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Krissamtal för barn som bevittnat 
våld i familjen 

 

 
EMMA DUSEUS, LINDA ELIASSON & MARIA HEDMAN 

 
 

Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om hur rekonstruktionen i 
Trappan-modellen tillämpas i praktiken. Modellen är en av de största 
interventionerna som brukas i Sverige för barn som bevittnat våld i 

hemmet. Barn som lever i förhållanden där våld är ett ofta återkommande 
inslag löper stor risk att utveckla problem som kan påverka deras 

beteende och hälsa negativt. Dessa barn är därför i behov av hjälp för att 
bearbeta det trauma det kan innebära. Studien baseras dels på Trappan-

modellens handbok samt inhämtad data från ett nätverk som arbetar enligt 
modellen. Resultatet visar att de olika delarna av rekonstruktionen 

tillämpas i praktiken i relativt hög utsträckning. 
 

This study aims to increase the knowledge about how the reconstruction in 
the intervention “Trappan” is being attempted on a practical basis. This 

intervention is one of the greatest that’s being used in Sweden for children 
who have witnessed violence in their families. Children who experience 
domestic violence are at risk developing problems that may affect their 
health and behaviour in a negative way. These children are therefore in 
need of help to process the traumatic events. This study is based on the 
handbook of “Trappan” and also collected data from a network that 

attempts the intervention in their work. The result shows that the different 
parts of the reconstruction are being attempted in a relatively great extent. 

 
Keywords: Domestic Violence, Family Violence, Treatment, Therapy, 

Child, Witness, Crisis, Trauma, Intervention 

 
Bakgrund 

 

Att bevittna våld i familjen kan jämföras 
med att själv utsättas för misshandel 

Psykisk misshandel kan för ett barn 
innebära att tvingas se och höra våld i sin 
familj eller leva i en miljö där våld eller 
hot om våld ofta förekommer (SOU 
2001:72). Att vara vittne till våld i familjen 
kan leda till att ett barn traumatiseras. Om 
detta sker upprepade gånger kan det leda 
till att traumat medför större effekter på 
barnet än om det rör sig om enstaka 
händelser (Dyregrov, 1997). Tidigare 
forskning har mer fokuserat på kvinnliga 

offer för våldet inom familjen än på barnen 
som bevittnar det. Men de två senaste 
årtiondena har man börjat uppmärksamma 
att barn som bevittnar våld i familjen 
påverkas starkt av detta (Grossman & 
Lundy, 2005; Harold, Howarth & Rivett, 
2006). Om hotet eller faran härstammar 
från en person som barnet söker kärlek och 
omsorg hos blir de psykiska effekterna mer 
omfattande än om hotet kommer från en 
främmande person. Barn som lever i 
situationer där våld när som helst kan 
brisera lever i ett förhöjt spänningstillstånd 
som förhindrar deras naturligt utforskande 
beteenden (SOU 2001:18). Dessa barn 
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tvingas vidare att döva sin rädsla för det 
oförutsägbara våldet vilket efterhand leder 
till att deras medkännande förmåga dämpas 
och risken för en avvikande social, 
emotionell och kognitiv utveckling ökar 
därmed (McAlister Groves, 1999). 
Forskare som utgår från social 
inlärningsteori menar att barn som växer 
upp i familjer där våld pågår riskerar att ta 
efter samma beteende (Weinehall, 1997). 
Bevittnandet av våld kan enligt den 
tidigare forskningen medföra konsekvenser 
för barns trygghet och utveckling, troligen 
på kort såväl som på lång sikt.  
 
Stora mörkertal i Sverige när det gäller 
barn som bevittnar våld i familjen 

Det framkommer i studier att siffrorna 
gällande hur många barn som i USA 
årligen bevittnar våld i familjen varierar 
mellan 3.3 miljoner och 10 miljoner 
(Grossman & Lundy, 2005; Harold, 
Howarth & Rivett, 2006; Huth-Bocks, 
Schettini & Shebroe, 2001). När det gäller 
Sverige finns det idag inga säkra uppgifter 
på hur många barn som bevittnar våld i 
sina familjer, men det kan uppskattningsvis 
röra sig om mer än 100 000 barn per år. 
Kommittén mot barnmisshandel 
redovisade att ungefär 10 % av alla barn 
någon gång upplevt våld i hemmet och att 
ungefär 5 % upplever det ofta (SOU 
2001:72). En svensk genomgång av 141 
polisanmälda fall av kvinnomisshandel 
inbegrep sammanlagt 122 hemmavarande 
barn. I 70 % av fallen hade barnen varit 
närvarande vid våldstillfället. I majoriteten 
av fallen satt barnen förskrämda, gråtande 
och betraktade vad som pågick (SOU 
2001:18). Med anledning av att det inte går 
att uttala sig om ett faktiskt antal, är det 
troligt att det råder ett stort mörkertal av 
barn som någon gång har bevittnat eller 
bevittnar våld i sina hem idag. Utifrån 
detta finns det förmodligen likaså ett stort 
hjälpbehov hos dessa barn att bearbeta det 
de upplevt och bevittnat.  
 
 

Skillnader mellan att bevittna och inte 
bevittna våld i familjen 

Enligt undersökningar resulterar barns 
bevittnande av våld ofta i stora emotionella 
och sociala problem. För att vidareutveckla 
detta rör det sig många gånger om problem 
gällande aggression, begränsad social 
kompetens, koncentrationssvårigheter, 
inlärningsproblem, rädsla/oro, sömn-
problem, temperament, depression, 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 
sämre självkänsla och minskad kognitiv 
förmåga (Findlate & Kelly, 1999; 
Grossman & Lundy, 2005; Harold, 
Howarth & Rivett, 2006; Huth-Bocks, 
Schettini & Shebroe, 2001). Omkring 40 % 
av de barn från familjer där våld 
förekommer uppvisar signifikanta 
beteendeproblem jämfört med 10 % av de 
barn vilka kommer från familjer där våld 
inte äger rum (Harold, Howarth & Rivett, 
2006). Mot bakgrund av detta konstateras 
att barns bevittnande av våld i familjen 
ökar risken att utveckla problem som även 
kan komma att få mer långtgående effekter 
på barnens hälsa och utveckling. Detta till 
skillnad från barn som inte lever med våld 
i familjen.   
 

Åldersmässiga skillnader 
Huruvida det bevittnade våldet kommer att 
beröra barnet eller inte kan påverkas av 
olika faktorer. Weinehall (1997) hävdar att 
traumats natur, barnets ålder och kön, 
personliga egenskaper hos barnet eller 
tillgången av risk- respektive 
skyddsfaktorer är exempel på detta. När 
det gäller ålderns påverkan framkommer 
det i tidigare forskning att de yngre barnen 
(3-5 år) ofta får anknytningsproblem till 
sina mammor samt att de känner skuld 
över oförmågan att kunna hindra våldet i 
familjen (Grossman & Lundby, 2005; 
Weinehall, 1997). Den bristande 
anknytningen beror i huvudsak på att 
misshandlade mödrar i regel har svårt att 
vara varma, emotionellt närvarande och 
responsiva gentemot sina barn (Behrman 
m.fl., 1999). Detta leder i sin tur till att 
barnen riskerar att utveckla 
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beteendemässiga, emotionella och sociala 
problem gentemot andra vuxna eller 
jämnåriga (Lundy & Grossman, 2005). Det 
framgår även i tidigare forskning att de 
yngre barnens utvecklande förmåga att 
förstå andra personers perspektiv eller 
känslor påverkas negativt av bevittnandet 
av våld (Huth-Bocks, Schettini & Shebroe, 
2001). Barn som befinner sig i skolåldern 
har vanligtvis andra förutsättningar än de 
yngre barnen att i skolan få del av 
information om våld. Genom det kan de 
vidare få kännedom om att deras 
hemförhållanden som präglas av våld är 
utöver det normala (Grossman & Lundy, 
2005). Dyregrov (1997) uttrycker att 
skolbarn har en större kognitiv mognad än 
yngre barn vilket innebär att de lättare kan 
förstå mer av det som hänt. Detta betyder 
att de därmed också lever med större oro 
över allt som kan ske (Dyregrov, 1997).  
Utifrån den tidigare forskningen är det 
tydligt att barn som bevittnar våld riskerar 
att på olika sätt och i varierad utsträckning 
drabbas av olika problem vilka kan ha 
negativ inverkan på deras hälsa och 
utveckling om ingen hjälp erbjuds. 
 

Skillnader gällande kön 
Flickor i skolåldern som bevittnar våld 
uppvisar till skillnad från pojkar mer 
introverta beteenden som oro eller att dra 
sig undan. Pojkar uppvisar allt oftare mer 
extroverta beteenden som aggressivitet 
(Grossman & Lundy, 2005).  
 

Individuella interventioner eller 
gruppinterventioner? 

För att kunna hjälpa de barn vilka bevittnat 
våld krävs att professionella får kännedom 
om deras situation. I Sverige har man visat 
svagt intresse för att en grupp barn, som 
troligen är stor, bevittnar mycket våld i sin 
närmaste omgivning. Anledningen till den 
svaga uppmärksamheten beror förmodligen 
på att barnen inte spontant berättar om sina 
upplevelser och att bakgrunden till deras 
uppvisande symtom missförstås. Det finns 
också en utbredd felaktig uppfattning att 
”tiden läker alla sår”, när det i verkligheten 

handlar om att många barn distanserar sig 
från det onda för att kunna leva med det. 
Därmed blir förnekande och psykisk 
avskärmning ett framträdande drag hos 
dessa barn (SOU 2001:18). Enligt tidigare 
forskning framgår att det är nödvändigt att 
traumatiserade barn får rätt hjälp att 
bearbeta det de bevittnat och upplevt. Boyd 
Webb (2006) hävdar att barn som är 
allvarligt traumatiserade bör behandlas 
individuellt och inte i grupp. Detta för att 
barnen har ett omfattande behov av stöd 
för att kunna hantera sina traumatiska 
minnen. Individuella interventioner kan 
vidare hjälpa till att undvika att barns svåra 
och eventuellt detaljerat redovisade 
upplevelser påverkar andra grupp-
medlemmar negativt. Gruppinterventioner 
kan dock vara ett bra alternativ för de barn 
vilka inte anses vara allvarligt 
traumatiserade. Interventionen lämpar sig 
särskilt då barnen någorlunda delar samma 
erfarenheter. Gruppen kan bli ett stöd för 
barnet att våga dela känslor så som oro, 
rädsla och ilska. Gruppen kan innebära ett 
igenkännande av upplevelser, reaktioner 
och symtom hos varandra (Boyd Webb 
2006). Det finns inte enbart en 
välfungerande behandlingsmetod för 
traumatiserade barn. Hur barn reagerar på 
en och samma traumatiska händelse kan 
åtskilja sig. Därmed lämpar sig olika 
interventioner mer eller mindre bra på 
olika personer (Boyd Webb, 2006). Att 
barn som har bevittnat våld är i behov av 
hjälp framkommer i den tidigare 
forskningen. Barn reagerar på olika sätt av 
de trauman de upplevt och förevisar 
symtom i varierad utsträckning. I syfte att 
förhindra att upplevelserna kommer att ge 
långtgående effekter på barnens liv och 
utveckling, behöver de få ta del av någon 
intervention som behandlar trauman 
gällande just bevittnandet av våld. 
 

Trappan-modellen 
I Sverige har en kartläggning gjorts över 
olika interventioner riktade till barn som 
upplevt våld i sina hem. En av de modeller 
som används flitigast i vårt land är 
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Trappan-modellen. Modellen är utvecklad 
av Rädda barnen och individuellt inriktad 
mot barn i åldrarna 4-18 år, vilka har 
bevittnat våld i sina familjer (Eriksson, 
2006). Trappan-modellen kan ses som en 
första hjälp i krisbearbetningen och 
erbjuder barn möjligheten att konfrontera 
det som hänt. Genom det gynnas barnets 
egna läkningsresurser. Trappan-samtal 
lämpar sig däremot inte för de barn som på 
grund av bevittnandet har utvecklat PTSD. 
Modellen består av tre steg; ett 
kontaktskapande, ett bearbetande 
(rekonstruktion) samt ett avslutande steg 
(Arnell & Ekbom, 1999). Då 
rekonstruktionen (se vidare förklaring i 
resultatet) är det mest bearbetande steget 
kommer studien fokusera på detta. 
 

Syfte 
Syftet med studien är att fördjupa 
kunskapen om hur rekonstruktionen i 
Trappan-modellen tillämpas i praktiken för 
olika grupper av barn. 
 

Metod 
 

Tillvägagångssätt 
För att fördjupa kunskapen om hur 
rekonstruktionen i Trappan-modellen 
tillämpas i praktiken började vi med att 
söka litteratur i Örebro 
universitetsbiblioteks databaser; Voyager, 
Elin@orebro, Illumenia, Libris. Sökorden 
som användes var: Domestic Violence, 
Family Violence, Treatment, Therapy, 
Child, Witness, Crisis, Trauma, 
Intervention. Detta för att ta reda på vad 
tidigare forskning och teori säger om hur 
barn påverkas av att bevittna våld samt 
vilken hjälp de är i behov av.  För att få en 
generell översikt och en bred kunskap 
ansåg vi det lämpligt att skicka ut en enkät 
till ett antal personer som arbetar med 
Trappan-modellen. Enkätsvaren 
sammanställde vi i stapeldiagram i syfte att 
visa på frekvensen av tillämpningen. Vi 
presenterar sedan resultaten i olika teman 
som vi kunde finna. Detta är vår 

operationalisering av nyckelbegreppet 
rekonstruktion. Analysen av resultatet 
redovisas under de olika temana.  
 

Urval och datainsamling 
Genom en kontaktperson i ett nationellt 
nätverk som arbetar med Trappan-
modellen fick vi tillgång till 22 personers 
mejladresser ur detta nätverk. Dessa 
personer närvarande vid den senaste 
nätverksträffen, dock vet vi inte hur stort 
nätverket är. En enkät skickades ut via 
mejl, dock nådde endast 14 av dessa fram 
till de aktuella personerna. Ett omfattande 
uppföljningsarbete utfördes genom att 
enkäten skickades med post, mejl 
respektive fax för att enkäten skulle nå 
fram till övriga. Dessutom mejlades en 
påminnelse ut för att få in så många svar 
som möjligt. Vi fick direkt ett bortfall på 
fyra personer, två där det framkom att 
mejladresserna inte fanns samt två som 
svarade att de inte arbetade med Trappan-
modellen. Totalt besvarades enkäten utav 
tio personer. Det är således resultaten av 
dessa svar i kombination med 
rekonstruktionssteget i Trappan-modellens 
handbok som utgör grunden för artikelns 
datainsamling. 
 

Respondenterna 
Respondenterna arbetar inom olika 
organisationer som socialtjänst och 
kvinnojour. Nästan alla respondenter är 
utbildade socionomer, många har gått 
Rädda barnens barngruppsledarutbildning 
samt Trappan-utbildningen. En del 
respondenter har systemteoretisk- eller 
familjeterapeutisk utbildning, några har 
utbildning i samtal med barn och 
krissamtal med barn som bevittnat våld. 

 
Enkätens utformning 

En befintlig enkät utformad för att studera 
verksamhetsspecifik tillämpning av 
Trappan-modellen (Cater-Källström, 2006) 
användes. Frågorna har svarsalternativen 
”Aldrig”, ”Nästan aldrig/Sällan”, ”Ibland”, 
”Oftast/Nästan alltid”. Frågorna 
kompletterades med två följdfrågor som 
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handlar om för vilka åldersgrupper och kön 
de olika delarna i modellen används. 
Svarsalternativen för åldersgrupperna är 
”4-6 år”, ”7-9 år”, ”10-12 år”, ”13-15 år”, 
”16-18 år” och för kön ”flickor” och 
”pojkar”. Till enkäten bifogades ett brev 
formulerat utifrån etikprövningslagen (Lag 
2003:460) med information om studiens 
bakgrund och syfte, en förfrågan om 
deltagande i studien samt att deltagande i 
studien är frivilligt.  
 

Analysmetod 
Vid bearbetningen av datamaterialet såg vi 
framträdande mönster samt likheter och 
skillnader i tillämpningen av 
rekonstruktionen. Dessa formulerades i 
olika teman, vilka handlar om: samtal 
kring bråk och våld, barnets minne av 
händelsen, bearbetning med hjälp av 
bilder, bearbetning genom att rita och leka, 
ålder samt kön. Dessa teman har vi 
analyserat mot tidigare forskning, 
tolkningsram samt Trappan-modellens 
handbok.  
 

Etiska överväganden 
Genom att vi vände oss till professionella 
istället för till barnen eliminerades de 
största etiska problemen. Respondenterna 
informerades om studiens syfte, hur 
materialet skulle komma att hanteras samt 
att deltagandet var anonymt och att de när 
som helst kunde avbryta studien. 
 

Validitet och reliabilitet 
Utifrån tidigare forskning, teorier samt 
enkät har vi besvarat vårt syfte. Dock kan 
vårt bortfall gällande enkätsvaren på 55 % 
minska studiens validitet. För att uppnå 
hög reliabilitet har vi tydliggjort 
intentionerna med studien. Den enkät vi 
utgått från används nu även i ett annat 
projekt vilket kan leda till att vår studies 
reliabilitet höjs. Frågorna i enkäten är 
uttömmande samt utformade efter 
riktlinjerna i Trappan-handbokens 
rekonstruktionssteg. Enkäten har flera fasta 
svarsalternativ samt plats för egna 
kommentarer för att fånga variationen. 

Detta gör det möjligt att använda enkäten 
till studier vid senare tillfällen. En svaghet 
i enkäten är dock att respondenterna inte 
fått möjlighet att svara på hur ofta 
metoderna används gällande de olika 
åldrarna. När det gäller sammanställandet 
av datamaterialet har vi varit noggranna för 
att minska risken för fel. Då vi inte 
närvarade vid svarstillfället utan skickade 
enkäterna via mejl, post samt fax kan detta 
ha påverkat reliabiliteten negativt. 
Dessutom hade en observationsstudie 
bättre svarat på vårt syfte. På grund av 
tidsbegränsning samt etiska skäl gentemot 
barnen var detta dock inte möjligt. 
 

Tolkningsram 

Vi har i tolkningsramen valt att utgå från 
ett barnperspektiv då vi vill fördjupa oss i 
hur barnets behov kan tillgodoses när de 
bevittnat våld i familjen. 
 

Kris och trauma 
Begreppet trauma kan på åtskilliga sätt 
definieras som en överväldigande händelse 
vilken kan skapa problematiska symtom 
och anpassningssvårigheter hos en individ. 
Det kan gälla enstaka händelser såväl som 
en serie av händelser (Boyd Webb, 2006). 
Vad som för ett barn blir en traumatisk 
upplevelse kan bero på olika faktorer. 
Barnets ålder och utvecklingsnivå eller 
dennes uppfattning av en händelse kan 
påverka i vilken utsträckning en situation 
blir traumatisk. När barn utsätts för stora 
och okontrollerbara händelser vilka medför 
en extraordinär psykisk påfrestning, talar 
man om psykiska trauman. Det kan till 
exempel handla om upprepande tillfällen 
av misshandel i familjen, där barnet 
upplever hjälplöshet över att inte kunna 
förhindra detta (Dyregrov, 1997).  
 

När ett barn utsätts för en traumatisk 
livssituation eller omständighet som 
han/hon inte förmår att hantera (utifrån 
tidigare erfarenheter och reaktionssätt), 
befinner sig denne med stor sannolikhet i 
något som kallas psykisk kris (Cullberg, 
2006). Innebörden av en sådan (psykisk 
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kris) kan framställas utifrån fyra aspekter. 
Den första anger den utlösande situationen 
till krisstillståndet vilken kan utgöras av 
plötsliga händelser. Det kan handla om en 
anhörigs död eller händelser som innebär 
ett hot mot barnets fysiska existens och 
trygghet. De reaktioner som händelserna 
utlöser kan då med ett annat begrepp 
förklaras som traumatiska kriser. Den 
andra aspekten innebär att fokusera på den 
inträffade händelsens inre betydelse för 
den drabbade individen. Det är viktigt att 
söka förstå varför individer på en och 
samma händelse kan reagera på så olika 
sätt. Det är därmed väsentligt att ha 
kännedom om den enskilde individens 
bakgrund då dennes tidigare erfarenheter 
kan komma att påverka de reaktioner som 
krisen framkallar. Det tredje synsättet går 
ut på att individens nuvarande livssituation 
och tidsperiod kan påverka vilken innebörd 
de yttre händelserna får för denne. Den 
fjärde aspekten belyser vikten av de sociala 
förutsättningarna i en familj. En 
välfungerande familj kan troligen lättare ge 
stöd till den som drabbas än en mindre 
välfungerande familj. Detta med 
anledningen av att en familj som lever 
under redan påfrestande förhållanden och 
har begränsade sociala förutsättningar 
påverkas i större utsträckning av en kris 
och förmår därför inte att ge stöd åt den 
drabbade (Cullberg, 2006). 
 
Traumatiska situationer kan särskiljas 
utifrån begreppen typ 1- och typ 2-
trauman. Det förstnämnda inbegriper 
enstaka händelser medan det sistnämnda 
innefattar en rad traumatiska händelser så 
som misshandel eller bevittnande av våld. 
Traumatiska händelser medför en risk att 
barnet kommer att utveckla 
beteendestörningar, skuldkänslor eller PTS 
som kan innebära panikattacker, 
koncentrationssvårigheter och undvikande 
av känslor med mera (Boyd Webb, 2006; 
Dyregrov, 1997). Typ 2-trauman som 
innefattar en serie av traumatiska 
händelser, också kallat kumulativa 
trauman, kräver mer omfattande hjälp för 

att bearbeta det svåra (Dyregrov, 1997). 
Det är ofta förekommande att barn som är 
typ 2- traumatiserade lever med en 
kontinuerlig rädsla för att något hemskt ska 
inträffa (Kelly, 1999). Barn som utsätts för 
kumulativa trauman använder sig vidare av 
förnekande och bortträngning av de 
emotionella reaktionerna. Detta för att 
kunna försvara sig mot det som sker 
(Dyregrov, 1997). Det är vanligt att 
förekomsten av våld inom familjen tystas 
ner och döljs, vilket innebär att traumat 
tabuiserats. Många barn och ungdomar får 
därmed inte möjlighet till att bearbeta 
känslorna kring sina trauman. Känslor av 
skuld, skam och maktlöshet över den 
rådande livssituationen är exempel på 
känslor som medföljer de barn vilka 
tvingats hemlighålla det de bevittnat och 
upplevt (Weinehall, 1997).  
 
För att förhindra att traumatiserade barn 
ska utveckla långvariga problem, är de i 
behov av hjälp att bearbeta det som hänt i 
syfte att kunna bemöta, uttrycka och 
införliva händelserna i sina liv. 
Gemensamt för olika behandlingar av 
trauma (individuellt eller i grupp) bör vara 
att de ger utrymme för (Boyd Webb, 
2006): 
 

• genomgång av händelserna  
• återprocess och återdefinition av 

de traumatiska minnena 
• återuppbyggande av 

självförtroende och känsla av 
trygghet 

• främja ökad känsla av självkontroll  
 

Olika insatser för att hjälpa barn 

Dyregrov (1997) skriver om olika åtgärder 
och insatser för enskilda barn eller grupper 
vilka upplevt en traumatisk situation. 
Dyregrov (1997) uttrycker att barnen 
behöver få reda på fakta om de traumatiska 
händelser som de varit med om eller som 
drabbat dem på annat sätt. Även om barnet 
har fått korrekt information kan de ofta 
glömma bort vad som sagts. Ibland kan 
missförstånd eller fantasier bli grunden för 
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barnets uppfattning därför är det viktigt att 
vuxna informerar barnet om vad som 
verkligen har inträffat. Vidare måste 
barnen få tillfälle att under trygga och 
lugna förhållanden berätta om det som 
hänt, det kan vara genom skrift, muntligt 
eller i handling så som lek. Detta hjälper 
dem att sätta ord på tankar och intryck. 
Genom att barnet får hjälp med detta kan 
det få en mer fullständig förståelse av det 
som hänt, de kan ge uttryck för tankar och 
känslor som rör händelsen, få större 
kontroll över sina minnesbilder och slippa 
utnyttja undvikande strategier som ofta 
leder till ökad spänning och problem på 
längre sikt. För att förebygga senare 
problem är det av stor betydelse att barnen 
får psykologisk och pedagogisk 
information om vanliga sätt att reagera 
efter ett trauma. Lek och teckning är 
exempel på användbara uttrycksmetoder 
vilka ger möjligheten att för professionella 
kunna bedöma barnens tillstånd samt 
avgöra deras behov av hjälp. Vad som för 
barnen är viktigt att bearbeta framkommer 
genom dessa tillvägagångssätt. Att 
använda teckning ger barnen vidare 
möjligheten att kunna skildra traumat men 
också att kunna läka skador som är 
orsakade av det, genom att få måla/skapa 
en ny bild. Att använda lek som metod 
hjälper ofta barn att kunna redogöra för 
sina upplevelser och känslor på ett bättre 
sätt än att enbart använda ett verbalt 
uttryckssätt. Detta särskilt när barnen är 
små men även för äldre barn. Ytterligare 
ett uttryckssätt är att använda berättelser 
eller metaforer. Detta skapar utrymme för 
barn att tillsammans med de vuxna hitta på 
historier som till stor del liknar det de 
själva har upplevt. Barnen får möjlighet att 
genom fantasin skapa påhittade figurer 
som kan hjälpa dem att utrycka känslor 
(Dyregrov, 1997).   
 

Coping 
Stress kan ses som en oundviklig del av 
livet. Extrema omständigheter i 
omgivningen resulterar i stress hos de 
flesta men vad som upplevs stressande kan 

variera från individ till individ. Det som 
avgör huruvida individen påverkas 
känslomässigt beror på dess resurser 
och/eller förmåga att möta olika krav 
(Weinehall, 1997). 
 
Coping är kontinuerligt förändrade 
kognitiva och beteendemässiga 
ansträngningar att hantera yttre och/eller 
inre krav, vilka uppfattas överstiga de 
personliga resurserna (Lagerberg & 
Sundelin, 2003; Weinehall, 1997). 
Copingstilar kan variera mellan olika 
individer. Copingstil innebär ett stabilt 
personligt reaktionsmönster till skillnad 
från copingstrategier. De senare förändras 
med ålder och erfarenhet. Vidare betraktas 
dessa som mer eller mindre medvetna 
handlingar i en särskild situation 
(Weinehall, 1997). Det finns olika typer av 
copingstrategier som känslofokuserad 
coping samt att söka socialt stöd (Passer & 
Smith, 2005). Om faktorerna i 
omgivningen inte verkar möjliga att 
förändra används känslofokuserade 
copingstrategier som till exempel 
undvikande, förminskande, distansering. 
Dessa försöker hantera de känslor som 
uppkommer i påfrestande situationer 
(Passer & Smith, 2005; Weinehall, 1997).  
Känslofokuserade copingstrategier kan 
även innebära att stress bemästras utan att 
förvränga eller undvika verkligheten. Den 
hanteras istället med mer avslappnande 
förmågor. Att söka socialt stöd innebär att 
vända sig till andra för hjälp och 
känslomässigt stöd, samt att acceptera 
stödet (Passer & Smith, 2005).  
 
Tidigare studier av barn som har upplevt 
traumatiska händelser visar att de inte 
nödvändigtvis utvecklar symtom utan kan 
hantera detta efter egen förmåga. Graden 
av sårbarhet och återhämtningsförmåga är 
därför avgörande faktorer för hur barn 
utvecklar strategier för att klara av 
svårigheter. Studier där barn har utfrågats 
om hypotetiska situationer visar att de 
copingmetoder barnet använder varierar 
med ålder och situation samt att 
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känslofokuserad coping tenderar att öka ju 
äldre barnet blir. Utifrån hur individen 
uppfattar situationen väljer de sedan för 
dem lämpliga copingstrategier (Weinehall, 
1997).  
 
När en individ möter starka påfrestningar 
kan de med hjälp av en speciell förmåga, 
kallad resilience, ändå leva ett gott liv. 
Denna förmåga benämns även 
motståndskraft, återhämtningsförmåga 
eller maskrosbarnseffekt (Weinehall, 
1997). När det gäller våld inom familjen 
har forskare identifierat utmärkande drag 
som kan fungera som skyddande faktorer. 
Hos den enskilda individen kan det vara 
genetiska faktorer, kön och ålder 
(Weinehall, 1997). Utomfamiljära 
relationer räknas också som en faktor som 
har stor betydelse (Passer & Smith, 2005; 
Weinehall, 1997). Barn som under de 
traumatiska våldshändelserna haft någon 
form av socialt stöd verkar klara sig bättre 
än andra. Barnets personlighetstyp eller 
dennes förmåga att tolka in det som skett i 
ett sammanhang och förstå detta kan 
innebära att de bättre klarar av att bemästra 
traumatiska händelser (Weinehall, 1997).  
 

Resultat 
Resultatredovisningen utgår från de olika 
temana vi har funnit i rekonstruktionen. En 
sammanfattande presentation av 
handboken inleder varje tema. Enkätsvaren 
redovisas sedan i diagram, därefter följer 
resultat samt analys. Vi har valt att lyfta ur 
ålder och kön i ett eget tema med 
anledning av att vi inte fann några större 
skillnader. Där vi dock har sett skillnader 
av värde att diskutera presenterar vi detta. 
 
Samtal kring bråk och våld underlättar 

barnets bearbetning 
Barn som ser när någon av föräldrarna blir 
slagna upplever detta mycket svårt och vill 
ofta gripa in samtidigt som de är rädda för 
att själva bli slagna. Därav inriktas 
samtalen på detta. Samtalsledararen ska ta 
reda på om barnet blivit slaget i samband 
med den aktuella händelsen eller vid något 

annat tillfälle. Den bör dessutom ta reda på 
hur det brukar vara när pappan slåss, om 
barnet brukar försöka gå emellan och vad 
som händer då (Arnell & Ekbom, 1999). 
 
Diagram 1: Samtal kring bråk och våld 
(N=10) 
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Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och 
rekonstruera våldet genom att… 
* Fråga 1: …tala om vad det innebär att ”bråka”? 
* Fråga 3: …tala om på vilka sätt man kan göra 
varandra illa? 
* Fråga 5: …tala om rädsla för att själv bli slagen? 
* Fråga 6: …du tagit reda på om barnet själv blivit 
slaget? 
 
På frågorna gällande tala om att bråka, på 
vilka sätt man kan göra varandra illa, 
rädsla för att bli slagen samt om barnet 
själv blivit slaget svarar samtliga 
respondenter ”Oftast/Nästan alltid” samt 
”Ibland”. 
 
Barn riskerar att traumatiseras om de 
tvingas se eller höra våld (Dyregrov, 
1997). Detta eftersom bevittnandet kan 
innebära psykisk misshandel (SOU 
2001:72). Med anledning av att barnen 
som kommer till Trappan för krissamtal 
troligen befinner sig i en psykisk kris då de 
har bevittnat våld i familjen, borde det vara 
en självklarhet att tala om bråk och våld. 
Enligt Trappan-handboken är det viktigt att 
tala om barnets rädsla över att bevittna 
våldet mot mamman samt att själv bli 
slagen (Arnell & Ekbom, 1999). Av det vi 
kan utläsa i resultatet finner vi att nästan 
samtliga respondenter tar hänsyn till detta. 
Barn som växer upp med våldet som närhet 
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riskerar att överta föräldrarnas våldsamma 
beteenden (Weinehall, 1997). Det är troligt 
att man i Trappan-samtalen väljer att tala 
om våld utifrån flera aspekter exempelvis 
för att bryta ett eventuellt rollövertagande. 
 
Bevittnandet av våld innebär ett tabuiserat 
trauma vilket medför att barnen tvingas 
hålla tillbaka känslor av skuld, skam och 
maktlöshet (Weinehall, 1997). När barnet 
kommer till Trappan-samtalen kan det vara 
första gången de får berätta om sina 
upplevelser och känslor. I Trappan-
handboken framhålls vikten av att tala om 
bråk samt hur man kan göra varandra illa 
(Arnell & Ekbom, 1999). Barn som 
befinner sig i skolåldern har i regel bättre 
förutsättningar att få information om våld. 
Genom det kan de upptäcka att deras 
hemförhållanden är utöver det normala 
(Grossman & Lundy, 2005). I och med 
detta är det väsentligt att de yngre barnen i 
synnerhet får samtala kring bråk och våld, 
då de ännu inte börjat skolan. Ytterligare 
en anledning till att de små barnen är i 
behov av detta framkommer i den tidigare 
forskningen som uttrycker att barnen ofta 
upplever skuld över att inte kunna 
förhindra våldet i familjen (Grossman & 
Lundby, 2005; Weinehall, 1997). 
Ovanstående resonemang kan vara en 
anledning till att samtliga respondenter har 
angett att de i stort sätt alltid talar om bråk 
i åldrarna upp till 15 år. Dyregrov (1997) 
säger att äldre skolbarn har utvecklat en 
större kognitiv mognad än de yngre barnen 
och kan därmed förstå mer av det som 
hänt. Detta leder i sin tur till att de lever 
med en större oro över det som kan hända 
(Dyregrov, 1997). Mot bakgrund av detta 
kvarstår därför ett behov hos de äldre 
barnen att i Trappan-samtalen prata kring 
det bevittnade våldet. Barn har ofta suttit 
förskrämda under det att våldet pågått i 
hemmet (SOU 2001:18), därmed föreligger 
det ett behov hos dessa barn att få tala om 
det inträffade i Trappan-samtalen. Cullberg 
(2006) uttrycker i sitt resonemang gällande 
psykisk kris att barn som i sina familjer 
lever i påfrestande förhållanden inte kan få 

det stöd som de egentligen behöver. Att 
söka socialt stöd är en copingstrategi för att 
kunna hantera de traumatiska upplevelser 
barnet varit med om (Passer & Smith, 
2005). Med anledning av att barnen ofta 
saknar möjlighet till stöd inom familjen 
samt att de inte själva söker stöd blir det 
återigen nödvändigt att i Trappan-samtalen 
beröra de traumatiska upplevelserna. 
 
Att hjälpa barnet minnas händelserna 

Det är viktigt att ge barnet tid i 
återberättandet och gå igenom händelserna 
steg för steg. Samtalsledaren ska ställa 
öppna frågor och vara uppmärksam på 
detaljer då det hjälper barnet att minnas 
bättre. Barnet får tala om vad det minns 
starkast samt vad som upplevdes värst. 
Syftet med krissamtalen är att barnet ska få 
ett bättre sammanhang i det som hänt, 
genom att berättelsen får en början och ett 
slut. Utifrån barnets berättelse kan 
samtalsledaren komplettera med 
information från mamman, socialtjänsten 
och polisanmälan (Arnell & Ekbom, 1999). 
 
Diagram 2: Hjälpa barnet att minnas 
(N=10) 
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Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och 
rekonstruera våldet genom att… 
*Fråga 11: …tala om vad barnet minns starkast? 
*Fråga 12: …tala om vad som var det värsta? 
*Fråga 13: …du rekonstruerat barnets berättelse 
kompletterad med fakta om vad som verkligen 
hände? 
 
Majoriteten av respondenterna svarar att de 
”Oftast/Nästan alltid” låter barnet samtala 
om de minnen vilka de upplevt som 
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starkast och värst. De flesta respondenterna 
svarar även att de ”Ofta” kompletterar 
barnets berättelse med annan fakta. 
 
Enligt Trappan-handboken är det viktigt att 
barnet tillsammans med samtalsledaren får 
gå igenom vad den minns kring våldet i 
familjen (Arnell & Ekbom, 1999). Boyd 
Webb (2006) menar att det är av stor 
relevans att i behandling av trauma lämna 
utrymme för att minnas samt gå igenom 
det som varit traumatiskt. Detta för att 
lättare kunna hantera det som hänt och för 
att förhindra en utveckling av långvariga 
problem (Boyd Webb, 2006). Detta torde 
vara en av orsakerna till att respondenterna 
i så hög utsträckning tillämpar detta i 
krissamtalen. Barnet bör få ta del av 
utebliven eller glömd fakta om det som 
hänt i syfte att hjälpa barnets bearbetning 
av det traumatiska (Dyregrov, 1997) vilket 
samtliga respondenterna uppger att de gör. 
Några av respondenterna uppger att de 
bara ”Ibland” kompletterar med fakta 
vilket kan bero på att barnet redan har en 
bra uppfattning av det som skett.  
 
Bearbeta traumat med hjälp av bilder 

För att kunna bearbeta traumatiska 
händelser är det nödvändigt att kunna 
närma sig sina känslor. Som hjälp till detta 
används flertalet uttrycksmetoder. Genom 
olika temabilder som samtalsledaren väljer 
utifrån barnets situation får barnet sortera 
bland sina känslor och upplevelser. De 
används även för att beskriva vad som kan 
hända vid olika traumatiska situationer. 
Temabild ”Pojken” hjälper barnet att 
fundera och samtala kring vad den minns 
av den traumatiska händelsen. 
Tillsammans med samtalsledaren kan 
barnet reflektera kring ”Pojkens” tankar 
angående föräldrarnas bråk.  Därefter leds 
samtalet in på vad barnet själv varit med 
om utifrån samtalet kring Temabild 
”Pojken”. Barn behöver veta att man 
ibland varken vill eller kan visa vad man 
känner utan döljer detta på olika sätt. Det 
kan även vara svårt att visa besvikelse och 
vrede mot de man tycker om. Till hjälp har 

samtalsledaren Figurbild 1 där barnet ska 
måla in var olika känslor fanns i kroppen 
vid olika situationer, till exempel när 
mamman blev slagen. Bilden av pappan 
kan ofta vara förvrängd och 
motsägelsefull. Samtidigt som pappan har 
gjort mamman illa är han också en vanlig 
pappa som barnet längtar efter. Som 
strategi kan barnet föreställa sig att 
han/hon har två pappor, en god och en ond 
pappa. Med hjälp av Figurbild 2 kan barnet 
skriva ner vad den onda respektive goda 
pappan gör samt rita in ansiktsutryck 
utifrån pappans båda sidor. Samtalet 
handlar även om att tydliggöra för barnet 
att båda pappor finns i samma person 
(Arnell & Ekbom, 1999). 
 
Diagram 3: Bearbeta med hjälp av bilder 
(N=10) 
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Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och 
rekonstruera våldet genom att… 
*Fråga 7: …tala om minnet av en traumatisk 
händelse utifrån temabild ”Pojken”? 
*Fråga 15: …utgå ifrån ”Temabilder” du själv 
väljer utifrån barnets situation? 
*Fråga 16: …utgå ifrån ”Figurbild 1”? 
*Fråga 21: …utgå ifrån ”Figurbild 2”?  
 
De flesta respondenterna svarar att de 
”Ibland” använder sig av temabilderna. 
Drygt hälften av respondenterna uppger att 
de ”Oftast/Nästan alltid” använder sig av 
figurbilderna, medan nästan hälften svarar 
att de ”Nästan aldrig/Sällan” eller ”Ibland” 
använder sig av dessa.  
 
Anledningen till att figurbilderna används 
av mer än hälften av respondenterna kan 
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tänkas bero på att barnen de träffar har 
utvecklat copingstrategier, så som 
undvikande och distansering av känslor 
kring det som hänt (Passer & Smith, 2005; 
Weinehall, 1997). Därav finns förmodligen 
ett behov hos dessa barn att förändra och 
utveckla copingstrategierna. I de fall 
Figurbilderna används relativt sällan kan 
det bero på att barnets behov av detta inte 
upplevs som stort. När det gäller Figurbild 
2 (bilden av pappan) har barnet kanske en 
utvecklad kognitiv mognad, vilket kan 
innebära att barnet redan har en bra 
förståelse av pappans motsägelsefulla 
sidor. Enligt Dyregrov (1997) är berättelser 
eller metaforer väldigt användbart. Detta 
hjälper barnet att uttrycka sina känslor 
utifrån en påhittad person (Dyregrov, 
1997). Temabild ”Pojken” är ett bra 
exempel på detta. Att bilden trots det inte 
används särskilt ofta kan bero på att barnen 
har utvecklat känslofokuserade 
copingstrategier där de istället lärt sig att 
hantera känslor utan att distansera sig från 
dem. Detta kan vara anledningen till att 
respondenterna uppgett att de inte 
använder Temabild ”Pojken” särskilt ofta.  
Som Cullberg (2006) hävdar kan 
reaktioner på en och samma händelse 
variera hos olika personer. Detta kan vara 
en orsak till att temabilder/figurbilder 
brukas i så olika utsträckning.  
 
Bearbeta traumat genom att rita och leka 
I syfte att få barnet att fritt berätta om 
våldet samt få mer kunskap om vad den 
bevittnat kan samtalsledaren och barnet 
tillsammans rita en karta över hur det ser ut 
hemma. De viktigaste möblerna, mamma, 
pappa, syskon, barnet själv samt annat som 
kan vara betydelsefullt för barnet skall ritas 
in där de befann sig när våldet pågick. Att 
rita en bild kan även användas i samtalet 
om barnets pappa. Barnet får berätta lite 
om sin pappa, vad han arbetar med, var 
han kommer ifrån, vad han brukar göra och 
så vidare. Barnet kan även använda sig av 
leksaker för att lättare minnas och bearbeta 
våldshändelserna (Arnell & Ekbom, 1999).  
 

Diagram 4: Bearbeta genom att rita och 
leka (N=10) 
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Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och 
rekonstruera våldet genom att… 
*Fråga 9: …rita en ”karta” över rummet/rummen 
hemma? 
*Fråga 10: …tala om ”kartan” över 
rummet/rummen hemma? 
*Fråga 19: …måla en bild av den egna pappan? 
 
Fråga 22: Använder du dig av någon/några andra 
metod/er under rekonstruktionen i Trappan-
modellen? Vilka och varför? 
 
Hälften av respondenterna svarar att de 
”Oftast/nästan alltid” använder sig av att 
rita en karta, tala om kartan samt måla en 
bild av den egna pappan. En respondent 
säger sig rita en karta men aldrig tala om 
den. På fråga 22 svarar några respondenter 
att de använder sig av lekmaterial så som 
dockskåp, djur och bilar, nallekort, 
känslokort, ”stenkort för att sätta ord på 
känslor”, bilder och övningar från metoden 
”När mamma och pappa dricker”.  
 
Tidigare forskning betonar att teckning och 
lek är framgångsrika arbetssätt för att 
hjälpa barnet att strukturera upp sina 
upplevelser. Detta är även till hjälp för de 
professionella för att kunna bedöma 
barnets behov av hjälp (Dyregrov, 1997). 
Att rita en karta över våldsplatsen gör att 
man i Trappan-samtalen lättare får en bild 
av det som hänt men även en uppfattning 
om var barnet befann sig under 
våldstillfället. I diagrammet framgår dock 
att tillvägagångssättet endast brukas av 
hälften av respondenterna. Utifrån att den 
tidigare forskningen lyfter fram att barn i 
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äldre åldrar har en större kognitiv mognad 
och förstår mer av det som sker (Dyregrov; 
1997) kan det troligtvis vara så att rita och 
leka som metoder inte är lika passande för 
dessa barn i Trappan-samtalen. Vi kan 
utläsa i resultatet att måla en bild av den 
egna pappan inte används särskilt ofta i 
krissamtalen. Med anledning av att det 
framkommer i forskningen att de psykiska 
effekterna hos barnet kan bli omfattande 
när hotet kommer från pappan (SOU 
2001:18), torde det vara av stor vikt att 
beröra detta. Det framgår även att 
respondenterna använder sig av andra 
uttrycksmetoder utöver de som nämns i 
rekonstruktionen, dessa verkar främst 
lämpa sig för de yngre åldrarna.  
 
Modellen tillämpas striktare för de yngre 

barnen 
Resultaten visar att det inte förekommer 
några större skillnader mellan de olika 
frågorna gällande ålder och tillämpning. 
 

Tabell 1: Tillämpning av rekonstruktionen 
vid respektive ålderskategori (N=10) 
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Fråga 
21* 

6 9 9 6 3 

 
Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och 
rekonstruera våldet genom att… 
*Fråga 7: …tala om minnet av en traumatisk 
händelse utifrån temabild ”Pojken”? 
*Fråga 9: …rita en ”karta” över rummet/rummen 
hemma? 
*Fråga 11: …tala om vad barnet minns starkast? 
*Fråga 12: …tala om vad som var det värsta? 

*Fråga 13: …du rekonstruerat barnets berättelse 
kompletterad med fakta om vad som verkligen 
hände? 
*Fråga 15: …utgå ifrån ”Temabilder” du själv 
väljer utifrån barnets situation? 
*Fråga 16: …utgå ifrån ”Figurbild 1”? 
*Fråga 19: …måla en bild av den egna pappan? 
*Fråga 21: …utgå ifrån ”Figurbild 2”?  
 
Genomgående svarar respondenterna att de 
ofta tillämpar metoderna i åldrarna 4-15 år. 
När det gäller åldrarna 16-18 år tillämpas 
de olika delarna i 27 % av fallen. Detta kan 
förklaras med att de som arbetar med 
Trappan-modellen inte träffar barnen i 
åldrarna 16-18 år i lika stor utsträckning. 
En annan förklaring kan vara att den 
kognitiva mognaden är mer utvecklad hos 
äldre barn vilket gör att de får en bättre 
förståelse för det som händer (Dyregrov, 
1997). Detta kan vara en bakomliggande 
orsak till att tema/figurbilderna används i 
så låg utsträckning för de äldre barnen. För 
dessa används Figurbild 1 samt temabilder 
som samtalsledaren själv väljer enbart av 
en respondent, Figurbild 2 samt temabild 
”pojken” av tre respondenter. Detta 
resonemang kan även appliceras på frågan 
om samtalsledaren kompletterar barnets 
berättelse med ytterligare fakta. Det 
framgår att endast hälften av 
respondenterna tillämpar detta gällande 16-
18-åringarna. Ytterligare en förklaring kan 
vara att dessa barn har utvecklat 
copingstrategier som yttrar sig i 
distansering och förnekelse av känslor 
(Weinehall, 1997) vilket kan göra det svårt 
för samtalsledaren att upptäcka 
hjälpbehovet. När det gäller att tala om vad 
barnen minns starkast samt det som varit 
värst svarar mindre än hälften av 
respondenterna att de tillämpar detta 
gällande barnen i åldrarna 16-18 år. Då 
forskning visar att äldre barn har en mer 
utvecklad kognitiv förmåga (Dyregrov, 
1997) skulle man kunna tänka att de äldre 
barnen i större utsträckning föredrar att 
uttrycka sig genom att tala om vad de 
upplevt snarare än att leka eller rita.  
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Kön problematiseras inte 
Samtliga respondenter svarar att de 
tillämpar alla delar av modellen oavsett 
kön. Vi fann inte att forskningen lyfte fram 
några skillnader i bearbetning av trauma 
mellan könen. Däremot framkom att pojkar 
i högre utsträckning uppvisar extroverta 
beteenden medan flickor uppvisar 
introverta som ett resultat av bevittnandet 
(Grossman & Lundy, 2005).  

 

Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att 
undersöka hur rekonstruktionen i Trappan-
modellen tillämpas i praktiken för olika 
grupper av barn. Resultatet visar att de 
olika delarna av rekonstruktionen tillämpas 
i relativt hög utsträckning. Forskning 
betonar särskilt ålder när det gäller den 
kognitiva mognaden samt även vilka 
copingstrategier barnet har utvecklat. Detta 
kan avgöra vilket behov barnet har av 
hjälp. I diagrammen kan vi utläsa att 
tillämpningen av bilderna i de äldre 
åldrarna är mycket låg. Då det 
framkommer att mindre än hälften av de 
äldre barnen får tala om vad de minns som 
starkast respektive värst, kan man fundera 
kring vad alternativa metoder istället skulle 
kunna vara. Denna fråga ställer vi oss även 
gällande övriga frågor där svarsfrekvensen 
är låg angående de äldre åldrarna.   
 
Inledningsvis i rekonstruktionen får barnen 
möjlighet att prata om det bevittnade 
våldet. Nästan alla respondenter svarar att 
de oftast/nästan alltid ger utrymme för 
detta. Med anledning av att barn som lever 
i familjer där våld pågår riskerar att överta 
föräldrarnas våldsamma beteende, är det 
bra att barnen i Trappan-samtalen får 
samtala kring våld. Det är högst troligt att 
barn som lever i våldsamma familjer inte 
lär sig att brukandet av våld är fel. Därav 
borde det vara en självklarhet att barnen i 
Trappan-samtalen får möjlighet att samtala 
om detta.  
 
Gemensamt för de barn som kommer för 
Trappan-samtal är att de i någon grad 

befinner sig i psykisk kris då de har 
upplevt traumatiska händelser. 
Hjälpbehovet kan dock variera då barns 
reaktioner på en och samma händelse kan 
yttra sig på olika vis. Detta eftersom 
barnen har olika förutsättningar. En del 
barn är mer resilenta eller har stöd av 
någon person utanför den egna familjen 
medan andra saknar dessa förutsättningar. 
Detta kan även medföra att behovet av 
hjälp varierar. En del barn som kommer till 
Trappan har kanske tack vare olika 
förutsättningar inte samma behov av den 
hjälp som erbjuds. För andra barn är 
hjälpen nödvändig och kanske till och med 
otillräcklig. Då vi vet att aggression eller 
undvikande är vanliga beteenden som 
resultat av traumatiska händelser kan det 
vara svårt att avgöra skillnaden mellan 
detta och ”vanligt” tonårsbeteende. 
Ytterligare en svårighet för de som arbetar 
med Trappan-modellen kan vara att skilja 
mellan vad som är PTSD respektive 
traumasymtom då symtomen liknar 
varandra. Trappan-modellen är inte 
anpassad för barn som har utvecklat PTSD.  
 
Resultatet visar att det inte förekommer 
några skillnader i kön när det gäller 
tillämpningen av de olika delarna i 
rekonstruktionen. Forskning visar inte 
heller på några skillnader avseende 
bearbetningen av trauma mellan könen. 
Utifrån ett könsperspektiv kan man dock 
fundera på huruvida handbokens bilder 
befäster könsrollerna. Samtliga bilder 
lyfter fram pappan som förövaren och 
mamman som offret. Ett annat exempel är 
Temabild ”pojken”. Utifrån att barnen ska 
kunna relatera till bilden borde det kanske 
också finnas en Temabild ”flickan”. 
 
Utifrån det vetenskapliga stöd vi funnit 
anser vi att Trappan-modellens samtliga 
delar i rekonstruktionen har förutsättningar 
att tillgodose barnens behov. Utifrån att 
Trappan-modellen riktar sig mot barn i 
åldrarna 4-18 år kan man dock fråga sig 
hur väl anpassad rekonstruktionen är för de 
olika åldrarna. 
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När det gäller handboken saknar vi tydliga 
direktiv för hur tillämpningen av de olika 
delarna bör ske. I rekonstruktionen hade vi 
även önskat fler alternativa metoder 
anpassade efter ålder och kognitiv 
förmåga. Då det framgår av resultaten att 
modellen inte tillämpas i särskilt hög 
utsträckning med de äldre åldrarna ställer 
vi oss frågande till vad de istället använder 
sig av. Är Trappan-modellen lika anpassad 
för barn som är 4 år samt för de som är 18 
år? Kan man utveckla Trappan-modellen 
så att den bättre anpassas till de åldrar den 
säger sig riktas mot? Vi ser därför att 
Trappan-modellen kan behöva utvecklas 
och kompletteras för att bättre möta detta 
behov. 
 
Utifrån resultatet har vi funnit att 
rekonstruktionen i Trappan-modellen 
tillämpas i relativt hög utsträckning. 
Däremot utläser vi att i några av delarna är 
användningen väldigt låg. Hur mycket kan 
man avvika från en modells intentioner och 
fortfarande hävda att man arbetar enligt 
denna? Detta är något vi har funderat över.  
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Hej! 
 
I Sverige och övriga världen är det många barn som bevittnar våld i sina familjer. Dessa barn löper 
stor risk att på olika sätt ta skada, därför är det viktigt att ge barnen den hjälp de behöver och har rätt 
till. Trappan-modellen är en av de största interventionsmodellerna i Sverige riktade till dessa barn.  

Eftersom vi tycker detta är mycket viktigt har vi valt att skriva vår C-uppsats i socialt arbete om 
ämnet. Handledare till studien är Åsa Källström Cater, socionom och fil.dr i socialt arbete. Syftet med 
studien är att fördjupa kunskapen om hur rekonstruktionen i Trappan-modellen tillämpas i praktiken. 
För att få fram denna kunskap har vi valt att göra en enkät med frågor ställda utifrån Trappan-
modellens handbok som vi önskar att Du besvarar. Det insamlade materialet kommer vi att analysera 
mot teorier kring trauma och krissamtal. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst 
avbryta Din medverkan.  

 
Svara gärna på enkäten i den bifogade filen och sänd tillbaka till denna adress. 
Vi är tacksamma om ni kan mejla svaren till oss senast onsdag 25/4. 
 
Vid frågor går det bra att kontakta oss: 
xxxxxxxxxx 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Eliasson, Maria Hedman, Emma Duseus, studerande vid socionomprogrammet vid Örebro 
universitet 
 
Enkät 
 
Inom vilken typ av organisation hålls Trappan-samtalen? 
BUP Kvinnojour/Kvinnohus           Socialtjänst Övrigt 
Förtydliga vid behov: 
 
Vilken utbildning och övriga kurser har du som har Trappan-samtalen med barnen? 
 
 
Hur många gånger träffar du barnet under rekonstruktionsfasen? 
1-2 ggr    % av alla träffar 
3-5 ggr    % av alla träffar 
6-8 ggr    % av alla träffar 
9-12 ggr    % av alla träffar 
fler än 12   % av alla träffar 
 
Hur ofta får barnen uttrycka sina känslor kring och rekonstruera våldet genom att….. 
 
1. …tala om vad det innebär att ”bråka”? (markera med ett ”X”)   
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 



…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
2. …tala om hur bråk startar? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
3. …tala om på vilka olika sätt man kan göra varandra illa? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
4. …tala om av vilka olika orsaker man kan göra varandra illa? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
5. …tala om rädsla för att själv bli slagen? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 



6. …du tagit reda på om barnet själv blivit slaget? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
7. …tala om minnet av en traumatisk händelse utifrån Temabild Pojken? (markera med ett 
”X”)  
aldrig                 (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga)                               
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
8. …det uppmuntrats att spontant berätta vad som hände hemma när mamma blev slagen? 
(markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
9. …rita en ”karta” över rummet/rummen hemma? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
10. …tala om ”kartan” över rummet/rummen hemma? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 



nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
11. …tala om vad barnet minns starkast? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
12. …tala om vad som var det värsta? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
13. …du rekonstruerat barnets berättelse kompletterad med fakta om vad som verkligen 
hände? (markera med ett ”X”) 
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
14. …benämna och hitta rätt bland olika känslor i kroppen? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   



När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 

 
15. …utgå ifrån temabilder som du själv väljer utifrån barnets situation? (markera med ett 
”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga)                               
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
16. ...utgå ifrån Figurbild 1? (markera med ett ”X”) 
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga)                               
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
17. …benämna och hitta rätt bland olika känslor kring pappa utifrån en beskrivning av den 
egna pappan? (markera med ett ”X”) 
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
18. …barnet får berätta lite om sin pappa? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 



…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
19. …måla en bild av den egna pappan? (markera med ett ”X”)  
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
20. …tala om ”Pappas olika sidor”? (markera med ett ”X”)    
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga) 
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 

 
21. …utgå ifrån Figurbild 2? (markera med ett ”X”)    
aldrig (kommentera, gå sedan vidare till nästa fråga)                                      
nästan aldrig/sällan �    
 ibland �    
 oftast/nästan alltid �   
 
När använder du metoden oftast gällande… (markera med ett eller flera ”X”) 
…åldersgrupper: 4-6år 7-9år 10-12år 13-15år 16-18år 
…kön: flickor  pojkar 
 
Övriga kommentarer: 
 
Använder du dig av någon/några andra metod/er under rekonstruktionsfasen i Trappan-
modellen? Vilka och varför? 
 

 
Får vi kontakta dig om det är något vi behöver fråga om? 
Ange i så fall ditt telefonnummer: 
 
 
Tack för Din medverkan! 

 


