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Sammanfattning 
 

Antalet barn som upplever våld i familjen är stort och upplevelsen kan leda till utveckling 
av Posttraumatisk stresstörning (PTSD). Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om 
barn som upplevt våld i familjen och som visar tecken på PTSD. Frågeställningar som 
studien avser att besvara är (1) vilken betydelse har våldets karaktär för utvecklingen av 
PTSD hos barn? (2) vilken betydelse har barnets psykosociala hälsa för utvecklingen av 
PTSD? (3) hur kan tillfrisknandeprocessen hos barn som visar tecken på PTSD förstås? 
Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats samt en pre-post design. Studien 
inkluderar 14 barn som upplevt våld i familjen och som besvarat Children´s revised 
imapct of event scale (CRIES) vid Trappan-enheten i Uppsala under 2007. Resultatet 
visar att många barn visar tecken på PTSD till följd av våld i familjen. Våldets karaktär 
samt tiden som våldet pågått är avgörande faktorer för om barn visar tecken på PTSD 
eller inte. Resultatet visar även att god psykosocial hälsa inte motverkar utveckling av 
PTSD hos barn. Vid andra mätningen är det färre barn som visar tecken på PTSD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Våld i familjen, Barn, Posttraumatisk stresstörning, CRIES, Trauma 
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Abstract 
 

A large number of children experience domestic violence and this experience can lead to 
the development of Posttraumatic stress disorder (PTSD). The purpose of this study is to 
create a deeper knowledge regarding children who have experienced domestic violence 
and are showing signs of PTSD. The research questions of this study are (1) to what 
extent does the type of violence matter for the development of PTSD in children? (2) to 
what extent does the child’s psychosocial health matter for the development of PTSD? 
(3) how can the recovery process in children who show signs of PTSD be understood? 
The approach of the study is both quantitative and qualitative and the design is pre-post. 
The study includes 14 children who all have experienced domestic violence and who 
have answered Children´s revised impact of event scale (CRIES) at Trappan-enheten in 
Uppsala during 2007. The result shows that many children show signs of PTSD after the 
experience of domestic violence. The type of violence and the duration of violence are 
essential factors for the development of PTSD. The results also show that good 
psychosocial health does not prevent the development of PTSD. At the second measuring 
fewer children show signs of PTSD.  
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Inledning 
 
Våld i familjen 
Våld i familjen är ett allvarligt samhällsproblem där man först på senare tid har kommit 
att uppmärksamma barnen som offer i den våldsutsatta familjen (Edleson, Ellerton, 
Seagren, Kirchberg, Schmidt & Ambrose, 2007; SoU 2006:65; Ware, Ernest, Spiller, 
McDonald, Swank, Norwood, 2001). Uppskattningar visar att mellan 85 000 och 190 000 
barn i Sverige bevittnar våld i hemmet varje år, dvs. antalet uppgår till ca 10 procent av 
alla barn varav 5 procent ska ha upplevt våldet ofta (SoU 2006:65). Liknande 
uppskattningar i USA uppgår till mellan 3,3 och 14 miljoner barn per år som upplever 
våld i hemmet (Carlson, 2000). Detta är dock grova beräkningar men kan ändå ge en bild 
av hur utbrett fenomenet är.  

Uppskattningsvis är det alltså många barn som drabbas av våldet och det är således inte 
bara mamman som är offer för detta. Efter att barnen uppmärksammats har man börjat 
studera vilka konsekvenser upplevelsen av våld i familjen faktiskt har för barnet (Kernic, 
Wolf, Holt, McKnight, Huebner & Rivara, 2003; Mbilinyi, Edleson, Hagemeister & 
Beeman, 2007; SoU 2006:65; Ware, m.fl., 2001). Det har visat sig att det inte bara är det 
fysiska våldet mot mamman som barnen får uppleva utan även psykologiska och 
känslomässiga övergrepp i form av kontroll och förtryck som påverkar barnet. Barnet 
utsätts också för spänning, rädsla och oro i och med att denne lever i en familj där våld 
mot mamman förekommer (SoU2006:65). Barn som upplever våld mot mamman löper 
hög risk att få både intellektuella, beteende- och känslomässiga problem (Borrego, 
Gutow, Reicher & Barker, 2008; Hornor, 2005; Poole, Beran, & Thurston, 2008; Stiles, 
2002). Generellt så är det högre risk för barn som bevittnar våld att utveckla psykiska 
problem om våldet varit allvarligt eller kroniskt. De psykiska konsekvenserna tros 
förvärras av om barnen är yngre och om våldet sker frekvent eller begås av någon 
närstående (Hornor, 2005).  Studier har också visat att barn som utsätts för upprepade 
trauman, som till exempel våld i familjen, riskerar att utveckla symptom på 
Posttraumatisk stresstörning, PTSD (Lang & Smith Stover, 2008; Lehmann, 1997; 
Saltzman, Holden, & Holahan, 2005). 
   Man har länge trott att barn som upplever trauma får kortsiktiga reaktioner som går 
över av sig självt, detta har dock visat sig vara felaktigt då barn kan få långvariga 
stressreaktioner och symptom som kan liknas vid vuxnas (Dalgleish, Meiser-Stedman & 
Smith, 2005). Ett psykiskt trauma i barndomen har också visat sig vara en avgörande 
faktor för utvecklingen av olika allvarliga sjukdomar både under barndomen och under 
vuxenlivet (Terr, 2003).  
 
Posttraumatisk stresstörning  
I litteratur och forskning används en mängd olika begrepp när man talar om 
Posttraumatisk stresstörning (PTSD). I utländsk forskning använder man bland annat 
begreppen Posttraumatic stress disorder (PTSD), Posttraumatic stress symtoms (PTSS) 
och Posttraumatic stress (PTS) (jmf. Dalgleish, m.fl., 2005; Davis & Siegel, 2000; Lang 
& Smith Stover, 2008). Liknande benämningar används i Sverige exempelvis 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) och Posttraumatisk stress (PTS) (Dyregrov, 1997). 
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För att diagnostisera PTSD hos barn använder man sig av Diagnostic and Statistical 
Manual (DSM-IV) som består av sex olika kluster med kriterier som måste uppfyllas för 
att diagnosen PTSD ska fastställas. Kluster A anger att barnet skall ha utsatts för en 
traumatisk upplevelse där denna har upplevt, konfronterats eller bevittnat någons död 
eller hot om död, allvarlig skada eller hot mot den fysiska integriteten (mot denna själv 
eller någon annan). Reaktionen av händelsen inkluderar intensiv rädsla, hjälplöshet och 
skräck. Hos barn kan denna uttryckas genom ett oorganiserat och oroligt beteende (APA, 
1994).  
   Kluster B berör huruvida barnet återupplever händelsen exempelvis genom att 
återskapa minnen från den traumatiska händelsen. Kluster C anger att barnet ska undvika 
stimuli som påminner om händelsen. Kluster D anger att barnet skall visa symptom på 
ständigt ökad vakenhet/spändhet vilket i sin tur innebär sömnsvårigheter, svårigheter att 
koncentrera sig, hyperaktivitet mm. Kluster E anger att symptomen för PTSD skall pågå i 
mer än en månad och kluster F att dessa skall orsaka kliniskt signifikant stress eller 
försvagning i barnets vardag för att en diagnos skall ställas (APA, 1994).  
   Akut PTSD innebär att symptomen är varaktig i mindre än tre månader medan 
diagnosen kronisk PTSD ställs om symptomen består längre tid än tre månader (APA, 
1994).  
Famularo, Kinscherff & Fenton (1990) skiljer i en studie mellan symptom hos barn med 
akut PTSD och kronisk PTSD. Barn med akut PTSD uppvisar i större utsträckning 
symptom som återupplevande av händelsen och oro, medan barn med kronisk PTSD 
visade ett undvikande beteende och symptom på depression. 
   Forskning visar också att fysiska symptom som huvudvärk och magont är vanligt 
förekommande symptom hos barn som utvecklar PTSD (Lehmann, 2000). 
   Vilka faktorer som spelar in för om ett barn kommer att utveckla PTSD till följd av ett 
trauma har varit föremål för forskning. Forskning har gjorts gällande både generella och 
specifika faktorer för barn som upplever våld i hemmet. 

Generella faktorer som kan påverka utveckling av PTSD hos barn 
Forskningsresultat visar att ålder är en faktor som spelar in för barns utveckling av PTSD 
och det är framförallt yngre barn som har ökad risk för negativa effekter av trauman 
(Lehmann, 1997; Lehmann, 2000). Alla studier visar dock inte att det finns 
ålderskillnader för utvecklingen av PTSD hos barn (Jarvis, Gordon och Novaco, 2005; 
Kilpatrick & Williams, 1998). Även om yngre barn löper hög risk att utveckla PTSD är 
ungdomar också en stor riskgrupp på grund av att de utvecklingsmässigt befinner sig i en 
känslig period för traumatiska upplevelser (Davis & Siegel, 2000). 

Lehmann (2000) konstaterar att forskning kring barn som upplevt våld i familjen och 
PTSD inte lagt mycket fokus på könsskillnader och att specifika mönster inte kunnat 
urskiljas. Dock finns viss forskning som pekar på att flickor i större utsträckning visar 
symptom på PTSD, medan pojkar reagerar med beteendemässiga problem (Davis & 
Siegel, 2000; Dyregov & Yule, 2006).  
   Andra generella variabler som tros påverka reaktioner på trauma och som undersökts är 
”locus of control”1, copingstrategier, om man tar på sig skulden eller inte, moderns 
                                                 
1 En persons uppfattning om självbestämmande och kontroll av andra. Internal locus of control innebär att 
ens eget beteende kan användas för att nå önskade mål medan external ”locus of control” innebär att man 
anser att makten att styra sitt liv ligger utanför en själv (Corsini, 1999). 
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mående och barnets uppfattning av händelsen. Dessa har dock inte visat sig vara variabler 
som kan förutsäga PTSD hos barn (Kilpatrick & Williams, 1998). 

Specifika faktorer för våld i familjen  
Alla barn som utsätts för våld i hemmet utvecklar inte PTSD och detta tyder på att andra 
variabler än just upplevelsen av våld som spelar in (Kilpatrick & Williams, 1998). Få 
studier har undersökt PTSD specifikt hos barn som upplevt våld i familjen och resultaten 
skiljer sig mellan olika studier (Kilpatrick & Williams, 1998; Lang & Smith Stover, 
2008; Lehmann, 1997). 

Lehmann (1997) studerade 84 barn som hade upplevt våld i familjen med och utan 
symptom på PTSD. Resultatet visade att mer än hälften av barnen som upplevt våld i 
familjen uppvisade tecken på PTSD och att tiden som våldet pågått, antalet gånger som 
våld förekommit samt antalet manliga förebilder som varit våldsamma, skiljde sig 
signifikant mellan grupperna med och utan symptom på PTSD.  

En studie av Kilpatrick & Williams (1998) visar att i stort sett alla barn som upplevt 
våld i familjen uppvisar symptom på PTSD och att våld i hemmet kan ge barn långvariga 
symptom. Dock kunde inte några variabler specifika för upplevelsen av våld i familjen 
användas för att förutsäga PTSD hos barn. De variabler som ingick i studien var antalet 
gånger som våld förekommit, intensiteten i våldet, tid sen sista våldshändelsen samt 
barnets ålder vid första våldhändelsen.  

Jarvis m.fl. (2005) studerade barn som bor på kvinnohus och resultatet visade att 
mängden fysiskt våld som barnet upplevt (antal gånger och tiden som våldet pågått) 
kunde förutsäga PTSD bland dessa barn. PTSD var vanligare bland de barn som upplevt 
en större mängd våld. 
   PTSD hos mamman har undersökts som en möjlig riskfaktor för om barnet kommer att 
utveckla PTSD. Om mamman uppvisar symptom på PTSD har i en del studier visat ett 
samband med om barnet utvecklar symptom, medan andra studier visat att det inte har 
någon betydelse för barnets utveckling av PTSD (Bryant, Salmon, Sinclair & Davidsson, 
2007; Lang & Smith Stover, 2008). PTSD verkar vara vanligare bland barn där våldet 
begåtts av en närstående jämfört med när det begåtts av en annan vuxen (Hornor, 2005; 
Janson, Almquist, 2000). Barn som hade försökt ingripa medan våldet pågått visade i 
större utsträckning symptom på PTSD än barn som inte ingripit, enligt en studie av 
Jarvis, m.fl. (2005). 
 
Tillfrisknandeprocessen 
Ett barns återhämtning från ett trauma påverkas av upplevelsen av att bli ett offer. Några 
faktorer som tros spela in är skuldkänslor, sårbarhet och tillskrivningar av omvärlden som 
riskfylld. Dessa känslor kan förvärra PTSD symptomen hos barn som upplevt våld i 
familjen (Lehmann, 1997). Ett av de mest dokumenterade sätten att hantera PTSD är 
kognitivbeteende terapi (KBT).  

Många frågor återstår fortfarande när det gäller behandlig av barn med PTSD, bland 
annat hur man kan hjälpa varje barn individuellt och hur man kan involvera familjen i 
arbetet. Tvärkulturella frågor när det gäller tillfrisknande samt naturliga 
tillfrisknandeprocesser är ämnen som kräver mer forskning (Dyregov & Yule, 2006). 
Enligt Terr (2003) måste vi också börja organisera upp förhållningssätt kring barn som 
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upplever trauman, annars riskerar vi att aldrig se de tillstånd som denna kris bidrar till hos 
barn. 

Problemdiskussion 
 
Hur barn berörs av trauma är ett viktigt ämne som ännu är outforskat inom många 
områden. Att studera barn som har upplevt våld i familjen och visar symptom på PTSD är 
mycket viktigt för att öka kunskapen om vilka symptom dessa barn uppvisar och om det 
finns specifika variabler som påverkar om barn utvecklar PTSD till följd av våld i 
familjen. Det är också betydelsefullt för att kunna upptäcka symptomen i tid och därmed 
snabbt kunna erbjuda barn hjälp att bearbeta den traumatiska händelsen samt förebygga 
och förhindra att eventuella sjukdomskonsekvenser senare i livet. Att studera 
tillfrisknandeprocessen hos barn är viktigt för att få mer vetskap om barns återhämtning 
efter ett trauma, om hjälpinsatser krävs och i sådana fall vilken sorts hjälp som behövs till 
de barn som upplevt våld i familjen och visar tecken på PTSD för att dessa ska må bättre. 
    
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om barn som upplevt våld i familjen och 
som visar tecken på Posttraumatisk stresstörning (PTSD). Frågeställningar som studien 
avser att besvara är (1) vilken betydelse har våldets karaktär för utvecklingen av PTSD 
hos barn? (2) vilken betydelse har barnets psykosociala hälsa för utvecklingen av PTSD? 
(3) hur kan tillfrisknandeprocessen hos barn som visar tecken på PTSD förstås? 

Metod 
 
I nedanstående avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt, vilka metoder som använts 
samt studiens karaktär. Även tillvägagångssätt vid litteraturanförskaffning klargörs samt 
studiens material, urval, avgränsningar, val av mätinstrument, redovisning av Trappan-
modellen samt analysmetod. Utöver detta tas även studiens reliabilitet, validitet, 
generaliserbarhet samt etiska överväganden upp i detta avsnitt. 
 
Metodansats 
Avsikten med föreliggande studie är att försöka förstå ett fenomen utifrån teori och är 
därmed av deduktiv karaktär. Detta eftersom den deduktiva studien utgår ifrån teori som 
generar frågor som i sin tur besvaras med hjälp av observationer medan en induktiv 
studie avser att utforska ett fenomen för att sedan kunna generalisera och bygga en teori 
utifrån detta. (jmf Marlow, 2005).  

En deskriptiv studie beskriver ett fenomen men gör inte anspråk på att kunna dra några 
slutsatser om samband. En förklarande studie avser att förklara det deskriptiva materialet 
genom att söka samband och formulera hypoteser. En utforskande studie kan användas 
när man inte vet så mycket om ett område och har ett mindre urval. Den kan vara både av 
deskriptiv och förklarande karaktär (Marlow, 2005). Denna studie avser att gå ett steg 
längre än att bara beskriva fenomenet PTSD bland barn som upplever våld i familjen, 
men gör inte anspråk på att kunna generalisera utanför respondent gruppen och kan 
därför anses vara en utforskande studie. 
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Kvantitativa metoder grundar sig på att man räknar och arbetar med statistik (Djurfeldt, 
Larsson, Stjärnhagen, 2003). Kvalitativ metod utgår vanligtvis från kvalitativ data som 
inte går att räkna, till exempel intervjuer (Marlow, 2005). Genom att studera ett fenomen 
eller situation i detalj kan kvalitativ metod ses som den mest funktionella. Om man i 
huvudsak är intresserad av att göra standardiseringar och att systematiskt jämföra och 
redovisa variationer passar en kvantitativ metod bättre ( Silverman, 2005).  
   Resultatet för studien har både analyserats statistiskt och utifrån traumateori. Studien 
har därmed utgått både från kvantitativ och från kvalitativ metod, vilket innebär att 
studien har en trianguleringsansats där de två tillvägagångssätten kombinerats (Marlow, 
2005). Studien sker med en pre-posttest design för att kunna undersöka både hur barnen 
mår samt om förändring skett under tiden för första och andra mätningen (Marlow, 
2005).  
 
Litteratursökning 
För att fördjupa kunskapen om barn som upplever våld i familjen och visar tecken på 
PTSD inleddes studien med litteratursökning. Denna gjordes i databaserna Örebro 
universitetsbiblioteks sökkatalog voyager, Elin@orebro, Libris samt World cat för att 
hitta relevant tidigare forskning och litteratur om barn som upplevt våld i familjen, barn 
och trauma, PTSD, Trappan-modellen samt metodböcker. Webbsidan www.google.com 
användes också för att hitta studier om de olika mätinstrumenten som berörs i studien; 
The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Impact of event scale (IES), 
Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES) och Känsla av sammanhang 
(KASAM). Sökningar via referenser från artiklar, böcker och uppsatser inom området har 
gjorts under arbetets gång. 

Trunkering användes vid sökning i databaserna med symbolen ”?” (voyager) och ”*” 
för att få bredare träffar. De sökord som använts i de utländska databaserna är child*, 
domestic violence*, family violence*, witness*, PTSD, och PTS. I de svenska 
databaserna har sökorden barn, våld i hemmet, våld, bevittna, PTSD och PTS använts. I 
voyager har sökorden; trauma?, barn?, PTSD och våld? använts. 

Då artikelsökningarna gav för många träffar användes flera av sökorden tillsammans 
och tidigaste publiceringsår angavs (1990) för att minska antalet träffar. En gallring av 
materialet gjordes utifrån abstract och titel på artiklar då det inte fanns möjlighet att gå 
igenom samtliga träffar på sökorden. Fokus lades på artiklar som behandlade flera av 
begreppen barn, trauma, våld i familjen och PTSD tillsammans. Den litteratur som 
används i studiens tolkningsram berör traumateori. Då studien fokuserar på barn och 
trauma har urvalet begränsats då mycket litteratur främst berör vuxna och trauma. 
Litteraturen lästes för att få en grundläggande bild av hur forskningssituationen ser ut i 
dagsläget. Materialet sammanställdes och syfte och frågeställningar formades utifrån 
detta. 
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Material 
Materialet som studien utgår ifrån består av enkäter som ger information om barnets 
bakgrund samt tre frågeformulär2. Bakgrundsinformationen består av ålder, kön, första 
och sista våldshändelsen, våldets karaktär, vem som varit förövaren samt vem som varit 
offer för våldet. Första och sista våldshändelsen besvarades med barnets ålder vid 
tillfället. För våldets karaktär gavs svarsalternativen fysiskt, psykiskt, uttalat hot och 
sexuellt våld eller annat, som en öppen fråga. För angivelsen av förövare kunde mammas 
man, pappa, mamma, syskon och annan anges. Som offer för våldet gavs 
svarsalternativen mamma, syskon, barnet själv eller annan, som en öppen fråga. De tre 
sistnämnda frågorna kunde besvaras med flera alternativ. Dessa formulär fylldes i av 
personalen i samband med första träffen. De tre frågeformulären består av Children`s 
Revised Impact of Event Scale (CRIES) som avser att mäta symptom på PTSD, The 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) som avser att mäta allmän psykisk hälsa 
(jmf Cater, 2006) samt KASAM som mäter känslan av sammanhang. De två sistnämnda 
avser att tillsammans mäta barnets psykosociala hälsa. Frågeformulären besvarades av 
barnen själva alternativt med hjälp av personal eller målsman utifrån barnets färdigheter 
vid första och andra mättillfället, dvs innan och efter intervention, detta enligt 
anvisningar. 
 
Urval 
Studien innefattar barn som påbörjat Trappan-samtal vid Trappan-enheten i Uppsala 
under år 2007 och är mellan 8 och 19 år gamla. Urvalskriteriet är att barnen skall ha 
besvarat frågeformuläret CRIES innan interventionen påbörjats. Urvalet grundar sig i att 
studiens syfte är att fördjupa kunskapen om barn som upplever våld i familjen och visar 
tecken på PTSD. Det totala antalet respondenter uppgår till 14 stycken. 
 
Bortfall 
På de frågor som berör bakgrundsinformation om barnet och dennes situation har 
samtliga respondenters svar gällande kön, ålder, våldets karaktär samt vem som varit 
offer för våldet varit fullständiga. På frågan om ålder vid första våldstillfället är bortfallet 
sju stycken respondenter och på frågan om när sista våldstillfället ägt rum är bortfallet tre 
respondenter. Tio av barnen har angett att de har flyttat från förövaren under det senaste 
året. Resterande barn har inte besvarat denna fråga och räknas därmed som bortfall. 
Frågeformulären CRIES och SDQ är vid första mättillfället fullständigt besvarade av 
samtliga respondenter. KASAM besvarades av de nio respondenter som var över 13 år. 
Vid det andra mättillfället uppgår bortfallet till ett för samtliga mätinstrument då en 
respondent avbröt interventionen. 
   Bortfallen som presenterats ovan kan påverka studiens tillförlitlighet då urvalet blir 
begränsat för de frågor som berörs (jmf Marlow 2005). Det kan också innebära att viktig 
information för studiens resultat går förlorad. Anledningen till bortfallet hos 
respondenterna gällande bakgrundsinformationen är för författarna okänt men kan bero 
på flertalet orsaker exempelvis kanske barnet inte vet svaret på frågan eller inte vill svara 
på grund utav att frågorna kan vara känsliga att besvara. Mätinstrumentens bortfall vid 

                                                 
2 Enkäterna samt frågeformulären i studien är insamlade i samband med en utvärdering av Trappan-
modellen.  
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andra mättillfället kan också ha påverkat studiens resultat på grund av att urvalet 
ytterligare begränsats. När det gäller KASAM har endast de som är 13 år eller äldre 
besvarat detta formulär enligt instruktionerna för instrumentet. Givetvis kan också detta 
påverka studiens resultat men har utifrån studiens urval av respondenter varit svårt att 
frånkomma. 
 
Mätinstrument 
Nedan presenteras de mätinstrument som använts i studien för att studera om barnen visar 
tecken på PTSD samt den allmänna psykiska hälsan och känslan för sammanhang hos 
barnen. 

Children’s Revised Impact of Event Scale  
Children´s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) (Smith, Perrin, Dyregrov, & Yule 
2003) är en vidareutveckling av Impact of event scale (IES) (Horowitz, Wilner, & 
Alvarez, 1979) speciellt anpassad för barn. Mätinstrumentet består av 13 
frågor/påståenden varav 8 frågor är hämtade från den ursprungliga IES skalan och avser 
att mäta återupplevande (intrusion) och undvikande (avoidance) och ytterligare 5 frågor 
utformade utifrån DSM-IV Kluster D avsett att mäta spändhet/vakenhet (arousal) (Smith 
m.fl., 2003). Varje fråga besvaras med fyra alternativ (aldrig, sällan, några gånger och 
ofta) och poängsätts med 0, 1, 3, 5 (Children and war foundation, 2008).  
För de första 8 frågorna (återupplevande och undvikande) har tidigare studier visat att 17 
poäng eller mer visar tecken på PTSD hos barn. För CRIES-13 har en validering av 
instrumentet gjorts där det framgår att 30 poäng eller mer visar tecken på PTSD hos barn 
Båda instrumenten kan alltså användas som ett screeninginstrument för att undersöka om 
barn visar tendenser till diagnosen PTSD (Perrin, Meiser-Stedman, & Smith, 2005). 

Känsla av sammanhang  
Känsla av sammanhang (KASAM) är ett frågeformulär som avser att mäta känslan av 
sammanhang vilket återspeglar sjukdom, hälsa eller något där emellan hos personen. Det 
består ursprungligen av 29 frågor som representerar tre komponenter; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2001). 
   Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man kan hantera och förstå inre och yttre 
stimuli. Kan information ses som hanterbar och strukturerad eller är den oväntad och 
kaotisk. Till begreppet hanterbarhet räknas upplevelsen av huruvida man har resurser till 
förfogande eller inte för att kunna hantera de krav som kommer i och med tidigare 
nämnda stimuli. Meningsfullhet bygger på vikten av att känna sig behövd, att känna 
meningsfullhet i livet och att ha något i livet som har betydelse för en, som man kan 
tänka sig att engagera sig i känslomässigt.  Dessa tre teman är sammanlänkande med 
varandra (Antonovsky, 2001). 
   I denna studie har ett formulär med 13 frågor använts, som passar barn från 13 år och 
uppåt. Variationsvidden för poängen på skalan är mellan 13 och 91. Ju högre poäng desto 
starkare känsla av sammanhang (Ristkari, Sourander, Ronning & Helenius, 2006).  

Enligt en studie av Eriksson & Lindström (2005) anses frågeformuläret ha hög 
reliabilitet och validitet samt är oberoende av kulturell kontext. 
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The Strengths and Difficulties Questionaire  
The Strengths and Difficulties Questionaire (SDQ) är ett screeninginstrument i form av 
ett frågeformulär som avser att ge en sannolikhetsbaserad uppfattning om ett barns 
styrkor och svagheter utifrån fem olika områden. Formuläret finns som standardformulär 
och som ett uppföljningsformulär i flera olika versioner. Denna studie har utgått från en 
version som riktar sig till barn mellan 11 och 16 år för självskattning och alla 
respondenter har fyllt i enkäten (Youth in mind, 2001a). 
   De områden som berörs i frågeformuläret handlar om barnets beteende. De är 
hyperaktivitet, emotionella symptom, uppförandeproblem, kamratproblem samt 
prosocialt beteende (Goodman & Scott, 1999). I denna studie har prosocialt beteende inte 
använts på grund av att det inte ingår i den totala ”svårighetspoängen” (Youth in mind, 
2001a).  

Standardformuläret fylls i av barnet självt och avser beteende för de senaste sex 
månaderna. Uppföljningsblanketten fylls i av barnet efter behandling eller intervention 
och avser beteendet under den senaste månaden. Därmed hoppas man kunna få med 
förändringen som skett under interventionen (Youth in mind, 2001a). 
Poängen för hyperaktivitet, emotionella symptom, uppförandeproblem och 
kamratproblem räknas samman och ger den totala ”svårighetspoängen” (Youth in mind, 
2001a). Poängen på självskattningsskalan räknas ihop och 0-15 poäng anses vara en 
person som ej har problem, 16-19 poäng är detsamma som något förhöjd svårighet och 
20-40 poäng är mycket förhöjd svårighet (Youth in mind, 2001b; jmf även Dal, Greit, 
Larsson, Lindberg, Munoz, Åberg, & Ängeslevä, 2008).  
 
Analysmetod 
Analysen består av en statistisk del samt en kvalitativ del där resultatet uttolkas utifrån 
traumateori för att förklara de statistiska iakttagelserna som gjorts i studien (jmf Kvale, 
1997). Respondenternas enkätsvar kategoriserades utifrån ålder, kön, antal år som våldet 
pågått, offrets identitet, våldets karaktär, symptom på PTSD, KASAM samt barnets 
allmänna psykiska hälsa. De redovisade variablerna studeras sedan i diagram, 
korstabeller och medelvärden räknades ut för att undersöka hur de olika variablerna 
förhåller sig till utvecklingen av PTSD hos barn (jmf Djurfeldt, m.fl., 2003). 
   Först undersöktes hur stor andel av respondenterna som visade tecken på PTSD och 
inte. Dessa grupper studerades sedan i korstabeller med avseende på åldersfördelning, 
könsfördelning, våldets karaktär, vem som varit offer för våldet samt hur lång tid våldet 
pågått för att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa variabler och 
utvecklingen av PTSD hos barn. Korstabeller gjordes också för att undersöka om den 
allmänna psykiska hälsan påverkar om barnet kommer att visa tecken på PTSD. Samma 
fenomen studeras sedan gällande känsla av sammanhang och då uttryckt i medelvärden 
för de olika grupperna. För de variabler där det fanns ett samband med om man visade 
tecken på PTSD eller inte studerades ytterligare korstabeller och medelvärden. 
   Till sist undersöktes de två grupperna med avseende på förändring som skett mellan 
första och andra mätningstillfället för att undersöka om tiden har haft påverkan på om 
man visar tecken på PTSD samt den allmänna psykiska hälsan och känslan för 
sammanhang förändrades (Marlow, 2005). De respondenter som vid andra mättillfället 
inte längre visade tecken på PTSD (dessa benämns hädanefter som barn som återhämtat 
sig) jämfördes också med de som fortfarande visade tecken på PTSD och de som aldrig 
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visat tecken på PTSD med avseende på ålder, kön, vem som varit offer för våldet, våldets 
karaktär, våldets längd samt värde för CRIES, KASAM och allmän psykisk hälsa. Detta 
dels för att dels kunna urskilja om någon av dessa grupper skiljde sig åt dels för att 
undersöka om man kan urskilja några specifika variabler som kan bidra till att 
tillfrisknandeprocessen för dessa barn kan förstås. 
   Resultatet sammanställdes och tolkades med syfte att förstå de statistiska resultaten 
utifrån traumateori. Traumateori är en vid teori och har i denna studie avgränsats till att 
gälla områden som berör studiens syfte och dess frågeställningar. Avgränsningarna som 
gjorts för traumateori har strukturerats under tolkningsramen utefter följande: Kris och 
trauma, barnets egenskaper och dess inverkan på reaktioner, försvarsmekanismer, risk- 
och skyddsfaktorer, miljöns inverkan, sjukdomsreaktioner, posttraumatiska reaktioner, 
KASAM samt tillfrisknandeprocessen. Av de resultat som framkom i den statistiska 
analysen valdes det som ansågs vara relevant i relation till studiens syfte och 
frågeställningar ut dvs. ålder, antal år som våldet pågått, våldets karaktär, symptom på 
PTSD, KASAM samt barnets allmänna psykiska hälsa. Dessa resultat tolkades sedan var 
för sig utifrån den del inom traumateorin som ansågs vara mest användbar för att kunna 
ge en djupare förståelse för fenomenet barn som upplevt våld i familjen och visar tecken 
på PTSD (jmf Kvale, 1997).  
 
 
Avgränsningar 
Nedan presenteras de avgränsningar som gjorts för denna studie. 

Posttraumatisk stresstörning  
I denna studie kommer benämningen Posttraumatisk stresstörning att användas. Det är 
den svenska översättningen av Posttraumatic stress disorder och förkortas PTSD (jmf 
Socialstyrelsen, 2002). 

Begreppet att visa tecken på Posttraumatisk stresstörning (PTSD) används då barnen i 
studien uppvisar symptom på PTSD enligt CRIES, men ej är diagnostiserade för PTSD 
enligt DSM-IV.  

Barn som upplever våld i familjen 
Enligt Socialstyrelsen (2005) så används flertalet begrepp för att beskriva barnens 
situation i våldsutsatta familjer. Dessa begrepp är bland annat barn som bevittnar våld, 
barn som utsätts för att bevittna våld i familjen och barn som upplever våld i nära 
relationer. I denna studie används begreppet barn som upplever våld i familjen.  
   Begreppet ”upplever” syftar på att barnen kan påverkas av våld på olika sätt, inte endast 
genom att de själva utsatts eller varit vittne till en våldsupplevelse. Oavsett om barnen 
sett eller hört våldet pågå, är medveten om att våldet pågår men inte själv har bevittnat 
detta, kanske varit tvungna att agera i våldssituationer genom att gå emellan offret och 
förövaren eller sett konsekvenser av våldet, så berörs barnen av våldsupplevelsen 
   Begreppet ”familjen” användes för att belysa att våldet inte endast behöver ske i en 
specifik situation/miljö utan denna studie fokuserar på det våld som äger rum inom den 
enskilda familjekonstellationen. Våldet inom familjen kan ske mellan olika parter, i 
denna studie är dock förövaren alltid mannen/pappan i familjen. 
 



14 

Reliabilitet och validitet 
Validitet beskriver studiens giltighet, om det man mätt var det man avsåg att mäta (Kvale, 
1997). Reliabilitet indikerar mätningens tillförlitlighet. Har studien hög reliabilitet 
innebär det att denna studie skall kunna replikeras och visa på samma resultat, oberoende 
av vem som genomför studien (Marlow, 2005). Generellt sett har kvalitativa 
undersökningar högre validitet medan kvantitativa studier har högre reliabilitet (Djurreldt 
m.fl.2003). Många studier kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder i sina 
undersökningar och det har också denna studie gjort (jmf Marlow, 2005).  
   Att välja ut respondenter som skall ingå i studien är ofta nödvändigt inom socialt arbete 
eftersom det i praktiken är omöjligt att undersöka alla som är involverade i en situation 
(Marlow, 2005). Denna studie består av ett tillgänglighetsurval där en liten grupp barn 
som alla upplevt våld i familjen inkluderats. Att utifrån syftet undersöka en mindre grupp 
barn blir naturligt eftersom det är en känslig situation som barnen befinner sig i. Att 
studien inte undersökt en större grupp barn kan däremot innebära att studiens resultat inte 
är lika tillförlitlig som den skulle ha varit om studien innefattat fler respondenter (jmf 
Marlow, 2005). Att studien inte heller har någon kontrollgrupp kan också detta påverka 
resultatets validitet eftersom det inte finns en grupp att jämföra resultatet med (jmf 
Marlow, 2005). Att respondenterna i undersökningen också är medvetna om att de deltar 
i en studie kan påverka studiens validitet eftersom det finns en risk att respondenterna då 
anpassar svaren efter det som tros vara ”korrekt”, detta är dock svårt att undvika eftersom 
det vore oetiskt att inte informera respondenterna om dess medverkan (jmf Marlow, 
2005). 
Oberoende av vilken metod som används i forskning är det viktigt att man innan 
användning av det tänkta mätinstrumentet tar reda på dess validitet samt reliabilitet 
(Marlow, 2005). I det material som studien utgår ifrån har tre erkända mätinstrument 
använts, CRIES, SDQ och KASAM. 

Syfte med studien är att fördjupa kunskapen om barn som upplever våld i familjen och 
som visar tecken på Posttraumatisk stresstörning. För att klargöra huruvida barnen visar 
tecken på PTSD har författarna valt att använda sig av screeninginstrumentet CRIES. 
CRIES används för att visa på tendenser till PTSD hos barn och dess reliabilitet samt 
validitet har testats och visat på goda resultat (Giannopoulou, Smith, Ecker, Strouthos, 
Dikaiakou & Yule, 2006; Perrin, m.fl., 2005).  

Studien undersöker även vilken betydelse barnets psykosociala hälsa har för 
utvecklingen av PTSD. I denna studie används mätinstrumenten SDQ samt KASAM för 
att undersöka detta. SDQ mäter styrkor och svagheter hos ett barn och har enligt studier 
hög reliabilitet och validitet (Goodman, 1997). KASAM mäter känslan av sammanhang 
och har visat på hög validitet och reliabilitet (Eriksson & Lindström, 2005). Enligt 
tidigare studier är mätinstrumenten pålitliga och de mäter också det som denna studie 
avser att mäta nämligen om barnen visar tecken på PTSD och deras psykosociala hälsa.  

Att studien använt sig av en pre-post design innebär inte att man med säkerhet kan säga 
vad förändringen mellan första och andra mätningen beror på därför kan man inte dra 
några slutsatser om detta i studiens resultat (jmf Marlow, 2005). Att studien har utgått 
ifrån samma frågeformulär vid både före och efter mätningen är däremot bra för 
validiteten enligt Marlow (2005). 
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Generaliserbarhet 
Denna studie avser att fördjupa kunskapen om barn som upplever våld i familjen och 
visar tecken på PTSD. För att undersöka detta har denna studie gjort ett 
tillgänglighetsurval där antalet respondenter är begränsade. 

 Vid generaliserbarhet kräver den kvantitativa metoden oftast att man studerar ett stort 
antal variabler/subjekt för att kunna visa på ett resultat som gäller en så stor grupp som 
möjligt och inom den kvalitativa metoden är generalisering nästan omöjlig eftersom 
urvalet ofta är baserat på tillgänglighet och respondenterna troligtvis inte kommer att 
uppgå till ett så stort antal att generalisering är möjligt (Silverman 2005; Marlow, 2005). 
Detta innebär att studiens resultat inte kan generaliseras eftersom studiens respondenter 
troligen inte kan anses vara representativa för en större population (jmf Marlow, 2005; 
Silverman 2005). Däremot kan studien visa på tendenser som är viktiga att belysa för att 
förstå hur situationen ser ut för dessa barn i nuläget.  
 
Etiska överväganden 
Ett forskningsetiskt övervägande har i denna studie gjorts gällande kunskapsinsamlingens 
tillvägagångssätt och de inblandade barnens risk att åsamkas negativa konsekvenser (jmf. 
Vetenskapliga rådet, 2002). Detta eftersom det kan vara etiskt känsligt med forskning 
som involverar barn som är lätta att påverka. Barns förmåga att bedöma risker och 
konsekvenser av ett medgivande att delta i forskning kan dessutom vara begränsad eller 
inte existera alls (Codex, 2008). Materialet i denna studie är därför taget från ett redan 
befintligt forskningsprojekt som sedan tidigare är godkänt av Vetenskapliga rådet i 
Uppsala. Vetenskapliga rådet (2002) belyser vikten av att forska på människor för att 
kunna främja kunskapen om bland annat människors utveckling, men talar också om att 
det krävs en etisk reflektion för att minimera risken att forskningen bidrar till negativa 
konsekvenser för de inblandade (i detta fall barnen). För att minimera risken att barnen 
som deltagit i studien skall utsättas för någon form av negativ konsekvens av sitt 
deltagande, kommer materialet att hanteras med försiktighet och deltagarna är för 
författarna helt anonyma. 

 
Trappan-modellen 
Trappan-modellen är en arbetsmodell som används vid arbete med barn som upplevt våld 
i familjen. Modellen är utarbetad av Rädda barnen och används bland annat på många 
socialtjänster i landet. Trappan beskriver hur man genom krissamtal kan ge stöd till barn 
som behöver hjälp efter traumatiska upplevelser. Målet med krissamtalen är att barnen 
ska lära sig att prata om våldet som de upplevt (Arnell & Ekbom, 1999). 
   Krissamtalen delas upp i tre steg.  Steg 1 handlar om att bygga upp en relation med 
barnet. Steg 2 innebär rekonstruktion av våldsupplevelsen, där man genom samtal med 
barnet bygger upp en bild av vad som hänt och hur barnets vardag ser ut. För steg 3 är 
målet att bidra med kunskap genom att göra barnet insatt i hur man kan reagera i olika 
traumatiska situationer. Man utformar hjälpkort med kontaktpersoner och viktiga 
nummer samt tittar på hur barnets nätverk ser ut (Arnell & Ekbom, 1999). 

Har barnet efter våldsupplevelsen utvecklat diagnosen PTSD bör barnet få möjlighet till 
psykoterapeutisk behandling på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), detta eftersom de 
bör erbjudas en möjlighet att under längre tid få professionell hjälp att bearbeta sina 
upplevelser (Arnell & Ekbom, 1999). 
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Tolkningsram  
 
Nedan presenteras de teorier om trauman som kommer att användas för att analysera 
resultatet i resultat- och analys avsnittet. 
 
Kris och trauma 
Trauma är en följd av både fysisk skada och psykisk påfrestning och denna händelse sker 
ofta hastigt och utan att den drabbade har förmågan att förhindra händelsen som i flera 
fall upprepar sig. En kris behöver inte innefatta ett trauma men däremot innebär ett 
psykiskt trauma nästan alltid en krissituation (Dyregrov, 1997). Ett psykiskt kristillstånd 
innebär att personens tidigare erfarenheter och inlärda reaktioner inte är tillräckliga för att 
hantera situationen (Cullberg, 2006).  

Den första fasen i krisförloppet är enligt Cullberg (2006) chockfasen. Den är kort och 
intensiv och individen kan ha svårt att ta till sig det inträffade. Om krisen inte kommer 
plötsligt utan uppträder gradvis behöver inte denna fas vara märkbar. Under 
reaktionsfasen kommer individen till insikt med vad som hänt och kommer att reagera på 
detta. För att kunna hantera situationen tar individen ofta till olika försvarsmekanismer 
exempelvis förnekelse, isolering och bortträngning. 

Barndomstrauma kan ses som ett mentalt resultat av en hastig, extern motgång eller ett 
flertal motgångar. Barnet upplever att situationen inte går att hantera och ser sig själv 
som hjälplös i förfarandet (Terr, 2003). När det gäller trauman som uppstår i barndomen, 
så har det visat sig att oavsett vilka konsekvenser det leder till, så innebär trauma en 
förändring hos barnet som varar under en lång tid (Terr, 2003).  
 

Olika typer av trauman/krissituationer 
Cullberg (2006) beskriver två typer av kristillstånd där den första typen av kris är 
relaterade till individens utveckling, så kallade livskriser. Den andra krisen är den 
traumatiska krisen. En traumatisk kris karaktäriseras av utifrån kommande oförutsedda 
påfrestningar som utgör ett hot för personens elementära möjligheter till välbehag i livet. 
Det kan handla om att personens trygghet, sociala identitet och fysiska existens hotas när 
exempelvis en närstående hastigt dör. 
   Leonore Terr (2003) delar upp trauman i två kategorier, typ 1 trauma och typ 2 trauma. 
Typ 1-trauma innebär att en enstaka omfattande traumatiska händelse som exempelvis ett 
dödsfall eller olycka sker medan Typ 2-trauma omfattar flertalet traumatiska händelser 
(kumulativa trauman) som påverkar barnet, exempelvis mobbning eller att barnet 
bevittnar våld i hemmet.  Barn kan traumatiseras av att vara vittnen till allvarliga 
situationer (Dyregrov, 1997).  

Enligt Cullberg (2006) kan man sällan prata om ett trauma då en traumatisk händelse 
ofta innebär flera traumatiska konsekvenser. Exempelvis kan en sjukdomsdiagnos i sig 
vara ett grundtrauma som bidrar till traumatiska händelser när individen ska genomgå 
behandling, kanske inte längre vara nära sina närstående eller vara tvungen att göra besök 
på okända sjukhus mm. Flera upplevelser av traumatiska situationer som sker direkt efter 
varandra kan skapa en sårbarhet hos barnet och en tro på att det hela tiden kommer att ske 
något obehagligt (Dyregrov, 1997). 

 



17 

Våld i familjen 
När det talas om traumatiska upplevelser så förknippas det ofta med dramatiska händelser 
som innefattar många människor och där svår skada eller död är förekommande. För barn 
kan ett trauma också innefatta exempelvis våld inom familjen där skrik och slag 
förekommer mellan pappan och mamman. Barnet sätts då i en maktlös situation och den 
grundläggande trygghet som familjen innebär faller i bitar. Att vara utsatt för våld 
innebär att ständigt vara beredd på oförutsägbara händelser och skapar en kaotisk tillvaro 
för barnet. Utsätts barnet för våld i hemmet under lång tid innebär det att barnet utsätts 
för ett långvarigt trauma (Arnell & Ekbom, 1999). 

Att vara barn i en familj där våld förekommer gör barnen mer känsliga för att utveckla 
allvarliga beteendeproblem. Man kan se likheter mellan symptomen hos barn som lever i 
hem med våld och dem som har PTSD. Vanliga symptom hos barn som upplevt våld i 
familjen kan vara explosiva utbrott, ilska, att de lägger ner mycket tid och tankar kring 
traumat, en reduktion av deras vanliga rutiner och aktiviteter samt att de ofta upplever 
somatiska och emotionella bekymmer. Detta kan ses som en traumatisk respons och har 
likheter med diagnosen PTSD (Arnell & Ekbom, 1999; Jaffe, 1990).  
 
Reaktioner på trauma 
Hur ett barn upplever och tolkar en situation har en betydande roll för om händelsen 
innebär ett trauma för barnet (Dyregrov, 1997). Den personliga betydelsen av krisen för 
den drabbade har en stor inverkan på hur denne reagerar på en händelse och påverkas av 
både individens bakgrund, utveckling och kontext (Cullberg, 2006).  
 

Barnets personliga egenskaper och dess inverkan på traumareaktioner  
Barn innehar personliga egenskaper som kan verka skyddande, dessa minskar risken för 
att barnet ska utveckla negativa konsekvenser efter att en traumatisk händelse inträffat. 
Exempel på skyddsfaktorer som minskar risken för traumatisering kan vara stresstålighet, 
förmåga att reglera känslor, stöd från vuxna och positiv självbild. Det har också visat sig 
att barnets personlighet även har en inverkan på barnets förmåga att hantera traumatiska 
situationer. Barn som är utåtriktade har lättare att hantera dessa situationer än barn som 
inte är lika utåtriktade (Dyregrov, 1997). 
   Vilken ålder barnet har när den upplever en traumatisk händelse påverkar också hur 
barnet kommer att reagera och kunna hantera situationen. Barnets ständiga kognitiva 
utveckling bidrar till en gradvis ökad förståelse för situationen men det kan också bidra 
till en större grad av ångest över vad som kan inträffa, vems fel det är etc. Yngre barn kan 
känna oro vid en traumatisk upplevelse vilket gör att de gärna håller sig till deras 
trygghetsbas som oftast utgörs av föräldrarna. Om exempelvis barnet upplever våld från 
en närstående kan barnet utveckla en sorts distans till vuxna där känslor undviks och 
barnets tillit till vuxna försvinner (Dyregrov, 1997). 

Hur länge ett trauma pågått har också en betydelse för barnet då kumulativa trauman 
ökar risken för långvariga effekter på barnets utveckling. Dock är det inte bara 
återkommande trauman som påverkar ett barn som utsätts för trauma utan enstaka 
traumatiska händelser kan också ha stor inverkan på barnet. Det kan bidra till att en 
mängd olika delar i barnets liv påverkas och skapar förändringar i barnets liv. Exempelvis 
kan barnets syn på tillvaron förändras, utvecklingen av personligheten och barnets 
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karaktär påverkas. En pessimistisk syn på livet kan framkallas eftersom förväntan att 
något ständigt ska ske finns där. Utvecklingen av moralen kan påverkas liksom barnets 
biologiska utveckling samt relationen till andra individer. Inlärningskapaciteten, vidare 
yrkesliv, förmågan att hantera saker, självuppfattningen, uppfattningen om vad som är 
rätt och fel samt barnets emotionella förmåga påverkas (Dyregrov, 1997).  
   Andra vanliga reaktioner på en traumatisk situation är bland annat hjälplöshet, rädsla, 
ångest, ilska, nedstämdhet, undvikande beteenden, regression, svårigheter att skapa nya 
kontakter, koncentrationssvårigheter i samband med skolålder, panik, sömnsvårigheter 
och minnesbilder som är väldigt starka (Cullberg, 2006; Dyregrov, 1997; Terr, 2003).  
 

Försvarsmekanismer 
Barn som upplever trauman använder strategier och beteenden som gör att de ska kunna 
hantera och anpassa sig efter kraven som ställs av omgivningen. Det finns både 
främjande och hämmande former av hantering av trauman, där hämmande reaktioner på 
sikt är skadliga för barnets utveckling medan främjande reaktioner gör att barnet 
exempelvis har en förmåga att hålla smärtan på avstånd när något uppstår vilket är 
positivt. Denna främjande reaktion kan dock vara negativ på sikt (Dyregrov, 1997) 
Om barn utsätts för regelbundna traumatiska händelser kommer barnets mentala 
mekanismer att kopplas in för att denne ska orka leva med situationen. Exempel på dessa 
försvarsmekanismer kan vara bortträngning, förnekande samt dissociation (Dyregrov, 
1997). Att uppleva traumatiska händelser i barndomen kan också framkalla 
överdeterminering, vilket kan påverka individens förmåga att hantera eventuella 
krissituationer som dyker upp senare i livet (Cullberg, 2006). 
 

Sjukdomsreaktioner 
Många barn utvecklas normalt efter att ha upplevt en traumatisk händelse men det är 
viktigt att tänka på att det kan finnas många negativa konsekvenser av upplevelsen och att 
barn som saknar skyddsfaktorer i framtiden kan få uppleva dessa (Dyregrov, 1997). 
   Medan en del barn återhämtar sig bra efter ett trauma utvecklar andra barn problem 
som exempelvis depression, beteendestörningar eller Posttraumatisk stressyndrom 
(PTSS) (Dyregrov, 1997).  

 
Riskfaktorer och skyddsfaktorer 
Faktorer som påverkar barnets reaktion på traumatiska situationer kan delas upp i tre 
grupper, situationen som barnet befinner sig i, miljön som barnet befinner sig i och barnet 
själv. Situationen handlar främst om hur barnet hade möjlighet till att förbereda sig inför 
händelsen, fanns det tecken innan eller hände det utan förvarning? Hur stark var 
händelsen? Förstår barnet vad som skett? Att exempelvis helt plötsligt bli vittnen till 
livshotande händelser, skador eller plötslig död kan framkalla posttraumatiska problem 
hos barnen. Om barnet är förberett på eventuell händelse kan denna påbörjat en process 
och kan hantera händelsen på ett annat vis och därmed undvika posttraumatiska 
konsekvenser (Dyregrov, 1997). Det kan vara så att traumatiska upplevelser försvårar 
tillgången till skyddsfaktorer hos barnet, trots att de besitter flera skyddsfaktorer 
(Friedman, Keane & Resich, 2007). 
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Miljöns inverkan på traumareaktioner 
Omsorgsmiljön har en stor inverkan på hur barnet mår efter trauman. Att leva i en 
fungerande omgivning, ha en bra livssituation och tillräckliga inre resurser kan ses som 
skyddsfaktorer vid traumatiska händelser. Om barnet kan få stöd att bearbeta händelsen 
är det lättare för denne att inkludera händelsen i sitt liv. (Dyregrov, 1997).  

Cullberg (2006) talar om de sociala förutsättningarnas betydelse vid en krissituation 
och menar bland annat att i en välfungerande familj kan den drabbade ofta få stöd om en 
kris uppstår. I en icke fungerande familj finns inte detta skyddsnät och till och med 
triviala händelser kan utlösa en kris i det existerande familjesystemet. Oavsett vem i 
familjen som drabbas av svårigheter och problem så påverkas resterande 
familjemedlemmar på ett eller annat sätt. Familjemedlemmarna försöker då själva hantera 
den traumatiska situationen genom mer eller mindre desperata åtgärder för att väga upp 
det som bidrar till krisen. Detta leder ofta till senare problem som exempelvis 
skolproblem och utåtagerande beteende.  
Föräldrarnas reaktion har stor inverkan på hur barnet reagerar. Att öppet tala om 
händelsen bidrar till en bättre motståndskraft för barnen efter ett trauma och situationen 
förbättras (Dyregrov, 1997).  Om barnet har några vuxna att anförtro sig till och i vilken 
situation barnets föräldrar befinner sig i har betydelse för barnets reaktioner på att trauma. 
Om föräldrarna exempelvis har ett alkoholmissbruk eller är arbetslösa så påverkar de 
barnet och är därmed två riskfaktorer (Dyregrov, 1997).  
 

Riskfaktorer för utveckling av posttraumatiska reaktioner  
Riskfaktorer för barn som upplever trauman kan vara genetiska, individuella eller bero på 
miljön. Flera riskfaktorer kan ofta ses tillsammans. Riskfaktorer kan vara till exempel 
livshotande situationer, förlust eller separation, personlig skada och fattigdom. Oro, 
depression och posttraumatisk stress hos föräldrarna ökar också risken för PTSD hos 
barn. (Dyregrov, 1997) Barn som har en stark reaktion på en traumatisk händelse och 
visar tecken på ångest, rädsla, ensamhet och nedstämdhet, brukar senare utveckla 
allvarlig former av posttraumatiska problem, detta till skillnad mot dem som reagerar 
mindre intensivt. Har barn psykiska problem eller är ängsliga innan den traumatiska 
händelsen äger rum, är dessa faktorer en risk för att utveckla posttraumatiska reaktioner 
(Dyregrov, 1997).  

Att behandla traumatiska syndrom är inte funktionellt om inte en diagnos först 
fastställs. Därför bör en genomgående undersökning göras vid första behandlingstillfället 
(Herman, 2007). När man ska diagnostisera barn för PTSD uppstår ofta problem eftersom 
de är benägna att förneka situationen, stänga ute känslor, bete sig flyktigt och frånvarande 
efter upplevelsen av en traumatisk situation (Terr, 2003). Barn som upplevt en traumatisk 
händelse kan direkt efter händelsen fråga om de exempelvis får gå ut och leka eller 
liknande, vilket är ett sorts försök till att hålla fast vid en trygghet som barnet känner igen 
Dyregrov (1997). 

 
 



20 

Känsla av sammanhang 
 
Känsla av sammanhang definieras av Antonovsky (2001) som: 

 
en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande 
och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och 
att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som 
man rimligen kan förvänta sig. (s.13) 

 
Känslan av sammanhang är en salutogen3 modell som fokuserar på hälsans ursprung och 
mäter individens psykosociala välmående. Ju starkare KASAM desto högre psykosocialt 
välmående har individen. Det är personens styrka i KASAM som avgör om en händelse 
medför följder som är neutrala, skadliga eller välgörande för individen. Genom erfarenhet 
så skapas med tiden en starkare KASAM. Det är generella motståndsresurser som pengar, 
kultur, jagstyrka och socialt stöd som skyddar individen och är de faktorer som ger kraft 
att bekämpa stressorer som uppkommer i livet (Antonovsky, 2001). 
   Personer med stark KASAM kan hantera stressorer betydligt bättre än dem med svag 
KASAM då de inte ser stressorerna som hotande eller farliga på samma sätt som de som 
har ett svagare KASAM. De väljer att använda den copingstrategi som bäst lämpar sig för 
olika händelser. Detta betyder inte att om man har en stark KASAM så är man lyckligare 
och känner sig mer tillfreds med livet än den som har en svag KASAM utan endast att 
man hanterar en händelse/situation så bra som det är möjligt för att personen i fråga ska 
kunna uppleva livet uthärdligt. Enligt Antonovsky (2001) bidrar en långvarig, 
kontinuerlig och kronisk stressor alltid till en negativ effekt för KASAM. 
 
Tillfrisknandeprocessen  
Cullberg (2006) beskriver traumaprocessen i fyra steg från det att traumat äger rum, där 
de två första faserna, chock och reaktionsfasen, utgör den akuta krisen. Här är 
försvarsmekanismerna påtagliga och dessa skyddar individen tills denne är redo att 
hantera situationen. Under bearbetningsfasen blir försvarsmekanismerna mindre 
betydelsefulla och individen börjar se framåt i livet. De symptom och beteendestörningar 
som personen uppvisat tidigare avtar. Detta brukar äga rum ungefär upp till ett år efter 
traumat. Bearbetningsfasen bör komma igång inom rimlig tid från det att traumat ägt 
rum, då individen annars riskerar att inte kunna ta sig ur krisen på egen hand. Under 
nyorienteringsfasen har krisen blivit en del av individens historia och individen kan då 
genom denna acceptans gå vidare i livet (Cullberg, 2006). 
   Att ha upplevt ett trauma innebär att maktlöshet skapas hos den drabbade och att 
relationsbanden till andra klipps av. I tillfrisknandeprocessen strävas alltså efter att 
återställa den makten och att bygga upp relationer (Herman, 2007). 

Det finns en rad olika strategier för tillfrisknande gällande individer som upplevt 
trauman. Processerna är som en fortlöpande spiral som ska ges frihet till tolkning och ses 
som allsidig för att kunna anpassas till olika personer som upplevt trauma. 
Tillfrisknandeprocessen kan beskrivas i tre olika stadier.  I första steget är målet att uppnå 
                                                 
3 ”Salutogen- hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de 
har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala 
stressorer”  (Nationalencyklopedin, 2008). 
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trygghet, i andra stadiet är uppgiften att minnas och att tillåta sig att sörja. I sista stadiet 
ska man upprätta en normal social samhörighet (Herman, 2007).  

 

Resultat och analys 
 
Nedan presenteras resultatet och analyseras utifrån traumateori  som presenterats i 
tolkningsramen. 
 
Många barn visar tecken på posttraumatisk stresstörning 
Resultatet av denna studie visar att nio av fjorton barn (64,3 %) som deltagit i studien har 
höga värden på CRIES (över 30) och visar därmed tecken på PTSD.     

Analys 
Resultatet visar att en stor del av de barn som upplever våld i familjen visar tecken på 
PTSD och detta tyder på att upplevelsen av våld i familjen är ett allvarligt trauma för 
barn. Detta kan förstås utifrån traumateori där våld i familjen ses som ett svårhanterligt 
trauma för barnen. Enligt Dyregrov (1997) innebär ett trauma både psykisk och fysisk 
påfrestning som ofta sker utan förvarning. Detta bör återspegla situationen för barn som 
upplever våld i familjen.  

Att leva med våld i familjen innebär för många av barnen en ständig oro för att något 
ska hända och detta skapar en kaotisk tillvaro för barnet (Arnell & Ekbom, 1999). Enligt 
Dyregrov (1997) är möjligheten att förbereda sig inför ett trauma en av de faktorer som 
påverkar om ett barn löper risk att utveckla PTSD. Bristen på stöd från omgivningen kan 
också vara en faktor som har betydelse för om ett barn löper risk att utveckla PTSD enligt 
Cullberg (2006). Detta kan antas vara något som är vanligt för barn som upplever våld i 
familjen. Hela familjen befinner sig i en kris i och med våldet och det finns knappast 
några resurser att rikta till barnen från övriga familjemedlemmar. Detta gör att barnet i 
stor utsträckning blir lämnat till sig själv att hantera krisen och detta kan enligt Terr 
(2003) vara svårt för ett barn att klara av.  

Även föräldrarnas respons på ett trauma påverkar hur barnen reagerar (Dyregrov, 
1997). I en familj där våld mot mamma förekommer kan man anta att föräldrarna inte 
mår bra. Att leva under sådana villkor borde rimligen bidra till negativa konsekvenser 
och Dyregrov (1997) menar att en del barn som har utsatts för trauman utvecklar problem 
som exempelvis posttraumatisk stress, vilket även studiens resultat pekar på.  

Det trauma som barnen upplever kan närmast liknas vid vad Terr (2003) beskriver som 
ett typ 2 trauma, alltså att barnet utsätts för många eller upprepade traumatiska händelser. 
Detta är sedan tidigare känt som en faktor som kan påverka uppkomsten av PTSD hos 
barn och kan ha påverkat att så stor del av barnen i denna studie visar tecken på PTSD 
(jmf Dyregrov, 1997).  

Trots att det är många barn som uppvisar tecken på PTSD så finns det också barn som 
inte visar tecken på PTSD efter att ha upplevt våld i familjen. Vilka faktorer som 
påverkar om ett barn kommer att utveckla PTSD eller inte till följd av ett trauma blir 
därmed intressant att undersöka. 
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Barnets ålder har betydelse för utvecklingen av PTSD 
De barn som visar tecken på PTSD har en lägre medelålder (13,44) jämfört med de barn 
som inte visar tecken på PTSD (15,22). Åldern är alltså i genomsnitt 1,78 år lägre för de 
barn som uppvisar tecken på PTSD än för de barn som inte visar tecken på PTSD.  

Analys 
Resultatet tyder på att det kan finnas ett samband mellan barnets ålder och utveckling av 
PTSD där yngre barn i större utsträckning är känsliga för detta.  

Enligt traumaprocessen har barnens egna tolkningar av händelsen en betydande roll för 
om barnet kommer att uppleva händelsen som ett trauma eller inte. Barnets ålder när 
traumat uppstår kommer att påverka hur barnet kan tolka händelsen och därmed hur 
barnet kommer att reagera och hantera händelsen (Dyregrov, 1997). På grund av barnets 
kognitiva utveckling där förståelsen för det som inträffar stiger med åldern bör äldre barn 
kunna förstå och hantera händelser i större utsträckning än yngre barn. Yngre barn drar 
sig ofta till föräldrarna när traumatiska händelser sker, eftersom detta är barnets trygghet. 
Våld i familjen påverkar det yngre barnets relation till vuxna, de undviker att visa känslor 
och tilliten till vuxna försvinner (Dyregrov, 1997). I en familj där våld förekommer kan 
man tänka sig att det är tryggheten hos en vuxen som tas ifrån barnet som orsakar 
osäkerhet för barnen. Yngre barn har inte kommit lika långt i utvecklingen som äldre 
barn och våld i familjen kan också tänkas påverka de yngre barnen mer än de äldre 
barnen eftersom deras tidigare erfarenheter är så begränsade. Det är möjligt att det skapas 
en förvirring hos yngre barn när deras förebilder, alltså vuxna, brukar våld. Den osäkra 
tillvaron som barnet lever i bör påverka barnets mående som i sin tur är en riskfaktor för 
att som barn utvecklar problem så som PTSD (jmf Dyregrov, 1997).  
 
Hotet avgör om barnet utvecklar PTSD 
Resultatet ovan har visat att många barn visar tecken på PTSD efter upplevelsen av våld i 
hemmet. Gällande våldets karaktär visar resultatet att barn som har upplevt uttalat hot i 
större utsträckning visar tecken på PTSD jämfört med dem som endast upplevt fysiskt 
eller psykiskt våld. 69,2 procent respektive 72,7 procent av barnen som visar tecken på 
PTSD har utsatts för fysiskt och psykiskt våld medan 85,7 procent av barnen som visar 
tecken på PTSD har upplevt uttalat hot (Figur 1). I gruppen barn som inte visar tecken på 
PTSD är det färre barn som upplevt uttalat hot jämfört med fysiskt och psykiskt våld.  
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Figur 1. Våldets karaktär.  
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Diagrammet visar våldets karaktär fördelat på dem som visar tecken på PTSD och med dem som inte visar 
tecken på PTSD, uttryckt i procent. 

 
För allmän psykisk hälsa visar resultatet att hälften av barnen som upplevt uttalat hot och 
som visar tecken på PTSD ej har problem och den andra hälften av dessa barn uppvisar 
någon form av förhöjd svårighet. Cirka en tredjedel av de barnen som upplevt uttalat hot 
och som visar tecken på PTSD har en mycket förhöjd svårighet. Av de barn som inte 
upplevt uttalat hot har majoriteten en något förhöjd svårighet (Figur 2).  
   Barnen som upplevt uttalat hot och visar tecken på PTSD uppvisar en starkare KASAM 
(45,4 jämfört 42) jämfört med de barn som inte upplevt uttalat hot. 
 
Figur 2.  Allmän psykiska hälsa och upplevelsen av uttalat hot. 
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Diagrammet visar den allmänna psykiska hälsan för de barn som upplevt uttalat hot och visar tecken på 
PTSD jämfört med övriga respondenter, uttryckt i procent. (SDQ) 
 

Analys 
Resultatet visar alltså att barn som upplevt uttalat hot i större utsträckning visar tecken på 
PTSD och därmed tycks det finnas ett samband mellan vilken typ av våld som barnet 
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upplevt och om barnet visar tecken på PTSD. Resultatet tyder också på att upplevelsen av 
uttalat hot kan påverka barnets allmänna psykisk hälsa då en större andel barn som 
upplevt uttalat hot och visar tecken på PTSD har en mycket förhöjd svårighet jämfört 
med övriga respondenter. Uttalat hot påverkar däremot inte barnets känsla av 
sammanhang negativt utan snarare positivt. Resultatet visar alltså att barnets psykosociala 
hälsa till viss del påverkas av upplevelsen av uttalat hot. 

Hur ett barn upplever och tolkar en situation har betydelse för om händelsen blir 
traumatisk för barnet (Dyregov, 1997). Att barn reagerar starkare på hot än på fysiskt och 
psykiskt våld kan bero på att ett uttalat hot är lättare för ett barn att uppleva och ta till sig. 
Det kan också vara mer verkligt och uppfattas som riktat mot barnet. Detta jämfört med 
om fysiskt våld och psykiskt våld i form av exempelvis skrik och slag är riktat mot 
mamman (Arnell & Ekbom, 1999). Att utsättas för ett uttalat hot gör att barnet vet om att 
händelsen kan komma att inträffa, men barnet vet inte när eller hur. Detta gör att barnet 
ständigt måste vara beredd på och oroa sig för att hotet kommer att verkställas, vilket kan 
ses som ett upprepat trauma (Dyregrov, 1997). Barnet utsätts för traumat om och om igen 
i och med vetskapen om det överhängande hotet. Att utsättas för regelbundna trauman 
gör att barnets försvarsmekanismer så som förnekelse och dissociation sätts in för att 
klara av att leva med situationen (Dyregrov, 1997). Förnekelse är en av de faktorerna som 
länge setts som en del i diagnosen PTSD, dock är det svårt att ställa diagnosen hos barn 
eftersom barnen förtränger, förnekar och stänger ute sina känslor när man försöker tala 
om situationen (Terr, 2003). Om barnet inte kan hantera traumat utan 
försvarsmekanismer kommer det vara svårt för barnet att bearbeta händelsen, barnet kan 
fastna i reaktionsfasen och utveckla sjukdomstillstånd som tillexempel PTSD (Cullberg 
2006). 
Att en större andel barn som upplevt uttalat hot uppvisar mycket förhöjd svårighet skulle 
kunna förstås som en effekt av att de ständigt bär på oron och vetskapen om det uttalade 
hotet. Barnet kan antas tampas med tankar om hur denne kan förhindra att händelsen sker 
och även med ångest och dåligt samvete inför känslan att inte kunna göra något vilket 
borde kunna leda till en försämrad allmän psykisk hälsa (Dyregrov, 1997). 

 
Ju längre desto allvarligare  
Av de barn som angett första och sista våldshändelsen så visar en tredjedel av barnen som 
upplevt våld i mindre än tre år tecken på PTSD. Samtliga barn som upplevt våldet i mer 
än fyra år har utvecklat symptom på PTSD (Figur 3).  
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Figur 3. Tiden som våldet pågått 
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Diagrammet visar hur många barn som visar tecken på PTSD respektive inte visar tecken på PTSD fördelat 
på antalet år som barnen upplevt våld i familjen, uttryckt i procent. 

Analys 
Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan hur lång tid som våldet pågått och 
utveckling av PTSD hos barn som upplevt våld i familjen.  

Barn som utsätts för trauma utvecklar strategier för att kunna hantera de krav som ställs 
från omgivningen (Dyregrov, 1997). Man kan tänka sig att de barn som under en längre 
tid upplever våld i familjen också utvecklar en hel del strategier för att kunna hantera 
situationen och leva med de trauman som hela tiden pågår. Dyregrov (1997) skriver om 
att barn som utsätts för kumulativa och långvariga trauman har ett större behov av att 
använda olika försvar för att klara av händelsen och beskriver barns reaktioner som 
antingen främjande eller hämmande. Strategier som barnet använder för att koppla bort 
smärtan som det innebär att utsättas för ett trauma kan vara främjande för barnet under 
kort sikt men om barnet använder dessa under en längre tid bidrar det ofta till negativa 
effekter.  
De barn som upplever våld i familjen kan tänkas utveckla sådana strategier som på kort 
sikt kan ses som främjande för barnet, men som om traumat pågår under en lång tid kan 
utvecklas till något negativt (jmf Dyregrov, 1997). Om våldet pågår under lång tid kan 
försvaren ha blivit en del av barnets verklighet och barnet kan ha svårt att klara sig utan 
dessa. Att försvaren är så starka och viktiga för barnet kan vara en anledning till att dessa 
barn har svårare att bearbeta händelsen och komma ur krisen på egen hand när den pågått 
under en lång tid. Detta kan innebära att risken för att utveckla allvarliga symptom till 
följd av ett trauma kan öka (Terr, 2003). 

 
Barnets allmänna psykiska hälsa verkar inte ha betydelse 
Resultatet visar att det är lika vanligt att ej uppvisa problem som det är att ha förhöjd 
svårighet och mycket förhöjd svårighet hos de barn som visar tecken på PTSD. Det 
samma gäller barnen som inte visar tecken på PTSD (Figur 4).  
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Figur 4. Allmän psykisk hälsa  
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Diagrammet visar den allmänna psykiska hälsan för barn som visar tecken på PTSD respektive inte visar 
tecken på PTSD, uttryckt i procent. (SDQ) 

Analys 
Resultatet visar inte på något samband mellan barnets allmänna psykiska hälsa och om 
barnet visar tecken på PTSD eller inte. Om barnet visar tecken på PTSD tycks alltså inte 
vara beroende av barnets psykiska hälsa. Detta innebär att allmän psykisk hälsa inte kan 
anses vara en avgörande faktor för om barn som upplevt våld i hemmet utvecklar PTSD. 

Upplevelsen av ett trauma kan för ett barn innebära en känsla av bland annat 
hjälplöshet, rädsla och ångest (Cullberg, 2006; Dyregrov, 1997; Terr, 2003) och dessa 
reaktioner kan också påverka om ett barn utvecklar symptom på PTSD (Dyregrov, 1997). 
Dessa faktorer kan ses som tecken på en dålig psykosocial hälsa och den psykosociala 
hälsan borde alltså utifrån traumateori vara en faktor som påverkar om ett barn utvecklar 
PTSD. Upplevelsen av många traumatiska händelser skapar en oro för att någonting ska 
hända vilket skapar en svaghet hos barnet som också borde innebära en sämre 
psykosocial hälsa (Dyregrov, 1997). Resultatet i denna studie är således oväntat utifrån 
traumateori. 
 
God KASAM hjälper inte barn att stå emot  
Resultatet visar att de barn som visar tecken på PTSD uppvisar en starkare KASAM än 
de barn som inte visar tecken på PTSD (45,2 jämfört 42). 

Analys 
Resultatet tyder på att KASAM inte kan förutsäga PTSD hos barn som upplevt våld i 
familjen och om så är fallet är sambandet riktat så att de barn som visar tecken på PTSD 
har en starkare KASAM. Detta är inte vad som kunde förväntas utifrån vad Antonovsky 
(2001) anger angående vilka följder för det psykosociala måendet som en händelse har. 
Huruvida händelsen orsakar en neutral, skadlig eller välgörande effekt för personen har 
att göra med styrkan i KASAM (Antonovsky, 2001). De som utvecklar PTSD borde ha 
ett lågt KASAM och de barn som har ett högt KASAM borde klara påfrestningar bättre 
och inte vara lika känsliga för att utveckla symptom på PTSD.  
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En person med starkt KASAM kan hantera stressorer bättre än en person med svag 
KASAM. Dessa kan bättre anpassa sina copingstrategier utifrån vad situationen kräver än 
de med svagt KASAM och ser därmed inte händelsen som hotande eller farlig i lika stor 
utsträckning (Antonovsky, 2001). Utifrån detta kan man tänka sig att de barn som 
utvecklar PTSD borde ha ett lågt KASAM, eftersom att man då kan tala om ett sämre 
psykosocialt mående. Så verkar dock inte fallet enligt resultatet i denna studie.  

Upplevelsen av många traumatiska händelser skapar en oro för att någonting ska hända 
vilket skapar en svaghet hos barnet som också borde innebära en svagare KASAM 
(Dyregrov, 1997). 

I denna studie har barnen upplevt våld i familjen, där tidigare angivna resultat, visat på 
att även antalet år som barnet har varit utsatt har en betydelse för om man utvecklar 
PTSD eller inte. I detta fall har de barnen som utvecklat PTSD också till stor del varit 
utsatt för våldet under längre tid vilket enligt Antonovsky (2001) kan ses som en 
långvarig kronisk stressor. Detta skall således i samtliga fall bidra till en negativ effekt 
för KASAM, vilket denna studie inte kan styrka. 

Tidigare resultat i denna studie har också visat att den allmänna psykiska hälsan inte har 
någon betydelse för om ett barn uppvisar tecken på PTSD eller inte. Det resultatet kan 
höra ihop med resultatet att KASAM inte heller påverkar om barnet visar tecken på 
PTSD, då en god psykisk hälsa återspeglas i en god känsla av sammanhang (Antonovsky, 
2001).  

Resultatet är oväntat och borde utifrån ovanstående analys visa på en sämre känsla för 
sammanhang för de barn som visar tecken på PTSD.   
 
Tillfrisknande 
Vid en jämförelse av barnens mående vid första och andra mätningen visar resultatet att 
av de barn som visade tecken på PTSD har antalet minskat från 64,3 procent till 23 
procent av hela den undersökta gruppen.  

För de som inte visade tecken på PTSD vid första mättillfället samt de som återhämtat 
sig mellan den första och andra mätningen har den allmänna psykiska hälsan förbättrats. 
Dock har de barn som fortfarande visar tecken på PTSD inte en förbättrad allmän psykisk 
hälsa (Figur 5). 
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Figur 5. Normal allmän psykisk hälsa (ej problem) vid första och andra mättillfället. 
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samt de som inte visat tecken på PTSD. (SDQ) 

 
Alla barn visar en starkare KASAM vid andra mättillfället jämfört med första. Dock har 
de som visade tecken på PTSD vid första mätningen en starkare KASAM vid andra 
mätningen än de som inte visade tecken på PTSD vid första mätningen (Figur 6).  
 
Figur 6. Känslan av sammanhang vid första och andra mätningen. 
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tecken på PTSD. 

Analys 
Resultatet tyder på att alla barn förutom de som fortfarande visar tecken på PTSD har en 
bättre psykosocial hälsa vid andra mätningen och att detta inte bara gäller för de barn som 
visade tecken på PTSD innan interventionen. Resultatet visar alltså inte på att barnets 
återhämtning hör ihop med en bättre psykosocial hälsa då det inte bara är de barn som 
återhämtat sig som har en bättre psykosocial hälsa. Dock bör det finnas en koppling 
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mellan dessa variabler då de som fortfarande visar tecken på PTSD inte har en förbättrad 
psykosocial hälsa. 

Att alla barn mår bättre skulle kunna bero dels på att de genomgått en intervention och 
fått hjälp med bearbetning genom samtal, vilket är ett sätt hantera ett trauma och även ett 
sätt att återhämta sig från PTSD. Det skulle också kunna bero på det som Cullberg (2006) 
talar om som tillfrisknandeprocessen med bearbetnings och nyorienteringsfasen. Det har 
helt enkelt gått så lång tid att barnen själva hanterat traumat. De flesta barnen kommer till 
interventionen mycket snart efter det sista våldstillfället och detta gör att barnen inte haft 
chansen att på egenhand bearbeta traumat. Om våldet normaliserats för barnet under en 
lång tid och traumat, som Cullberg (2006) beskriver det, uppträtt gradvis kan detta 
innebära att våldshandlingarna blivit en naturlig del av vardagen för barnet. Den 
traumatiska reaktionen borde då kunna uppträda först när barnet flyttar från förövaren 
och därmed kan en naturlig bearbetning dröja.  

Enligt traumateori så kan tillfrisknandeprocessen ske genom tre olika stadier. Det man 
strävar efter är att återställa den makt som individen innan förlorat och att åter bygga upp 
relationer. Genom att först skapa trygghet för att sedan minnas och sörja och i sista 
stadiet upprätta en normal social samhörighet sker återhämtningen i en pågående process 
(Herman, 2007). Resultatet visar att många barn återhämtat sig väl medan man kan se att 
en del fortfarande visar tecken på PTSD, att en del återhämtar sig medan andra inte gör 
detta kan bero på att en del barn redan i första steget har svårt att känna trygghet. Barnets 
tidigare trygghet har kanske varit dennes föräldrar och tillsammans med eventuella brister 
i skyddsfaktorer skapas det en skörhet hos en del barn (jmf Dyregrov, 1997). I en familj 
där våld brukas kan det tänkas att barnen har svårt att känna trygghet och förtroende för 
vuxna. Det kan bidra till att det första stadiet i tillfrisknandeprocessen är en process som 
tar tid för en del barn som upplevt våld i familjen som kanske inte har någon annan att 
anförtro sig till. Tiden mellan första och andra mättillfället kan vara för kort för dessa 
barn att återhämta sig. 

Att så många barn tillfrisknat under tiden för första och andra mätningen skulle däremot 
kunna bero på att de vid första mättillfället visade symptom på det som enligt APA 
(1994) kallas akut PTSD där symptomen är varaktiga mindre än tre månader. Då barnen 
kommit till interventionen relativt snart efter uppbrottet från den våldsamma situationen 
kan de mycket väl ha visat tecken på akut PTSD vid första mättillfället som gått över av 
sig själv under interventionens gång.  

Klart är i alla fall att tiden mellan första och andra mätningen haft betydelse för samtliga 
barns bearbetning av händelsen. 
 
Barnen som fortfarande visar tecken på PTSD 
De 23 procent av barnen som fortfarande visar tecken på PTSD vid andra mätningen hade 
ett högre medelvärde för CRIES, än de barn som återhämtat sig, vid första mätningen 
(48,7 jämfört 39,4). De barn som fortfarande visar symptom på PTSD visade i större 
utsträckning mycket förhöjd svårighet enligt SDQ vid första mätningen jämfört med 
barnen som återhämtat sig.  
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Figur 7. Allmän psykisk hälsa för barn som visar tecken på PTSD vid andra mättillfället. 
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Diagrammet visar den allmänna psykiska hälsan vid första mättillfället för de barn som vid andra mättillfället 
visar tecken på PTSD och de barn som vid andra mättillfället återhämtat sig. (SDQ) 

Analys 
Detta resultat tyder på att det trots allt går att urskilja de barn som har en ”värre” grad av 
PTSD som inte går att behandla med vanliga krissamtal. Dessa barn hade också en sämre 
allmän psykisk hälsa än de barn som återhämtat sig under tiden för första och andra 
mätningen och den allmänna psykiska hälsan skulle på detta sätt kunna förutse långvariga 
tecken på PTSD.  

Enligt traumateori så innebär en traumatisk händelse att barnet hamnar i en utsatt 
situation som ofta leder till konsekvenser och skapar en sårbarhet hos barnet (Terr, 2003; 
Dyregrov, 1997). Hur barnet tolkar situationen och vilka skyddsfaktorer som barnet har, 
har en stor inverkan på hur barnet reagerar på ett trauma (Cullberg, 2006; Dyregrov, 
1997). I detta fall kan det vara så att de barn som fortfarande vid andra mätningen visar 
tecken på PTSD har haft svårare att hantera den traumatiska händelsen än de andra 
barnen men också att de lever med färre skyddsfaktorer än de resterande barnen som 
återhämtat sig bättre. Skyddsfaktorer som stöd från vuxna, individens positiva självbild 
och förmåga att hantera känslor och stress kan också ses som viktiga vid ett trauma 
(Dyregrov, 1997). I detta fall kan man tänka sig att barnen som fortfarande visar tecken 
på PTSD har ett begränsat utbud av skyddsfaktorer som kan bidra till att de tar längre tid 
för dem att återhämta sig och att det skulle behövas en annan form av hjälp än krissamtal. 
   Att en del barn inte återhämtat sig under tiden för intervention skulle också kunna bero 
på att dessa barn har den kroniska formen av PTSD som pågår i mer än tre månader 
(APA, 1994). Enligt Arnell & Ekbom (1999) behöver barn som uppvisar tecken på PTSD 
professionell hjälp under en längre tid, vilket skulle kunna innebära att för dessa barn har 
den begränsade tiden för intervention inte varit tillräckligt om dessa lider av den kroniska 
formen av PTSD. Herman (2007) menar att det inte är funktionellt att behandla 
traumatiska syndrom om inte diagnosen är fastställd vid första behandlingstillfället. Detta 
skulle kunna innebär att de barn som visar tecken på PTSD och som skulle kunna lida av 
den kroniska formen av PTSD inte heller är mottagliga för behandling genom krissamtal 
på samma sätt som barn som visar en mindre grad av PTSD. 
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Slutsats  
 
Sammanfattningsvis har studien visat att en stor del av de barn som upplever våld i 
familjen också visar tecken på PTSD. Om barnen kommer att visa tecken på PTSD är 
beroende av om barnen upplevt uttalat hot och hur lång tid våldet pågått. Barnets 
psykosociala hälsa och känsla av sammanhang påverkar inte om barnet visar tecken på 
PTSD efter upplevelsen av våld i familjen. Vid andra mättillfället mår många barn bättre 
än de gjorde vid första mätningen. 

Diskussion  
 
Syftet med studien har varit att fördjupa kunskapen om barn som upplevt våld i familjen 
och som visar tecken på Posttraumatisk stresstörning. Frågeställningar som studien avsett 
att besvara är (1) vilken betydelse har våldets karaktär för utvecklingen av PTSD hos 
barn? (2) vilken betydelse har barnets psykosociala hälsa för utvecklingen av PTSD? (3) 
hur kan tillfrisknandeprocessen hos barn som visar tecken på PTSD förstås? 

Kunskapen kring barn som upplever våld i familjen har fördjupats genom att 
ovanstående frågeställningarna har besvarats och analyserats utifrån traumateori. Därmed 
kan studiens syfte anses vara uppfyllt. 
   Resultatet visar att en stor del av barnen (64,3 %) som deltagit i studien visar tecken på 
PTSD. Detta går i linje med tidigare forskning som också visat att många barn som 
upplever våld i familjen utvecklar PTSD och detta tyder på att upplevelsen av våld i 
familjen är ett allvarligt trauma för barn (Kilpatrick & Williams, 2008; Lehmann, 1997). 
Utifrån tidigare forskning kunde detta resultat alltså förväntas.  

Att studiens respondenter deltagit i krissamtal enligt Trappan-modellen trots att dessa 
barn uppvisat symptom på PTSD och därmed bör få psykoterapeutisk behandling är värt 
att diskutera kring. De barn som visar tecken på PTSD och har påbörjat Trappan-samtal 
bör erbjudas en möjlighet att under längre tid få professionell hjälp att bearbeta sina 
upplevelser på Barn och ungdomspsykiatrin enligt Arnell & Ekbom (1999). I 
projektplanen finns också angivet att de barn som misstänks ha psykisk sjukdom ej ska 
ingå i studien (Cater, 2006). 

Enligt Terr (2003) kan det vara svårt att diagnostisera barn med PTSD. Detta kan vara 
fallet för personalen på Trappan-enheten. Att nio av fjorton barn visade tecken på PTSD 
kan tyda på att det varit problematiskt för personalen att uppfatta barnets situation 
korrekt. Det finns klara likheter mellan ett barns reaktioner på våld i familjen och PTSD 
(Jaffe, 1990) vilket ytterligare kan försvåra arbetet och förmågan att upptäcka de barn 
som faktiskt visar symptom på PTSD. 

En annan förklaring till detta kan vara att CRIES är ett screeningfomulär som inte avser 
att fastställa diagnos utan endast ge en indikation på vilka som visar tecken på PTSD, 
därmed kan det vara formuläret som ger ett missvisande resultat då dessa barn kanske 
lider av just reaktioner på våld i familjen och inte av symtom på PTSD (Jaffe, 1990). 

Barn som visar tecken på PTSD är enligt resultatet något yngre än de som inte visar 
tecken på PTSD till följd av trauma. Tidigare forskning har visat på liknande resultat 
(Lehmann, 1997; Lehmann, 2000 & Hornor, 2005) Även om resultatet visar tendenser till 
åldersskillnad så löper också ungdomar stor risk att utveckla PTSD på grund av att de är i 
en känslig period i utvecklingen (Davis & Siegel, 2000) 
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Resultatet av denna studie visar att barn som visar tecken på PTSD i större utsträckning 
har upplevt uttalat hot än fysiskt och psykiskt våld. Därmed tycks det finnas ett samband 
mellan våldets karaktär och om barnet visar tecken på PTSD. Resultatet visar också att 
upplevelsen av uttalat hot kan påverka barnets allmänna psykiska hälsa. Däremot har 
uttalat hot inte någon negativ inverkan på barnets känsla av sammanhang.  

Det har inte kommit till författarnas kännedom att någon forskning gjorts kring typen 
av våld som barnet upplevt och hur detta påverkar utveckling av PTSD hos barn. 
Forskning kan bara konstatera att våldshändelsen är en riskfaktor för barn att utveckla 
PTSD (Lehmann, 1997; Kilpatrick & Williams, 1998). Därför är det intressant att 
undersöka betydelsen av våldets karaktär i en större urvalsgrupp för att kunna 
generalisera resultatet.  

Tecken på PTSD till följd av upplevelsen av våld i familjen är vanligare hos barn som 
upplevt våldet under en längre tid. Tidigare forskning har också visat på att barn som 
upplevt våldet under en längre tid är mer benägna att utveckla symptom på PTSD. 
Tidigare resultat stödjer alltså resultatet i denna studie (Lehmann, 1997; Jarvis m.fl., 
2005).  

Resultatet visar även att en god allmänna psykisk hälsa inte motverkar om ett barn 
kommer att visa tecken på PTSD till följd av upplevelsen av våld i hemmet. Om barnet 
har ett starkt KASAM tycks snarare påverka utvecklingen av PTSD negativt än positivt, 
vilket inte kunde förväntas utifrån analysen. Därmed verkar god psykosocial hälsa inte 
kunna förhindra att barn visar tecken på PTSD till följd av upplevelsen av våld i familjen. 
Detta resultat var utifrån traumateori oväntat och det skulle därför vara intressant för 
vidare studier att fördjupa kunskapen kring detta till exempel genom större studier för att 
undersöka om resultatet skiljer sig i ett större urval samt undersöka hur det kommer sig 
att allmän psykisk hälsa samt stark KASAM inte motverkar tecken på PTSD hos barn. 

Resultatet gällande den allmänna psykiska hälsan skulle också kunna förklaras av vara 
att mätinstrumentet endast ger indikationer på barnets svårigheter gällande hyperaktivitet, 
uppförandeproblem, kamratproblem och emotionella symptom och därmed kan vara 
missvisande. Därmed kan man inte säga att resultatet som screeninginstrumentet ger 
gällande dessa barn kan ge en fullständig bild av barnets allmänna psykiska hälsa och bör 
därför beaktas därefter. 
   Studiens resultat tyder på att många barn mår bättre vid andra mätningen och att detta 
inte bara gäller för de barn som visade tecken på PTSD vid första mätningen. Tidigare 
forskning har berört detta område men många frågor kvarstår både när det gäller 
interventioner anpassade för barns behov och den naturliga tillfrisknandeprocessen för 
barn (Dyregrov & Yule, 2006). Det skulle därför vara av intresse att undersöka vad det är 
som påverkar barnets återhämtningsprocess för att kunna erbjuda dessa barn den hjälp 
som är mest gynnande. Vidare forskning skulle också vara intressant gällande de barn 
som fortfarande visar tecken på PTSD vid andra mätningen för att kunna urskilja 
variabler som påverkar att en del barn inte återhämtat sig från att visa tecken på PTSD 
medan andra gör det. 

Ovan presenterat resultat skulle kunna förklaras av andra variabler än de som tagits upp 
i denna studie exempelvis personliga egenskaper hos barnen och barnets kontext. Vidare 
forskning som innefattar fler variabler än de som tagit upp i denna studie skulle därmed 
vara intressant. Exempel på intressanta variabler kan vara förövaren, barnets sociala 
kontext och vilket stöd barnet har runt omkring sig samt barnets utvecklingsnivå. Även 
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möjligheten att gå djupare in på de olika områdena som utforskats i denna studie genom 
kvalitativa intervjuer skulle vara av intresse för att få en större förståelse för fenomenet 
PTSD hos barn som upplevt våld i familjen.  

Att undersöka en större grupp respondenter för att bättre kunna generalisera resultatet 
skulle naturligtvis också vara intressant då mycket av den tidigare forskningen på 
området samt denna studie utgår från ett litet urval, det kan dock vara svårt att hitta en 
stor urvalsgrupp. Det begränsade urvalet gör också att studiens resultat får betraktas med 
försiktighet.  

På grund av få respondenter har studien inte valt att undersöka allmän psykisk hälsa 
djupare vilket annars hade varit intressant då man kunnat titta på om något specifikt 
problemområde inom SDQ kunnat förutsäga PTSD hos barn. Likaså hade det varit 
intressant att undersöka om barnen som visar tecken på PTSD till följd av upplevelsen av 
våld i familjen urskiljer sig från övriga gruppen för någon särskild del för CRIES 
(återupplevande, undvikande och spändhet/vakenhet).  
   Att jämföra gruppen barn som upplevt våld i familjen och visar tecken på PTSD med en 
normalgrupp och inte bara med en grupp som upplevt våld i familjen är också intressant 
för vidare forskning. 
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