå på krissamtalen. Psykiska kränkningar och missgynnande är en inskränkning 
av individens identitet eller integritet. Individens välbefinnande sätts på spel vilket kan skada 
självförtroendet och självtilliten, något som drabbar individens relation till sig själv. Detta 
skulle kunna ses som ett stort svek både från föräldrarna och den professionella då det de 
säger inte är sant. Barnen kan ha ett behov av att den professionella bemöter deras 
förväntningar vid första krissamtalet för att minska denna risk och att de får ett erkännande 
efter sina behov. Ett sådant svek är något som skulle kunna drabba barnen mer än själva 
våldet har gjort, vilket kan leda till att resultatet av krissamtalen blir misslyckat (jmf. 
Honneth, 2003). 
 
Att exempelvis både mamman och pappan eller endast barnens mamma, vill att barnen ska 
delta i krissamtalen, ger barnen ett erkännande från dem om att det är okej att prata om våldet 
samt att barnens känslor blir bekräftade. 
 
              Har du själv velat åka eller har du gjort det för att någon annan vill? 
              Det var min mamma och pappa som tyckte det var bra att jag fick prata med någon. 
 
En del av barnens föräldrar är positiva till krissamtalen, något som vissa av barnen nämner i 
intervjuerna medan andra inte nämner detta. Enligt erkännandeteorin delas kärlek, på en 
grundläggande nivå, endast av ett fåtal i ens omgivning. Genom det grundläggande 
erkännandet lär sig barnen att se vilka det är som ger äkta kärlek och vilka som inte gör det, 
vilket i sin tur lär barnen att lita på de personerna som vill dem väl (Honneth, 1995). För de 
barnen som inte fått bekräftelse på att det är okej att prata om våldet kan det vara viktigt att 
den professionella motiverar föräldrarna till att de gör det. Att barnen känner sig viktiga gör 
att det kan tänkas vara av stor vikt att behandlaren motiverar föräldrarna till att samtala med 
barnen angående krissamtalen, för att de ska få det grundläggande erkännandet som de är i 
behov av. En annan tanke är att om barnen får erkännande på att det är okej att prata om 
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våldet, kan den professionella påbörja krissamtalen på en annan nivå än om barnen inte fått 
något godkännande (jmf. Honneth, 1995).  
 
Edelson (1999) anger att de föräldrar som antingen utsätter eller utsätts för våld i hemmet, 
ofta är självcentrerade. Detta betyder att föräldrarna är upptagna av våldet och ofta har svårt 
att uppfatta hur barnen påverkas av detta. Exempel på detta är att föräldrarna ofta tror att 
barnen inte förstår vad som händer på grund av att de exempelvis har lekt under tiden som 
våldet har förekommit. Det kan tänkas vara så att barnen får ett grundläggande erkännande 
genom att föräldrarna visar att de är medvetna om att barnen upplevt våldet, genom att de 
tillåter barnen att gå på krissamtal. Detta kan i sin tur frigöra barnen från känslan av att de 
ansvarar för våldet. Barnen kanske inte får erkännande hemma på grund av att föräldrarna inte 
har tid för dem eller att mammorna är upptagen av sina egna trauman, vilket kan var något 
som den professionella får ta hänsyn till och så att de istället kan ge barnen det grundläggande 
erkännandet (jmf. Honneth, 2003).  
 
Genom att barnen får möjlighet att visa upp något som gjorts under krissamtalen, kan detta 
underlätta för föräldrarna att ge barnen erkännande. Det som barnen nämner som saker som 
kan visas upp är bland annat teckningar och klistermärken. Barnen berättar även genom 
intervjuerna att de fått olika tips på vad de kan göra, exempelvis tillsammans med föräldrarna, 
för att bland annat kunna uttrycka sina känslor.  
 
              Är det något som blivit svårare eller lättare för dig sedan du varit med om de här 
              samtalen? 
              Det är lätt att visa klistermärkenalle.  
 
Det grundläggande erkännandet är ett direkt erkännande som är riktat direkt till individens 
prestationer (Honneth, 1995). Att barnen kan visa upp något från krissamtalen, exempelvis 
klistermärken, kan underlätta för föräldrarna att ge barnet erkännande. Det kan vara lättare för 
föräldrarna ge bekräftelse då barnen har med något från samtalen som de kan visa upp för 
föräldrarna. Det kan annars vara svårt för föräldrarna att bekräfta krissamtalet då det kan 
finnas en osäkerhet om hur de ska samtala om detta. Om en osäkerhet infinner sig kan detta 
leda till en tystnad från föräldrarnas sida, något som kan göra att barnen känner sig 
missgynnade. Genom att använda klistermärkena kan barnen och föräldrarna prata om 
samtalet med den professionella och barnen kan då få ett grundläggande erkännande genom 
detta (jmf. Honneth, 2003). 
 
Sammanfattningsvis uttrycker barnen i intervjuerna att de gillar att ta med något från samtalen 
som i sin tur kan hjälpa till att skapa ett samtal mellan barnen och föräldrarna. Den 
professionella kan behöva motivera föräldrarna till att vara ärliga med barnen om varför de 
behöver delta i krissamtalen. Barnen kan annars känna ett svek, vilket kan påverka 
bearbetningen negativt. Att ett godkännande ges av en eller båda föräldrarna till att det är okej 
för barnen att prata om våldet, visar intervjumaterialet är viktigt. Barnen har även olika starkt 
självförtroende och självkänsla innan krissamtalen, något som kan vara beroende av vad och 
hur mycket erkännande barnen har fått under sin uppväxt. Vidare kan barnen vara oroliga och 
känsliga när de ska påbörja krissamtalen, med anledning av att de inte har en så god relation 
till sina föräldrar. Därför bör den professionella vara lyhörd utifrån situationen och påbörja 
bearbetningen på den nivån som barnen befinner sig på (jmf. Honneth, 1995; Honneth, 2003; 
Baylis et al., 2011). 
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Aktiviteter 
Temat aktiviteter innehåller tre olika underteman som kommer att tas upp nedan, vilket är lek, 
måla samt fika. Dessa tre teman är även de något som barnen uttryckte som värdefullt i 
krissamtalen. Det är flertalet av barnen som uttrycker att det var något eller några av dessa 
aktiviteter som var det bästa med Trappan-samtalen. Vidare är det även flertalet av barnen 
som nämner någon av aktiviteterna ett flertal gånger under intervjuns gång, vilket kan peka på 
aktiviteternas värde. Varje tema kommer nedan skrivas separat för att undersöka varför dessa 
tre teman är något som barnen uttrycker som värdefullt i krissamtalen.  
 
Lek 
Många av barnen uttrycker att olika former av lekar är en av de saker under krissamtalets 
gång, som de anser är det bästa med krissamtalen. Broberg et al. (2015) anger att leken 
underlättar för barnen att kunna uttrycka sina känslor, då de kan ha svårare att endast prata om 
dem. Leken kan därför vara en metod som den professionella använder sig av under 
krissamtalet, för att barnen lättare ska kunna dela med sig av sina tankar och känslor. Det kan 
även vara så att den professionella använder leken för att barnen ska få göra något annat än att 
endast prata om det som känns svårt och jobbigt för dem. 
 
Att leken är det som är bäst med krissamtalen, är det flera barn som ger uttryck för av olika 
anledningar. Barn har olika behov i krissamtalen då barnen exempelvis kan ha svårt att sitta 
still eller blir oroliga i nya och främmande situationer, vilket framkommer i intervjuerna.    
  
 
              Vad har varit bäst med Trappan? 
              Spela plockepinn. Att jag fick göra något och inte fick sitta still så länge. För jag har 
              adhd och kan inte sitta still så länge.  
 
Det kan tänkas vara så att den professionella tar hänsyn till barnens individuella behov och 
sedan anpassar samtalen därefter. Safran och Muran (2000, refererad i Tjersland et al., 2011) 
anger att den andra delen av alliansskapandet pekar på vikten av att klienten och den 
professionella tillsammans kommer överens om vilken metod som ska användas under 
samtalen. Att barnen uppmärksammar just leken i krissamtalen kan tyda på att barnen själva 
får vara med och bestämma innehållet i krissamtalen och att den professionella har alternativ 
på aktiviteter som anpassas efter barnen (jmf. Safran & Muran, 2000, refererad i Tjersland et 
al., 2011).  
 
En annan tanke är att leken skapar en igenkänningsfaktor hos barnen, då de känner igen leken 
från andra sammanhang. Leken blir då det som barnen känner igen och den professionella 
lägger sedan till samtalsdelen. Den professionella anpassar därigenom samtalet till något som 
barnen känner igen och är trygg med. Leken kan även användas som ett hjälpmedel till att 
samtala om något som barnen tycker är tungt, på ett mer lättsamt sätt. Det kan även vara så att 
barnen genom krissamtalen skapar struktur i sina liv, då de tidigare kan ha behövt ta mer 
ansvar än vad som är rimligt för barnens ålder (jmf. Broberg et al., 2015). För att en god 
terapeutisk allians ska skapas bör individen uppleva en uppskattning samt känna en känsla av 
att hen är förstådd. Det kan tänkas vara så att barnen känner sig förstådda genom att den 
professionella anpassar samtalen efter deras behov, exempelvis om ett barn har en diagnos. 
Flertalet av barnen uttryckte att leken var det som de ansåg var det bästa med Trappan-
metoden. Detta kan stärka relationen mellan barnen och den professionella, vilket i sin tur kan 
leda till att barnen känner sig mer bekväma och tillit skapas (jmf. Hartmann & Axelsson, 
1999, refererad i Tjersland et al., 2011). 



21	
	

 
I och med att barnen ger uttryck för att leken är värdefullt i krissamtalen, kan detta tolkas som 
att den professionella tar sig tid att leka med barnen och erkänner dem genom leken, något 
som ger dem erkännande på att de är viktiga. Ett grundläggande erkännande är viktigt för att 
individen ska kunna skapa en god identitet. Att den professionella riktar hela sin 
uppmärksamhet på barnen och väljer en lek som barnen tycker om, kan tänkas ge barnen detta 
erkännande (jmf. Honneths, 1995). 
 
              Det var bra. Att spela spel och sånt. Bowling och fiskegrejer. Och höll på med den där 
              tärningen. Den har känslor på. Om jag får glad så ska jag berätta om när jag är glad, när 
              jag var glad.  
              Hur är det?  
              X fick gråta många gånger. Det fick jag också.  
 
Det erkännande som barnen får utifrån leken skulle kunna leda till att de vågar öppna sig mer 
under krissamtalen. Att på olika sätt uttrycka det grundläggande erkännandet kan skapa en 
tillit mellan parterna, vilket gör det som barnen upplever som jobbigt och tungt att prata om 
mer lättsamt. Vidare kan det tänkas att det är viktigt för barnen att den professionella tar sig 
tid till att ge dem uppmärksamhet genom leken, något som kanske saknas i hemmet på grund 
av våldet (jmf. Honneth, 2003; Edelson, 1999). 
 
Honneth (2003) beskriver det sociala erkännandet som att individen genom erkännandet får 
möjlighet att känna en acceptans från samhället och vara en del av samhällets gemenskap. Om 
individen av någon anledning saknar detta erkännandet kan hen känna sig utanför samhällets 
gemenskap och känna sig annorlunda. Genom att den professionella gör samma sak som 
barnen i leken, kan den professionella visa dem att det som barnen gör inte är något ovanligt. 
Detta är något som i sin tur skulle kunna tänkas skapa en känsla av samhällstillhörighet hos 
barnen. Vidare visar detta hur den professionella använder sig av en lek som gör att de båda 
får dela sina känslor. Den professionella visar barnen att även hen kan vara ledsen och att det 
är okej att visa sina känslor. Att både den professionella och barnen berättar om sina känslor 
kan stärka känslan hos barnen om att deras känslor är som alla andras och en samhörighet kan 
skapas (jmf. Honneth, 2003). 
 
Några av barnen uttrycker i intervjuerna att det är viktigt att hålla sig till reglerna under lekens 
gång. Barnen beskriver att de inte tillåter att någon fuskar och att de inte kan lita på den 
personen om hen ändå gör det.  
 
              Vad har varit bäst med Trappan? 
              Att leka. Om man gör fel, det är det viktigaste man gör. Och fuskar, då blir de inte 
              kompisar. 
              Hur blir det då då? 
              Inte så roligt.  
 
Det kan tänkas vara så att barnen får ett rättsligt erkännande genom att både barnen och den 
professionella håller sig till spelets regler. Detta kan skapa en känsla hos barnen att de är ett 
rättssubjekt och en tillit till rättssamhället kan därigenom skapas (jmf. Honneth, 2003). 
 
Sammanfattningsvis uttrycker flertalet av barnen att olika former av lekar är något som är 
värdefullt i krissamtalen. Leken kan vara en metod som den professionella använder sig av 
under krissamtalet för att barnen lättare ska kunna dela med sig av sina tankar och känslor. 
Vidare kan leken underlätta för barnen att uttrycka sina känslor på ett mer lättsamt sätt. Det 
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kan även vara så att den professionella använder leken för att barnen ska få göra något annat 
än att endast prata om det som för dem känns svårt och jobbigt. Genom leken får barnen 
chansen att skapa en relation till den professionella under mer lättsamma former, vilket gör att 
barnen känner sig mer bekväma. Leken kan ses som något som barnen känner igen sedan 
tidigare och kan därför avdramatisera samtalssituationen. Vidare kan leken även göra så att 
barnen känner sig trygga i situationen så att tillit skapas och hjälper barnen att få omväxling, 
vilket kan tänkas vara extra viktigt om barn med individuella behov deltar i krissamtalen. 
Barnen kan då få chansen att känna att samtalen inte blir jobbiga, exempelvis av den 
anledningen att de inte klarar av att sitta still så länge. Att den professionella använder sig av 
leken kan göra att barnen får uppmärksamhet av den professionella och därmed känner sig 
viktiga, vilket kan leda till att de vågar öppna sig mer. Genom leken utför både den 
professionella och barnen samma handling, vilket visar barnen att deras handlingar inte är 
något ovanligt och en samhällstillhörighet skulle kunna infinna sig hos barnen (jmf. Broberg 
et al., 2015; Honneth, 2003; Hartmann & Axelsson, 1999, refererad i Tjersland et al., 2011).  
 
Måla 
Måla och rita är även det något som barnen uttrycker som det bästa med krissamtalen eller 
nämns flertalet gånger under intervjuernas gång. Att måla och rita kan användas som metod i 
samtalet för att barnen lättare ska kunna uttrycka sig eller för att skapa en stund där barnen 
själva får välja en aktivitet som de vill utföra (jmf. Dyregrov, 2012).  
 
Många barn uttrycker att rita och måla är det roligaste med Trappan-metoden. Att den 
professionella tar sig tid att måla med barnen kan stärka den terapeutiska alliansen mellan 
barnen och den professionella (jmf. Safran & Muran, 2000, refererad i Tjersland et al., 2011). 
Den tredje delen i alliansskapandet gå ut på att skapa en känslomässig relation mellan den 
professionella och klienten, vilket gör att klienten känner sig bekräftad och förstådd. Den 
professionella väljer ut en aktivitet som barnen gillar, vilket signalerar att den professionella 
bry sig om barnen och den terapeutiska alliansen kan stärkas (Safran & Muran, 2000, 
refererad i Tjersland et al., 2011). 
 
Som nämnts ovan, anger Broberg et al. (2015) att leken underlättar för barnen att uttrycka sina 
känslor. Det kan vara så att barn även kan ha lättare att prata om sina känslor medan de målar 
eller ritar. 
 
              Är det något som har blivit svårare eller lättare för dig sedan du varit med om de här 
              samtalen? 
              Lättare att jag ska rita upp vad som har hänt och saker och prata är lätt också.  
 
Det kan tänkas att barnen ger uttryck för att det är roligt och viktigt att rita då ett 
grundläggande erkännande ges som direkt respons av individens handlande. En del av barnen 
uttrycker att det blir lättare att prata om det som har hänt, under tiden som de får måla. När 
barnen ritar kan de ha lättare att uttrycka sina tankar och känslor som de ha svårt att sätta ord 
på. Barnens känslor kan då få en möjlighet att bli bekräftade av den professionella (jmf. 
Honneth, 2003; Broberg et al., 2015).  
 
Om omgivningen visar sin uppskattning när individen försöker göra sitt bästa, skapas ett 
socialt erkännande. Individen lever ständigt med en slags osäkerhet med anledning av att hen 
kanske inte kommer att uppfylla omgivningens subjektiva förväntningar (Honneth, 2003). 
 
              Vad har varit sämst med Trappan? 



23	
	

              Jag kan inte göra samma som de andra barnen gjort som sitter på väggen, det ser svårt 
              ut.  
 
De yngsta barnen i studien uttrycker en upplevelse av att de inte kan leva upp till 
omgivningens förväntningar. Prestationskraven kan vara konstruerade av barnen själva och 
inget som omgivningen lägger märket till. Vissa barn kan få ett erkännande av att hänga upp 
något på väggen för att visa hur duktiga de är, medan teckningarna för andra barn kan kännas 
som ett ideal för hur en målning ska se ut. Om den professionella har krav som barnen inte 
kan leva upp till, kan barnen känna sig missförstådda, vilket i sin tur kan skapa dåligt 
självförtroende. Att barnen känner sig förstådda är en viktig del i den terapeutiska alliansen 
(jmf. Honneth, 2003; Hartmann & Axelsson, 1999, refererad i Tjersland et al., 2011).  
 
De yngsta barnen kan känna en press på sig, från den professionella, att kunna prestera på 
samma nivå som de andra barnen. Detta kan tyda på att barnen inte känner sig förstådda av 
den professionella, vilket kan påverka den terapeutiska alliansen på ett negativt sätt (jmf. 
Hartmann & Axelsson, 1999, refererad i Tjersland et al., 2011). Erkännandeteorin beskriver 
att människor som har drabbats av missgynnsamhet och därigenom kan ha dålig självkänsla, 
självtillit och/eller självförtroende, har ett större behov av ett tydligt erkännande. Individen är 
inte mottaglig för samma slags erkännande som en individ med god självkänsla, självtillit 
och/eller självförtroende är (Jardine, 2015). Det kan tänkas vara så att den professionella ger 
barnen liknande erkännande när barnen målar, som den professionella ger till andra barn vid 
krissamtal. Det kan dock vara så att barnen inte är mottagliga för samma slags erkännande då 
de varit med om olika missgynnsamheter tidigare i livet (jmf. Jardine, 2015).  
 
Sammanfattningsvis är även måla och rita något som barnen uttrycker som värdefullt i 
krissamtalen. Måla och rita kan användas som metod i samtalet för att barnen lättare ska 
kunna uttrycka sig och för att skapa en stund för barnen att kunna välja aktivitet där de får 
göra vad de vill. När barnen målar får de en chans att uttrycka sina känslor på ett annat sätt 
och den professionella kan bekräfta känslorna som annars kanske inte kommit fram i ett 
vanligt samtal. Genom att måla kan barnen även få sina känslor bekräftade och den 
professionella visar att hen bryr sig om barnen genom att välja en aktivitet som barnen vill 
utföra. Målandet är en positiv del i samtalen men det kan även vara negativt. De yngre barnen 
uttrycker genom sina svar att de kan få prestationsångest i och med att de själva inte anser att 
de kan leva upp till omgivningens förväntningar, vilket i sin tur kan skapa dåligt 
självförtroende (jmf. Dyregrov, 2012; Broberg et al., 2015; Honneth, 2003; Honneth, 1995; 
Safran & Muran, 2000, refererad i Tjersland et al., 2011; Jardine, 2015). 
 
Fika 
Den tredje aktiviteten som är dominant i barnens intervjusvar är fikat. Även fikat är något 
som många av barnen uttrycker som det bästa med krissamtalen. Fika som exempelvis saft 
och bulle, är något som barn uppskattar att bli bjudna på. Att fikat är något som uttrycks som 
viktigt av barnen i intervjuerna, går att se då exempelvis äta kakor eller glass är något som 
barnen ofta nämner (jmf. Arnell & Ekbom, 2010).  
 
Många av barnen uttrycker i intervjuerna att den professionella bjuder på fika under 
krissamtalen och att de uppskattar detta. Att den professionella bjuder på fika kan signalera 
till barnen att hen bryr sig om dem genom att tänka på dem och har tagit sig tid till att köpa 
fika som de gillar. Betydelsen av detta kan vara att den professionella använder sig av något 
som barnen gillar för att exempelvis skapa en terapeutisk allians. Det känslomässiga bandet 
mellan den professionella och barnen leder till att de känner sig uppskattade och bekräftade. 
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Att den professionella har ordnat med fika till barnen ger en bekräftelse på att de är viktiga för 
den professionella och barnen känner sig uppskattade. När barnen och den professionella fikar 
lägger den professionella allt fokus på barnen, vilket även ger barnen bekräftelse på att de är 
viktiga för den professionella (jmf. Safran & Muran, 2000, refererad i Tjersland et al., 2011). 
 
              Jag tycker om att bada. 
              Vad tycker du bäst om: bada eller Trappan? 
              Trappan! 
              Varför? 
              För då får jag äta kex!  
 
Att känna sig behövd och viktig är en relevant del inom erkännandeteorin (Jardine, 2015). 
Relationen skapas genom att ge erkännande samt att se andra motta erkännandet som 
individen ger (Honneth, 1995). Genom fikat och den professionellas erkännande, kan det 
tänkas att barnen känner sig viktiga. Barnen får även chansen att ge tillbaka ett erkännande till 
den professionella och därigenom ges även möjligheten till barnen att se den professionella 
motta erkännandet (jmf. Jardine, 2015).  
 
Fikat ger barnen möjlighet att känna att de inte är våldet utan erkänns för sin personlighet 
istället, vilket i sin tur kan göra att barnens relation till sig själva stärks.  
 
              Hur har det varit att komma hit till Trappan och tala med X? 
              Bra och roligt. 
              Vad är det som har varit bra och roligt? 
              Det är roligt att vara här och måla och ta kakor och leka och måla i det lilla rummet och 
              sen kolla på böcker .... 
              Vad har varit bäst med Trappan? 
              Jag tycker att prata om pappa är tråkigt.  
 
Detta kan tolkas som att barnen anser att krissamtalen är något som de tycker är bra men att 
samtala om våldsutövandet har varit tråkigt. Detta kan bero på att fikat är en stund där barnen 
och den professionella pratar om andra saker än det som de anser är tråkigt och jobbigt att 
prata om. Barnen kan få ett erkännande genom att få tillåtelse att prata om andra teman än att 
endast prata om våldet (jmf. Honneth, 1995; Jardine, 2015).   
 
Sammanfattningsvis är fikat den tredje aktiviteten som barnen ger uttryck för som värdefullt i 
krissamtalen. Att den professionella fikar med barnen, kan göra att barnen känner sig 
uppskattade samt viktiga genom att hela den professionellas fokus ligger på barnen. Då fikat 
ger barnen utrymme samt tillåtelse att prata om andra saker än det som känns jobbigt eller 
tungt att prata om, känner sig barnen trygga. Genom fikat får barnen chansen att få bekräftelse 
från den professionella och barnen får möjligheten att samtala om andra ämnen än just våldet. 
Detta kan ge barnen en känsla av att den professionella ser deras personlighet istället för att 
endast se våldet, vilket ger barnen chansen att känna sig som något annat än att de är våldet 
(jmf. Jardine, 2015; Honneth, 2003). 
 
Diskussion 
Diskussion av resultat 
Studiens syfte är att identifiera och tolka vad unga barn som upplevt våld i hemmet uttrycker 
som värdefullt i krissamtalen genom intervjumaterialet som erhållits. Analysen resulterade i 
att syftet kan besvaras genom att tydliga teman identifierades i intervjumaterialet samt att 
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terapeutisk alliansen och erkännandeteorin användes för att ge en fördjupad förståelse till 
intervjumaterialet. De teman som genomgående kan ses i intervjuerna, är att relation samt 
aktiviteter är det som barnen uttrycker som värdefullt i krissamtalen. Att barnen anser att 
relation är värdefull i krissamtalen kan bero på att den professionella har en stor betydelse för 
om krissamtalen upplevs som positiva av barnen. Förklaringen till detta kan vara att barnen 
känner en trygghet till den professionella och denna trygghet kan vara en effekt av att en 
positiv terapeutisk allians infinner sig samt att barnen blir erkända av den professionella. 
 
Den andra viktiga delen i krissamtalen, som barnen uttrycker som värdefull, är aktiviteter av 
olika slag. De aktiviteter som barnen anger är lek, måla samt fika. Anledningen till att dessa 
anses vara något av det mest värdefulla i krissamtalen kan även här förklaras genom den 
terapeutiska alliansen samt erkännandeteorin. Att aktiviteterna är något som barnen uttrycker 
som värdefullt i krissamtalen, kan vara på grund av att barnen känner sig sedda av den 
professionella. Detta då barnen, genom aktiviteterna, känner sig sedda av den professionella 
samt att samtalen inte endast består av det som barnen tycker är jobbig. En annan anledning 
till att aktiviteterna är värdefulla för barnen, kan vara att det som anses som svårt för barnen 
att prata om, blir lättare att ge uttryck för genom de olika aktiviteterna.   
 
Tidigare forskning visar att barn som upplevt traumatiska händelser har ett behov av att 
bemötas respektfullt samt tillitsfullt i exempelvis interventionen. Detta på grund av att barnen 
kan ha dåliga erfarenheter av bemötande från tidigare tillfällen i livet. Vidare anges det att det 
är viktigt att bemötandet är individualiserat och att barnen får vara med och påverka hur 
samtalen ska gå till, på grund av att det är barnen som har upplevt våldet. Därigenom är det 
viktigt att barnen känner sig trygga och att bemötandet är utformat utifrån individens behov 
(Eriksson & Näsman, 2011; Eriksson & Näsman, 2008; Steel & Kuban, 2013). Relationen 
med den professionella är något som barnen tycker är viktigt i krissamtalen. Samtalen ger 
barnen en möjlighet att samtala om våldet som de har upplevt men inte vågat prata med någon 
annan om. Resultatet i denna studien visar ett liknande utfall som den tidigare forskningen, då 
barnen uttrycker att relationen till den professionella är viktig i samtalsmiljön för barnen som 
upplevt våld i hemmet (jmf. Parnebo & Almqvist, 2014). Vårt resultat visar att bemötandet av 
barnen är viktigt. Detta då det tar tid för barnen att skapa ett förtroende i och med att barnen 
tidigare kan ha blivit missgynnade genom våldet. Att den professionella är ärlig visade sig 
också vara viktigt för barnen som deltar i krissamtalen. För att en samtalsrelation ska kunna 
byggas upp bör den professionella berätta för barnen vilka skyldigheter och rättigheter 
gentemot sekretess som hen har. Barnen kan annars känna sig svikna om det inte blir som de 
har förväntat sig. 
 
Enligt tidigare forskning är en påverkande faktor på behandlingen, om barnen fortfarande 
upplever våldet eller om barnen i dagsläget är fria från detta (Steel & Kuban, 2013). I 
intervjuerna med de unga barnen finns fragment av att en del av barnen lever i familjer där 
våldet fortfarande förekommer av något slag. Även de unga barnen påverkas av om våldet 
fortfarande är pågående eller avslutat. Vissa barn uttrycker att de deltar i krissamtalen på 
grund av att mamma och pappa ska sluta bråka. Om föräldrarna ändå börjar använda våld igen 
kan barnen se detta som ett stort svek i relationen. Detta kan då påvisa att det är precis som 
nämns ovan, att det är av stor vikt att barnen inte lever i en familj där våldet fortfarande 
förekommer. Att vara ärlig mot barnen och tillåta dem att vara med och påverka  
interventionsprocessen kan också tänkas vara ett argument till att processen ska få ett lyckat 
utfall.  
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Det går att utläsa genom resultatet att barnen har olika starkt självförtroende och självkänsla 
innan de påbörjar krissamtalen, något som kan ha påverkats av hur mycket erkännande barnen 
har fått under sin uppväxt. Vissa av barnen uttrycker i intervjumaterialet att de är oroliga när 
de ska påbörja krissamtalen, vilket kan bero på att de kanske inte har en så god relation till 
sina föräldrar. Enligt Hornor (2005) är barn lojala mot sina föräldrar och kan därför ha svårt 
prata om våldet om de inte har fått ett godkännande till detta av föräldrarna. De barn som inte 
har fått tillåtelse från sina föräldrar att prata om våldet, kan känna ett ansvar för det som sker 
och därav hemlighålla våldet som sker i hemmet. Detta leder till att barnen har svårt att prata 
om våldet (Hornor 2005; Edelson, 1999). Att barnen får ett godkännande av föräldern eller 
föräldrarna till att samtala om hemsituationen, visar även vårt resultat är viktigt. 
 
Parnebo och Almqvist (2014) menar att lekar och övningar i gruppsamtalen, leder till att 
barnen känner sig trygga samt vågar prata om våldet. Även vårt resultat visar att leken är av 
stor vikt i samtalen samt att leken på många sätt kan hjälpa krissamtalen framåt. Leken 
underlättar för barnen att uttrycka sina känslor på ett mer lättsamt sätt. Detta kan exempelvis 
bero på att leken är något som barnen känner igen sedan tidigare och därmed avdramatiserar 
situationen. Den ger även barnen chansen att skapa en relation till den professionella under 
mer lättsamma former, vilket gör att barnen känner sig mer bekväma i situationen. Leken 
medför att barnen känner en trygghet och att tillit skapas. Steel och Kuban (2013) anger att 
det är viktigt att barnen själva får vara med och påverka stödet till viss grad, då det är barnen 
som har upplevt våldet och inte den professionella. Att krissamtalen innehåller lek gör att 
barnen får omväxling genom att inte endast behöva prata eller sitta still hela tiden. Barnen 
känner sig uppmärksammade genom leken och den professionella har skapat ett samtal som är 
anpassat efter vad barnen vill göra. Barnen kanske vågar öppna sig mer då tilliten till den 
professionella byggs upp genom aktiviteten. Genom leken utför både den professionella och 
barnen samma handling, vilket visar barnen att deras handlingar inte är något ovanligt och en 
samhällstillhörighet skulle kunna infinna sig hos barnen. 
 
Att leka och måla, kan användas i samtalen för att ge barnen en möjlighet att bearbeta traumat 
på ett tryggt sätt. Samtidigt får den professionella en chans att få en inblick i barnens tankar 
utifrån hur barnen reagerar under aktiviteterna. Målandet hjälper barnen att visa vad som är 
relevant i traumat samt hjälper barnen att använda sin fantasin (Dyregrov, 2012). Även i vårt 
resultat kan målandet ses ha samma effekt på barnen som leken har, då barnen anser att 
målandet är viktigt i krissamtalen. När barnen ritar ges en möjlighet för dem att få ut tankar 
och känslor som de kan ha svårt att sätta ord på och känslorna kan då få en möjlighet att bli 
bekräftade av den professionella. Den professionella kan då bekräfta barnens känslor genom 
målandet, då det kan tänkas att barnen får ett hjälpmedel att prata om det som är jobbigt, då 
barn har lätt att ta på sig skulden för att våldet förekommer. Vidare kan den professionella, via 
målandet, visa att hen bryr sig om barnen genom att välja en aktivitet som barnen vill utföra. 
Vidare kan målandet dock även påvisa negativa effekter hos barnen då höga prestationskrav 
kunde utläsas hos vissa barn. De yngre barnen kanske inte kan leva upp till omgivningens 
förväntningar, något som kan leda till att dåligt självförtroende skapas.  
 
Fika är något som barn uppskattar att bli bjudna på (Arnell & Ekbom, 2010). Resultatet 
påvisar att fikat gör att barnen känner sig uppskattade samt viktiga genom att hela den 
professionellas fokus ligger på barnen. Barnen ges under fikat utrymme samt tillåtelse att 
prata om andra ämne än det som känns jobbigt och tungt. Fikat skapar en chans för barnen att 
uppleva en direkt bekräftelse från den professionella. Barnen får chansen att känna sig som 
sig själv, istället för att vara en del av våldet. Detta kan få barnen att uppleva att den 
professionella ser deras personlighet och känner de sig mer som ett samhällssubjekt. Då fikat 
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kan vara något som inte förekommer i hemmet, kan barnen få en känsla av att de är som alla 
andra genom att få utföra en aktivitet som många andra utför. Då matsituationen kan vara en 
konfliktfylld plats i hemmet kan fikat med den professionella tänkas vara en viktig stund då 
barnen får chansen att känna den känslan som kan infinna sig hos andra barn vid en 
matsituation. 
 
Resultatet av denna studie påvisar att relationen samt aktiviteter är det som barnen lyfter fram 
som värdefullt i krissamtalen. Resultatet som temat relation visar, är sådant som kan styrkas 
av redan existerande forskning, vilket betyder att vår studie bidrar med att styrka den redan 
existerande forskningen. Studiens resultat visar att aktiviteterna lek, måla och fika hade 
liknande funktion i samtalen och liknande effekter på barnen. Aktiviteterna lek och måla är 
aktiviteter som i tidigare forskning även kunde ses som användbara verktyg i det stöd och 
hjälp som barnen får, vilket gör att denna studie bidrar med att stärka denna forskning. 
Däremot är aktiviteten fika något som inte har hittats genom redan existerande forskning. 
Detta betyder att fikats funktion i samtalet är ett resultat som har resulterat i ny information 
inom forskning. Ett annat resultat från denna studie som vi inte har funnit stöd i, är att barnen 
gillar att ta med något hem från samtalen. Detta kan i sin tur hjälpa till att skapa samtal mellan 
barnen och föräldrarna, då barnen kan visa upp detta. Föräldrarna ges då möjligheten att föra 
ett samtal med barnen om krissamtalen som sedan kan leda vidare till att samtala om våldet. 
 
En anledning till att individuella samtal är vanligast i Sverige, är bland annat att det finns en 
högskoleutbildning om Trappan-metoden, medan det i dagsläget inte finns någon 
motsvarande utbildning för samtal i grupp (Eriksson, 2010). De professionella som utför 
samtalen kan tänkas ha olika utbildningar, olika erfarenheter av att arbeta med unga barn och 
olika teoretiska utgångspunkter. Utbildning i Trappan-metoden är en uppdragsutbildning, 
vilket gör att den professionella inte alltid har en högskoleutbildning då detta inte är något 
krav. Det krav som finns från lärosätet är att en uppdragsgivare bekostar utbildningen och det 
är endast en rekommendation att den professionella ska ha gått någon form av 
högskoleutbildning.  
 
Resultatet i denna studie visar på att de unga barnen framförallt lyfter fram aktiviteterna som 
utfördes under krissamtalen med den professionella. Leka, måla och fika beskriver de unga 
barnen som det viktigaste och roligaste under behandlingen. Om detta ska ställas i relation till 
trappan-metodens handbok, är inte dessa aktiviteter något som nämns i handboken. Studien 
visar på att aktiviteter som den professionella använder utanför handbokens ramar är det som 
de unga barnen minns och anser är det bästa med krissamtalen. Frågan är om det är trappan-
metoden i sig som skapar resultatet av krissamtalen eller om det är det som den professionella 
använder sig av utöver handbokens riktlinjer som skapar resultatet. 
 
Begränsningar med det valda teoretiska begreppet och teorin 
Att begreppet terapeutisk allians samt erkännandeteorin är det begrepp samt teori som studien 
förhåller sig till, kan betyda att studien har begränsats. Detta på grund av att dessa utsågs 
tidigt vid studiens start, vilket kan betyda att intervjumaterialet endast har granskats genom 
dessa och annan värdefull information kan ha förbisetts. Det kan även vara så att begreppet 
terapeutisk allians samt erkännandeteorin innehåller begränsningar som även de bidrar med 
att värdefull information förbises. 
 
Ingen direkt kritik har funnits om den terapeutiska alliansen från forskares håll. Det som dock 
kan tänkas vara en begränsning i den terapeutiska alliansen är att det är ett brett begrepp, 
vilket är anledningen till att erkännandeteorin valts i kombination med den terapeutiska 
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alliansen som överordnad. Kritik som lyfts mot erkännandeteorin är att denna endast grundar 
sig i individen och individens ansvar i en samhällskontext. Honneth förbiser det faktum att 
påverkan från exempelvis samhällsstruktur, klass och ekonomi kan ligga till grund för sociala 
missförhållanden (Garret, 2010). I och med att studien har sitt huvudfokus i vad barn är i 
behov av i krissamtalen, kan ett individperspektiv anses ha mesta relevans och 
samhällsstrukturer kommer inte till så stor del att påverka just denna studies resultat. Andra 
begränsningar med erkännandeteorin kan vara att Honneth vid ett flertal tillfällen nämner att 
en individ inte kan bidra till en flervägskommunikation förens hen har utvecklat en tillräcklig 
kognitiv förmåga och därav nått en viss ålder. I det materialet som används för att definiera 
erkännandeteorin nämns inte vilken ålder som det syftar till. Detta är något som kan ses som 
en otydlighet och kan i slutändan skapa en förvirring och låter läsaren tolka fritt, vilket kan 
bidra till feltolkningar av teori. Ovanstående begränsningar har vägts in i valet av teori men 
det kunde dock anses att fördelarna med teorin vägde tyngre än teorins begränsningar. 
 
Studiens begränsningar 
Det finns olika faktorer som skapar begränsningar i studien, då en av dessa är att studien är 
utförd med en sekundäranalys. Det finns negativa aspekter av att inte göra intervjuerna på 
egen hand och en av dessa är att barnen som har intervjuats inte vet om att materialet granskas 
samt nyttjas en gång till. Det insamlade materialets syfte kan ha förändrats med tiden, vilket 
gör att materialet nyttjas till en annan studie än vad det var tänkt från början. Källström och 
Andersson Bruck (kommande) anger att ett dilemma med sekundäranalys, är att barnen inte är 
medvetna om att deras information de en gång gav skulle användas i relation till ett nytt syfte, 
ett annat än det syfte som data samlades in för. Ett annat dilemma är om kvalitativ data brukas 
utanför det syfte som den samlades in för, då det finns en möjlighet att en egen subjektiv 
tolkning har gjorts på det som sägs i materialet. För denna studies uppbyggnad kan det vara 
negativ då det är någon annan som har gjort intervjun och därför kan inte intervjufrågorna 
styras. Hade intervjuerna gjorts på egen hand kan intervjufrågorna sett annorlunda ut och att 
nya frågor samt följdfrågor kunde ha ställts under intervjuns gång.  
 
Att transkriberingarna har gjorts av någon annan, kan leda till att misstolkningar och 
missförstånd kan ha uppstått vid granskning av materialet samt att intervjuernas 
transkriberingar till viss del är bristfälliga då de skrivits under samtalets gång. Detta har 
ibland skapat en svårighet i att kritiskt granska materialet för att se om intervjuerna med 
barnen skett på ett korrekt sätt. En ytterligare negativ aspekt är att studien gjorts på ett mindre 
antal barn och att alla respondenter har fått samma insats, något som i slutändan kan skapa 
svårigheter i att se om resultatet är generellt representativt. 
 
Studiens styrkor 
Barn som upplevt våld i hemmet är en utsatt grupp där intervjuer med dessa kan skada barnen, 
då de måste återuppleva det som har hänt ytterligare en gång. Att använda sig av det material 
som redan finns tillgängligt, istället för att göra nya intervjuer, medför att dessa barn inte 
behöver utsättas för nya intervjuer. Detta betyder att barnen inte behöver utsättas för 
eventuella risker för lidande eller återupplevande av trauman. Vidare är detta positivt för 
dessa barn då den som har gjort dessa intervjuer är en van intervjuare, vilket kan leda till att 
intervjuerna bli professionellt utförda samt att oerfarna intervjuare kan bidra till att risken för 
ytterligare lidande för barnen kan öka. De intervjuer som har gjorts på barnen har även 
genomgått en etikprövning, vilket även det försäkrar om att intervjuerna blir professionellt 
gjorda samt uppfyller de krav som finns. En annan positiv aspekt är att konfidentialitetskravet 
styrks ytterligare, på grund av att intervjupersonernas anonymitet förstärks. Då 
intervjumaterialet redan existerar, leder detta till att den enda information om 
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intervjupersonerna som finns är vilket kön samt ålder barnen har. 
 
Dessa aspekter som nämnts ovan, handlar om att skydda barnen som har upplevt våld i 
hemmet men det finns även positiva aspekter för denna studie samt för studiens författare. 
Studiens fokus var från början att undersöka Trappan-metoden utifrån de professionellas 
synvinkel, då det inte var tillåtet att intervjua utsatta barn. När redan existerande 
intervjumaterial från intervjuer med barn som genomgått krissamtal utifrån Trappan-metoden 
fanns att tillgå, kunde studiens syfte ändras till att ha barnens berättelser i fokus. Detta är vad 
som ville undersökas från start men att studiens syfte fått förändras då reglerna för C-
uppsatsen satte stopp för att genomföra intervjuer med barn. Vidare är detta positivt då 
intervjumaterialet kan studeras mer objektivt då ingen relation till varken barnen eller den 
professionella, som genomfört samtalen med barnen, finns.  
 
Implikationer för socialarbetaren 
Denna studie kan bidra med att ge en bättre kunskap om vad barn, som upplevt våld i 
hemmet, anser är värdefullt i krissamtalen. Då det finns en brist på forskning inom detta 
område, kan denna forskning bidra med ny kunskap. En slutsats i denna studie är att de 
aktiviteter som barnen uttrycker som det bästa med krissamtalen, inte är några aktiviteter som 
ingår i Trappan-metoden. Detta kan betyda att Trappan-metoden inte är tillräcklig att använda 
sig av utan måste kompletteras med andra moment för att samtalen ska få så positiva resultat 
som möjligt. Vidare kan denna studie användas för att utveckla arbetssättet med unga barn 
som upplevt våld i hemmet, då denna studie utgår från vad de unga barnen själva anger som 
värdefullt i krissamtalen. Detta då det kan vara så att den professionella utgår från vad hen 
tror är värdefullt för barnen, istället för vad barnen faktiskt ger uttryck för som värdefullt. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Vid fortsatt forskning, skulle studien kunna utföras på ett större antal barn för att se om det 
utfallet motsvarar utfallet i denna studie. I denna studie framkom att relation och aktiviteter är 
av stor vikt för de unga barnen. En mer djupgående studie kring vad det är som gör att just 
dessa faktorer anses värdefulla skulle kunna göras, på barn som har fått olika sorters hjälp och 
stöd då denna studie endast utgår från krissamtal utifrån Trappan-metoden. 
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