
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FoU-rapport 2014/2 

Åsa Källström Cater  och  
Inger Ekbom (red.) 

TRAPPAN-METODEN FÖR BARN SOM 
UPPLEVT VÅLD I SIN FAMILJ – 
Reflektioner utifrån olika perspektiv 
 
    



2 
 



3 
 

Förord  
 
2009 gav Regionförbundet Uppsala län ut FoU-rapporten ”TRAPPAN-MODELLEN för 
samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling”. Som 
framgår av titeln var det en utvärdering av Trappan-modellen (eller Trappan-metoden, som 
den kallas numera), som Åsa Cater Källström genomfört på uppdrag av regionförbundet. Det 
var den första utvärderingen av Trappan-modellen som inkluderar barnen med fokus på 
förändringar i deras mående. Resultatet visade att många barns allmänna psykiska hälsa och 
livssituation förbättrats efter Trappan-samtalen. Även post-traumatiska besvär kan lindras för 
barnen. Många barn uttryckte att de känt en lättnad efter samtalen. Utvärderingen blev ett 
betydelsefullt kunskapsunderlag i arbetet med barn i våldsmiljöer.  
 
Åsa Källström Cater sökte och fick ytterligare medel för att kunna genomföra en uppföljning 
ett år efter avslutade samtal. Som lärare på socionomprogrammet i Örebro har hon sedan 
engagerat socionomstudenter för att analysera materialet ur flera aspekter. 
 
Vi publicerar nu denna fördjupning av utvärderingen av Trappan-metoden, eftersom vi ser det 
som värdefull kunskap, som vi gärna medverkar till att sprida vidare. Den här rapporten kan 
ses som ett exempel på hur studentuppsatser kan användas för att fördjupa kunskapen inom ett 
viktigt område. Och den visar samtidigt hur mycket man kan få ut av ett empiriskt material 
när man studerar det utifrån olika aspekter. Dessutom är rapporten ett exempel på ett 
intressant samarbete mellan en forskare och en praktiker/metodutvecklare och deras olika 
reflektioner kring samma material. 
 
 
Uppsala i januari 2014  
 
Lena Chirico  
FoU-samordnare 
Regionförbundet Uppsala län 
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Jag vill rikta mitt varma tack till de barn och föräldrar som besvarade frågorna som gjorde 
denna utvärdering möjlig och till Sociala enheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län som 
finansierade det som kom att bli den första delstudien och Allmänna barnhuset som 
finansierade ettårsuppföljningen. Jag vill också särskilt tacka Barnombudsmannen i Uppsala 
som upplät sina lokaler för många av uppföljningsintervjuerna, Lena Chirico på 
Regionförbundet Uppsala län som samordnade referensgruppen under utvärderingens första 
del och de tidigare studenter på socionomutbildningen vid Örebro universitet som jag nu fått 
glädjen att samarbeta med i författandet av denna rapport. Tack också till forskarna på 
Regionförbundet Uppsala län som granskat och kommenterat det färdiga manuset och därmed 
hjälpt oss förklara tydligare vad vi menar.  
 
Den första rapporten från denna utvärdering kom redan 2009 (Trappan-modellen för samtal 
med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling, FoU-rapport 
2009:3, Regionförbundet Uppsala län). Att denna fylligare rapport, som också innehåller 
analyser av ettårsuppföljningen, dröjt beror på att jag under åren som följde drabbades av 
upprepade omtumlande upplevelser i privatlivet. Vad jag vill säga är att skulden till 
förseningen inte ligger hos någon annan än mig.  
 
När nu rapporten äntligen är klar hoppas jag att den ska fylla sin funktion som underlag för 
diskussion om Trappan-metoden för yrkesverksamma inom olika fält som arbetar för att 
stödja barn som upplevt våld i sin familj. Författarna till de olika kapitlen anges i alfabetisk 
ordning.  
 
 
Örebro i november 2013  
Åsa Källström Cater 
 
 
 
Viktiga och helt nödvändiga egenskaper som krävs för att arbeta med barn som upplever våld 
i sina familjer är tålamod och förmågan att tänka långsiktigt. Det är denna rapport ett talande 
exempel på! Även jag vill tacka alla ni som gjort denna utvärdering möjlig. Men jag vill också 
tacka Åsa som inte gav upp och lät det nästan färdiga manuset ligga kvar i datorn. Alla vi som 
på olika sätt – forskare, kliniker och beslutsfattare på olika nivåer – möter och ansvarar för 
våldsutsatta barn, deras familjer och nätverk behöver samla den kunskap som vi gemensamt 
är med om och utvecklar. Jag hoppas att den här rapporten kommer att stimulera till 
diskussioner och det kunskapsbyggande som pågår i vårt land! 
 
Stockholm i december 2013 
Inger Ekbom 
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Sammanfattning  
 
”Trappan-metoden” för individuella krissamtal i tre steg med barn som upplevt våld i sin 
familj har sedan handboken ”...och han sparkade mamma” av Ami Arnell och Inger Ekbom 
kom 1999 fått stor spridning i Sverige. I den här rapporten presenteras en utvärdering som 
gjordes åren 2007-2009. Syftet med utvärderingen var att bidra till fördjupad kunskap om 
betydelsen av samtal enligt Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj.  
 
För denna utvärdering samlades vid Trappan-verksamheten i Uppsala in data avseende 
ursprungligen 36 barns a) tankar och känslor relaterade till en våldshändelse i familjen, b) 
känsla av sammanhang och c) allmänna psykiska hälsa och livssituation före och efter 
Trappan-samtalen och deras upplevelse av dem samt hur Trappan-metoden tillämpats för det 
individuella barnet. Personalen bad föräldrar och barn besvara frågor via formulär vid den 
första träffen med familjen och den ansvariga forskaren bad föräldrar och barn besvara frågor 
via formulär och i en kort intervju i samband med det sista samtalstillfället samt ett år senare.  
 
Trappan-metoden verkar på flera sätt uppskattad av de yrkespersoner som använder den och 
också av många av de barn som får samtal enligt metoden. Rapporten visar hur samtal kring 
bråk och våld i praktiken ofta användes för barnens bearbetning, medan man ibland inte 
kompletterade barnets minnen med fakta eller använde handbokens bilder och figurer i 
bearbetningen av barnens trauma. Metoden verkar ha använts särskilt flexibelt för äldre barn 
och hur nära samtalen i praktiken låg handboken verkar mycket bero på den individuella 
samtalsledaren.  
 
Rapporten synliggör barnens varierande problem. Till exempel visar rapporten att social 
kompetens inte alltid var tillräckligt för att skydda dessa barn från kamratproblem och att 
många barn som kom för Trappan-samtal visade tecken på posttraumatisk stress och att det 
verkar svårast att återhämta sig för de som mådde sämst och/eller upplevt mer våld. Om 
barnet upplevt uttalade hot och/eller våldet pågått under lång tid bör man som samtalsledare 
vara extra uppmärksam på sådana tecken. Många äldre barn som började Trappan-samtal 
verkar haft låg KASAM jämfört med andra barn, men de fick generellt bättre KASAM efter 
Trappan-samtalen, medan de yngre barnens KASAM-värden redan när de kom för Trappan-
samtal var ganska lika de värden yngre barn vanligen har. De psykosociala problemnivåerna 
var generellt höga bland barn som kom för Trappan-samtal i jämförelse med barn i allmänhet. 
Generellt verkar problemen för många barn ha lindrats under tiden de fick Trappan-samtal, 
medan problemen ökade för ett fåtal. Efter Trappan-samtal verkar eventuell hyperaktivitet 
minska och känslomässig hälsa ha förbättrats mest bland pojkar.  
 
En del barn kom till Trappan-samtal på någon annans uppmaning eller förslag, andra hade 
själva sökt hjälp eller tagit ett tillfälle i akt. Trappan-samtalen beskrevs av de unga själva som 
forum att tala och de flesta nämnde att de upplevt någon positiv förändring efter Trappan-
samtalen. Samtidigt reser rapporten frågor om i vilken utsträckning det är själva Trappan-
metoden eller generella faktorer såsom barnets tilltro, den terapeutiska relationen, hopp och 
förväntningar hos barnen eller tekniker som främjar kommunikation som har betydelse för 
barnens oftast positiva erfarenheter av samtalen. Avslutningsvis visar rapporten hur barnens 
offerskap gjorde det svårt att finna en begriplighet i rädslan, försvårade öppenhet och gjorde 
det svårt att tala om våldet samt betydelsen av att känna en öppenhet inför att samtala, 
uppleva en känsla av närhet och förtroende till personal och hanterbarhet via aktivitet samt att 
vissa barn fann en mening i att ”tvingas” till Trappan-samtal och uppfattade Trappan-samtal 
som en meningsfull stödintervention.  
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1. Barn som upplevt våld i sin familj  

Åsa Källström Cater och Inger Ekbom 
 
Våld i familjer är ett utbrett samhällsproblem. I Sverige upplever cirka vart tionde barn någon 
gång våld i sin familj och cirka hälften av dessa upplever det ofta (SOU 2001: 72, Janson m fl 
2007). Barn som upplevt våld i sin familj är ett relativt nytt kunskapsområde i Sverige. Under 
1990-talet och de första åren av 2000-talet växte både intresset och kunskapen inom praktik, 
politik och forskning. Vi (forskare och praktiker) började tala om barnens behov av stöd och 
olika arbetsmetoder utvecklades, däribland Trappan-metoden.  
 
Våld i familjen äger rum inom hemmets fyra väggar, en plats som de flesta tänker oss ska stå 
för trygghet för barnet. Att uppleva en förälders våld mot den andra har alltmer kommit att 
betraktas som en form av psykiskt våld mot barn. ”Våld i familjen” kan egentligen inkludera 
vilken eller vilka förövare och vilket eller vilka offer som helst, men avser ofta en pappas eller 
annan manlig partners våld mot mamma. I många fall har även barnet direkt utsatts för fysiskt 
och/eller sexuellt våld (t ex Broberg m fl 2011). Eftersom barn är beroende av vuxna för sitt 
välbefinnande och sin hälsa, kan dock våld mot mamman för ett barn vara en lika svår 
upplevelse som att själv bli utsatt (Metell & Lyckner 2001). Barnet har oftast inget annat val 
än att vara kvar hemma och tvingas till att bevittna och uppleva våldet. Att tala om våldet och 
misshandeln är tabu för de allra flesta och det gör att det som barnet upplever blir obegripligt 
och svårt att hantera.   
 
Den här rapporten är delvis ett resultat av den utvärdering av Trappan-metoden som ägde rum 
2007-2009. I anslutning till utvärderingen gjordes ett antal C- och D-uppsatser i socialt arbete 
vid Örebro universitet som Åsa handledde och som handlar om dels olika hälso- och 
ohälsofaktorer som Trappan-metoden skulle kunna påverka, det vill säga olika sätt att mäta 
om Trappan-samtal kan hjälpa barn till bättre mående, men också teoretiskt intressanta 
aspekter som diskuterats av professionella som arbetar med metoden. Sedan 2009 har 
Trappan-metoden också ingått i en utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld 
(Broberg m fl 2011), som också kan vara en intressant källa till kunskap för den som använder 
metoden. Den här rapportens fokus på bara Trappan-metoden och diskussion om de olika 
möjliga målen med just den här metoden lite mer ingående, kompletterat med Ingers 
diskussioner om Trappan-metodens utveckling och våra (Åsas och Ingers) gemensamma 
uppfattningar om dess framtid är tänkt att utgöra ett reflektionsunderlag för professionella 
som i sin yrkesutövning arbetar med metoden. Vi tänker att detta samarbete mellan 
forskare/extern utvärderare (Åsa) och praktiker/metodens utvecklare (Inger) kan ge en god 
grund för att diskutera metodens förtjänster, begränsningar och möjliga framtida utveckling.  
 
Att ”uppleva våld” kan betyda många saker  
 
Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt och innehålla direkta eller indirekta hot. 
Våldet kan bestå av alltifrån livshotande eller till och med dödligt våld till vaga hot och 
handgripligheter som ligger på gränsen till det brottsliga, men som av barnet upplevs som 
skrämmande. Våld kan även vara materiellt, och innebär då till exempel att medvetet ha 
sönder möbler eller annat i hemmet eller förstöra barnets eller partnerns privata ägodelar. En 
del barn har sedan födelsen levt med upprepat psykiskt, fysiskt och kanske sexuellt våld. I 
andra fall är våldshändelsen en enstaka händelse, som etsat sig fast i barnets medvetande och 
påverkar barnet negativt i sitt dagliga liv.  
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I många fall tvingas barn se, höra eller involveras i det våld som en förälder utsätter den andre 
för. I andra fall är det kanske endast genom att upptäcka eller se våldets konsekvenser som 
barnet förstår att något har hänt. Det kan då handla om skador på saker eller personer, att 
mamma tvingas söka vård på sjukhus, att polisen kommer eller att man flyttar till en 
kvinnojour tillsammans med sin mamma.  
 
Att skaffa sig kunskap om barnets livssituation och hur barnet upplevt och drabbats av våldet 
är en nödvändig grund för att utveckla ett gott stöd till barnet. Att ta reda på om barnet skadats 
fysiskt måste finnas med i arbetet och bedömningen av stödbehovet. Då vi talar om barn som 
upplevt våld hemma är det oftast pappas eller styvpappas våld mot mamma vi avser. För 
några barn är det dock mamman som är förövaren av våldet (Miller m fl 2013). För andra 
barn präglas kanske alla relationer inom familjen av mer eller mindre ömsesidiga hot, våld 
och övergrepp. När vi talar om ”barn som upplevt våld i sin familj” talar vi alltså om barn 
som har olika erfarenheter av våldet i sin familj.  
 
Barn reagerar olika på föräldrars våld  
 
Hur ett enskilt barn reagerar på våldsupplevelser påverkas av till exempel själva händelsen, 
barnets personlighet och omsorgsmiljön inklusive stressfaktorer som annat våld, missbruk och 
föräldrasvårigheter (se Cater 2008). Ju fler sådana riskfaktorer som förekommer, desto större 
är risken för att en traumatisk upplevelse ska leda till problem för barnet. Men samtidigt finns 
hos de flesta barn gynnande eller stärkande faktorer. En del barn kan uppbringa en sådan 
motståndskraft så att våldet inte får så stor negativ påverkan på dem eller har strategier som 
även långsiktigt fungerar för att hantera upplevelserna (Jaffe m fl 1990, Överlien 2012). 
Andra påverkas i mer betydande utsträckning, men förmår över tid att återhämta sig för egen 
maskin, eventuellt via utnyttjande av ett för övrigt fungerande nätverk och trygga 
anknytningar (Dyregrov 1997). Hur barnet tolkar och ger mening åt sina upplevelser och åt 
sin egen position som offer för våldet kan också ha betydelse för vilket stöd de behöver (t ex 
Cater 2004). Ofta underlättas återhämtning av att barnets förståelse av upplevelsen är 
sammanhängande, oförvrängd, inte själv-patologiserande eller skuldbeläggande av icke-
förövande andra (Gorell Barnes 1999, Papadopoulus & Byng-Hall 1997).  
 
En erfarenhet som många barn verkar dela är att de inte kan förstå våldet (t ex Cater 2007a, 
Christensen 1988). När de inte kan förstå det, kan de heller inte avgöra vilka situationer som 
riskerar att bli våldsamma, vilket gör att många barn lever med en ständig rädsla (t ex 
Eskonen 2005, Weinehall 1997). Att inte förstå orsaken till våldet kan få barn att känna skam, 
skuld och ansvar. I en sådan livsmiljö kan barn liera och identifiera sig med den som de 
uppfattar som den starke i familjen: den som utövar våldet. Barnet antar förövarens 
värderingar och normer och formar kanske till och med sin självbild utifrån dessa. Då riskerar 
våldet att normaliseras i barnens uppfattning och barnen lär sig inga andra sätt att lösa 
konflikter på än med just våld (Metell & Lyckner 2001).  
 
Oavsett om barnet drabbas fysiskt av våldet eller inte är våldet ofta fysiskt och psykiskt 
påfrestande för barnet och ett hot mot barnets välmående på kort och lång sikt (SOU 2001: 
72). Våld i familjen kan leda till att man som barn får olika svårigheter och problem. Det kan 
handla om känslomässiga, beteende- och/eller kognitiva problem. Depression, posttraumatisk 
stress, låg självkänsla, aggressivitet eller att man fungerar sämre socialt än andra barn är några 
exempel (Edleson 1999, Wolfe m fl 2003). Att uppleva våld mot en förälder ökar också risken 
för att själv vara med om våld i en relation som vuxen (Stith m fl 2000). Men att våld kan ge 
sådana konsekvenser betyder inte att alla barn drabbas på alla sätt.  
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Idag när vi beskriver barn som upplevt våld i sin familj gör vi det ofta som om de vore en 
enhetlig grupp barn. Det finns en risk att vi förleds att tro att barn tänker och reagerar på 
samma sätt. Vi talar även om att det finns en risk för att barn som upplevt våld upprepar sina 
föräldrars våldsmönster. Men en ökad risk betyder inte att alla barn kommer att upprepa 
våldsmönstret. I själva verket påverkar våld barn på mycket olika sätt och i mycket olika 
utsträckning.  
 
Stödbehov bland barn som upplevt våld i sin familj  
 
För ett enskilt barn kan alltså en förälders våld drabba barnet känslomässigt på ett sätt och 
orsaka ett visst beteende. För ett annat barn kan förståelsen, känslorna och beteendet se helt 
annorlunda ut. Stödbehovet för dessa två barn ser självklart olika ut. Det är också viktigt att 
påminna sig om att vissa reaktioner som ett barn känner, som till exempel rädsla, är en helt 
normal reaktion i otäcka och farliga situationer.  
 
En del av de barn som upplevt våld i sin familj kommer till vuxnas och professionellas 
kännedom i samband med att mamman agerar genom att till exempel anmäla pappan, flytta 
till en kvinnojour eller på annat sätt söka hjälp. För andra barn kan det vara så att barnets 
upplevelser av våld kommer till vår kännedom först efter att man under lång tid försökt 
hantera barnens problem i familjen eller med hjälp av det naturliga nätverket. En del mammor 
som söker hjälp och stöd för barnens del bor kvar hos den våldsamme mannen och det kan 
vara svårt att avgöra om hotet – som till exempel barnet upplever det – egentligen upphört. 
Därför måste hjälpen anpassas, inte bara till barnets upplevelser, utan även till andra 
omständigheter runt omkring barnet.  
 
Att få möjlighet att berätta om sina erfarenheter av våldet man upplevt är ett sätt att minska 
risken för negativa konsekvenser. Sedan 1990-talet har det i Sverige utvecklats flera typer av 
verksamheter och arbetsmetoder för att stödja barn som upplevt våld. För att kunna erbjuda 
varje barn adekvat stöd behöver vi få mer kunskap om själva insatserna och vad de innebär 
för enskilda barn. I vilka situationer och vid vilka upplevelser och reaktioner passar de bäst 
och när passar de inte? 
 
En metod som fått stor spridning i landet är den modell för individuella krissamtal i tre steg 
som kallas ”Trappan-metoden”, som utvecklades på initiativ från Rädda Barnen under slutet 
av 1990-talet för barn som upplevt våld i familjen, det vill säga mellan föräldrarna. Metoden 
beskrivs i en handbok ”…och han sparkade mamma” – möte med barn som bevittnar våld i 
sina familjer (Arnell & Ekbom 1999, reviderad 2010), men den är inte manualbaserad. Syftet 
med samtalen är att barnet gradvis ska förmås att tala om våldet. Att minnena får en 
berättande form med början, mitt och slut är ett centralt mål. Att barnet får logiskt 
sammanhang i det som hände är tänkt att hjälpa barnet förstå att det inte har ansvar för 
händelseförloppet. Att barnet får större känsla av kontinuitet i bemärkelsen ett sammanhang 
innebär bättre förståelse för vad som hänt tidigare och bättre möjligheter att tänka på 
framtiden med mindre ängslan och rädsla. Sådan kontroll av minnen, minskade psykologiska 
försvar, minskat ansvar, ängslan och rädsla är tänkt att vara stödjande för barnets jag och 
läkning. Metoden beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel.  
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Rapportens ändamål och uppläggning 
 
I den här rapporten ligger fokus på pappors våld mot mammor och hur vi kan stödja barn som 
upplevt detta. Som inledning vill vi diskutera barns olika upplevelser av våld i sin familj. Barn 
som upplever föräldrars våld påverkas alltid, men på olika sätt. Därför är det av stor vikt att vi 
uppmärksammar alla barn som upplever föräldrars våld. Detta för att kunna bedöma och 
erbjuda dem stöd utifrån vilket behov just det barnet har. 
 
Du som läser den här rapporten har förmodligen – åtminstone – en sak gemensam med oss 
som skrivit den: vi vill att barn som upplevt våld i sin familj får stöd och hjälp. Och vi vill att 
barnen ska bli hjälpta av det stöd vi ger.  Det handlar med andra ord mindre om vad vi ger och 
mer om vad barnen får och kan tillgodogöra sig. Även om det pågår utveckling av stöd till 
barn som upplevt föräldrarnas våld på olika sätt i många kommuner i Sverige, så finns det 
ännu ett behov av diskussion om vilket stöd och vilken hjälp som är bäst för barn som upplevt 
våld i sin familj. 
 
Många kommuner och kvinnojourer har under de senaste åren använt Trappan-metoden i sitt 
arbete för att stödja barn som upplevt sina föräldrars våld. Det finns idag mer kunskap om 
barnens situation och olika behov än vi hade för tio år sedan. Idag finns ett stort behov av att 
sammanställa den kunskap som vi som arbetar kliniskt har med den forskning och utvärdering 
som pågår i den vetenskapliga världen. Att diskutera och reflektera över det stöd vi erbjuder 
våldsutsatta barn kopplat till aktuell forskning är ett arbetsfält som ligger framför oss. 
 
Vår förhoppning är att den här rapporten ska fördjupa kunskapen om Trappan-metoden och 
om de barn som kommer till verksamheter som erbjuder Trappan-samtal och därmed kunna 
utgöra ett underlag för vidare diskussioner om hur stödet till barnen kan utvecklas. Tanken är 
att du som arbetar med att stödja barn som upplevt våld i sin familj i rapporten ska kunna hitta 
nya teman att reflektera över och kanske utifrån rapportens diskussioner och teman få nya 
infallsvinklar på de utmaningar du möter i ditt arbete. I kapitel 2 beskrivs metoden och några 
förändringar och erfarenheter från tiden efter att boken ”och han sparkade mamma…” gavs ut 
1999. I kapitel 3 beskrivs kort den utvärdering som genomfördes under åren 2007-2009.  
Därefter diskuteras i ett antal kapitel metoden och de barn som gått på stödsamtal enligt 
Trappan-metoden utifrån utvärderingen. Rapporten handlar med andra ord dels om Trappan-
metoden och dels om de lärdomar om målgruppen som kan dras av utvärderingen. Rapporten 
avslutas med ett kapitel som tar upp några av de utmaningar vi står inför i vårt arbete med att 
ge barn som upplevt våld i sin familj det stöd och den upprättelse de har rätt till att få! Med 
”vi” avses författarna i respektive kapitel.  
 

2. Trappan-metodens bakgrund och utveckling 

Inger Ekbom 
 
Trappan-metoden fyller snart 15 år. Åren med Trappan-metoden har gått fort, men samtidigt 
har mycket arbete, både tankemässigt och praktiskt, genomförts under dessa år av oss alla 
som arbetar med barn som upplevt våld och hot i sin familj. 1999 då boken ”och han sparkade 
mamma…” kom ut var skyddsnätet eller ”samverkans- och insats-kartan” då det gällde barn 
som bevittnat våld gles eller som en vit fläck – barnen var näst intill osynliga. Idag, 2013, ser 
kartan ut på ett annat sätt. Utifrån socialnämndens ansvar ska barn som upplevt våld mot 
mamma ses som brottsoffer och har rätt till hjälp, Men dessvärre ser inte verkligheten ut så: vi 
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når långt ifrån alla barn som har upplevt och bevittnat sina föräldrars våld och som har rätt till 
skydd och stöd. 
 
Då vi, Ami Arnell och jag, arbetade fram ”Trappan” kunde vi inte föreställa oss att ”Trappan-
metoden” skulle bli ett arbetssätt som skulle spridas till så många kommuner som den har 
gjort. Förklaringen till att vi döpte metoden till ”Trappan” var att vi ville kunna beskriva 
metoden på ett pedagogiskt sätt med en bild. Vi fastnade för en trappa eftersom det ena steget 
bygger på det andra i metoden.  
 
Boken ”och han sparkade mamma…” har omarbetats två gånger; 2006 och 2010. Några 
mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i den tredje upplagan från 2010. Till exempel 
används begreppen ”våld i familjen” genomgående och ett förtydligande i att om projektet i 
Rädda Barnens regi (1996-1999) hade namngivits idag hade det fått namnet ”Barn som 
upplevt våld” och inte ”Barn som bevittnat våld”. 
 
Rädda Barnens projekt ”Barn som bevittnar våld i sina familjer” 
 
Rädda Barnens projekt ”Barn som vittne till våld i sina familjer” pågick mellan åren 1996 och 
1999. Med projektet ville Rädda Barnen uppmärksamma dessa barn och deras behov av stöd.  
Målsättningen med projektet formulerades i två punkter: 

 
• att synliggöra barn i familjer med våldsproblematik  
• att erbjuda dessa barn en möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de bevittnat.  

 
Bakgrunden till att projektet kom till stånd just då, 1996, bestod av flera olika faktorer: 
- Kunskapen om kvinnomisshandel hade successivt ökat. Kvinnofridsbetänkandet som kom 
1995 (SOU 1995:60) presenterade en rad olika förslag om hur stödet till våldsutsatta kvinnor 
skulle utvecklas. Ett kapitel i betänkandet tog upp situationen för ”barn i misshandelsmiljöer” 
och man föreslog att villkoren för dessa barn skulle tas upp i en särskild utredning 
- Rädda Barnen i Sverige arbetade under en period på 90-talet utifrån årsteman. 1996 hade 
Rädda Barnen årstemat ”Barn och våld”. Barn som ”bevittnat våld” gick på ett självklart sätt 
in under detta paraply. 
- Ami Arnells och mitt gemensamma arbete under många år med barn till missbrukare fick 
oss att se och fundera över barns upplevelse av våld i sin familj. Vi förstod att det var 
betydligt svårare för barn att berätta om våldet och bråken hemma än om föräldrarnas 
missbruk. 
- Under tre år i början av 1990-talet arbetade vi  i Estland, med utbildning i ”att möta och 
samtala med barn”. Där utbildade och handledde vi socialarbetare, psykologer och läkare som 
kom i kontakt med barn som växt upp med föräldrar eller anhöriga med stora problem. 
Barnen hade upplevt missbruk, psykisk sjukdom och kanske framför allt allvarligt våld under 
många år Det handlade om barn som flydde ut på gatan eller som tvingades bo på ”shelters” 
eller barnhem. Vårt arbete i Estland fick oss att formulera frågan: Vad erbjuder vi barn som 
bevittnat föräldrarnas våld hemma i Sverige för något stöd? 
 
I projektet samarbetade vi med fem kommuner eller stadsdelar. Vi bildade arbetsgrupper i 
samtliga samarbetskommuner. I grupperna deltog representanter från socialtjänsten, polis och 
kvinnojour. Det fanns ett starkt engagemang för att utveckla stödet för barnen som bevittnat 
våld lokalt och vi hade spännande och ibland svåra diskussioner utifrån olika frågeställningar. 
Samverkansrutiner polis – socialtjänst var en av många viktiga frågor. Socialtjänstens och 
kvinnojourens samarbete var en annan. Stödet till det enskilda barnet var ett tredje område. 
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Genom vårt samarbete i de fem kommunerna/stadsdelarna fick Ami och jag möjlighet att 
träffa sammanlagt 45 barn i åldrarna 3-18 år. Utifrån våra samtal med de 45 barnen och det de 
lärde oss, vår tidigare erfarenhet och kunskap och genom att läsa och ta del av andra 
verksamheter som arbetar med våldsutsatta barn, bland annat i England och USA, utvecklade 
vi Trappan-metoden. Vi hade även en referensgrupp med representanter från kvinnojourer och 
socialtjänsten knuten till oss. I referensgruppen diskuterade vi till exempel avgränsningar och 
vad som skulle vara möjligt att erbjuda för stöd till det enskilda barnet. 
 
Trappan-metoden 
 
Trappan är en metod för att erbjuda barn som bevittnat/upplevt våld ett krisstöd. I boken 
beskriver vi Trappan-metoden som en ”första hjälpen”-insats efter det att våldet i familjen 
avslöjats och myndigheter eller frivilliga organisationer blivit inkopplade. Målet med 
samtalen är att barnet gradvis ska kunna berätta eller gestalta det de upplevt. 
 
Metoden består av tre till åtta individuella samtal med barnet. Innan samtalen med barnet 
startar har man ett samtal med den förälder som utsatts för våldet. Detta för att få en bild av 
hur våldet sett ut och hur barnet reagerat på misshandeln samt av om mamman kunnat prata 
om våldet med barnet. Under detta samtal formuleras även skälen till att mamman eller båda 
föräldrarna vill att barnet ska träffa behandlaren. Det ska vara tillåtet från förälderns sida att 
barnet berättar om våldet. När det gäller de allra yngsta barnen kan behandlaren arbeta 
tillsammans med barnets mamma under samtalen. Samtalen med äldre barn sker i första hand 
utan att mamman närvarar.  

För att underlätta för barnet under samtalen används Trappan-metodens tillhörande material 
med arbetsblad och temabilder. Att rita tillsammans med barnet är också en del av metodiken. 
Man lyssnar till vad barnet vill uttrycka och är lyhörd för associationerna som han eller hon 
gör under tiden. Samtalen med barnen sker i tre steg:  

1. Kontakt. Syftar till att skapa kontakt med barnet. Behandlaren berättar för barnet om 
sitt arbete med barn som varit med om svåra saker, varför just de två ska träffas och 
hur samtalen kommer att vara upplagda. Teckningar och arbetsblad används som stöd 
för barnet när det ska berätta om sig själv. Man tittar på bilder tillsammans och barnet 
uppmuntras att berätta historier om vad som händer i dem. Här betonas vikten av att 
ge gott om tid och att lyssna för att låta barnet berätta på sitt eget sätt.  

2. Rekonstruktion. Steget inleds när behandlaren fått en bra kontakt med barnet och 
syftar till rekonstruktion och bearbetning av våldshändelsen. Innan behandlaren styr 
samtalet till det som barnet varit med om, pratar han eller hon mer generellt om våld – 
vad är skillnad mellan bråk och våld?) att ansvaret alltid ligger hos den som slår och 
att det aldrig är barnets fel när en förälder använder våld. Tillsammans med barnet 
återskapar behandlaren sedan våldshändelsen med hjälp av barnets berättelse och 
tillgängliga fakta. Då används till exempel temabilder och barnet ritar med hjälp av 
behandlaren en karta för att hjälpa barnet att berätta. Behandlaren är noga med att 
fråga om detaljer för att underlätta för barnet att minnas och bearbeta händelserna.  

3. Kunskap. I detta steg är syftet att ge barnet kunskap om vanliga reaktioner på 
traumatiska händelser (såsom rädsla, ångest, starka minnesbilder) och berätta om vem 
barnet kan kontakta om det skulle behöva hjälp. Man pratar om situationen i familjen 
just nu och om hur planerna för den närmaste framtiden ser ut. Man gör tillsammans 
en bild av barnets nätverk och fyller i ett ”hjälpkort” med personer och organisationer 
som barnet kan ringa när det behöver hjälp.  
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Efter krissamtalen har behandlaren ytterligare ett samtal med mamman (eller pappan i de fall 
mamman är den som utövat våldet). Behandlaren sammanfattar det som har hänt i kontakten – 
givet att barnet godkänt detta – och pratar också om barnets eventuella behov av psykoterapi 
eller annat stöd.  

Utbildning i Trappan-metoden 
 
Efter att boken ”och han sparkade mamma…” kom ut i oktober 1999 har Rädda Barnen varit 
engagerad i att anordna utbildningar i Trappan-metoden. De första åren var utbildningen 
upplagd på tre hela dagar. Huvuddelen av kursen hade fokus på Trappan-metoden, men vi 
hade även med inslag om våld i nära relationer, barn och trauma och aktuell lagstiftningen. 
Utbildningen efterfrågades mycket och Ami Arnell och jag åkte runt till många kommuner i 
Sverige och utbildade i Trappan-metoden. Efter de tre utbildningsdagarna hade vi ingen 
uppföljande kontakt med kursdeltagarna. Vi kunde alltså inte följa upp hur det gick med att få 
till stånd Trappan-samtal ute i kommunerna eller på kvinnojourerna. Efter utbildningen var 
det många som tog kontakt med oss per telefon eller som vi träffade på annat sätt och som 
berättade att det ofta var mycket svårt att få till stånd en fungerande verksamhet med Trappan-
samtal. Man kanske lyckades med att få till ett par Trappan-samtal, men därefter dog insatsen 
eller verksamheten ut. Vi förstod att det kunde vara så att andra mer prioriterade frågor dök 
upp, stödet för kvinno- och barnfridsarbetet svalnade eller försvann vid en omorganisation 
eller byte av chef. Kanske var det även så att det saknades kunskap om det nödvändiga i att ha 
en långsiktig planering då man bygger upp en struktur för att kunna nå och erbjuda barn som 
upplevt våld i sin familj ett stöd? 
 
Efter några år påbörjades ett samarbete mellan Ersta Sköndals Högskola och Rädda Barnen. I 
samband med detta samarbete förändrades utbildningen till en 7,5 poängs kurs som innehåller 
tre moment: tre teoridagar + tre dagar i Trappan-metoden + tre konsultationstillfällen på 2 
timmar. Teoridagarna innehåller förläsningar om ”teorier om våld i nära relationer”, 
”utvecklingspsykologi”, ”Barn i eller utanför rätten?” och ”Barns upplevelser av våld och 
familjerättsliga utredningar”.  Utbildningen sträcker sig genom detta upplägg över en termin. 
Detta är en stor skillnad och förbättring från det tidigare kursupplägget med enbart tre 
sammanhängande dagar. Trappan-utbildningen har varit upplagd på detta sätt sedan 2006. 
Denna förändring av utbildningen har varit mycket positiv. Det är nu möjligt att som 
kursledare följa kursdeltagarnas arbete med dels arbetet med ett enskilt barn enligt Trappan-
metoden, dels arbetet på kommunnivå för att skapa strukturer där Trappan-samtal ska bli eller 
är en av stöd insatserna man erbjuder barn som upplevt våld i sin familj. Uppskattningsvis har 
nästan 1000 personer utbildats i Trappan-metoden sedan 1999, främst socionomer anställda 
inom socialtjänsten men även andra yrkesgruppen verksamma på kvinnojourer, 
brottsofferjourer, skolor eller inom kyrkan. Det är fortfarande stor efterfrågan på utbildningen 
och Trappan-kurser för 2014 är redan inplanerade. 
 
Opinion och påverkansarbete 
 
Att dagligen möta våldsutsatta barn och vuxna medför att man påverkas som person, oavsett 
om man arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller inom en frivillig 
organisation, som stödperson, socialarbetare eller psykolog. Vi behöver alla hitta strategier 
och strukturer i arbetet för att kunna härbärgera och hantera de starka känslor som våld 
väcker. Den egna normaliseringsprocessen av våldet och de egna känslomässiga reaktionerna 
av att möta många personers våldsupplevelser, den så kallade retraumatiseringen, är områden 
som man behöver ha kontroll över och få hjälp med. Detta är ett ansvar för den organisation 
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man arbetar inom och tillgång till handledning är helt nödvändigt. Att till en del vara en 
”barnrättskämpe” kan underlätta arbetet. Viljan att berätta om och dokumentera sina 
erfarenheter är viktigt och nödvändigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra stödet för 
våldsutsatta barn. 
 
Genom åren har jag fått många frågor om vad som behövs för att barn som bevittnar/upplever 
våld i sin familj ska få det stöd och den upprättelse de har rätt till. Mitt svar brukar vara att vi 
behöver arbeta med våldet på olika nivåer: med det enskilda barnet som upplevt våld, med 
föräldrarna – både offret och förövaren, med samverkan i kommunen både inom den egna 
organisationen och med samverkanspartner utanför. Att hålla kunskapen om våld i nära 
relationer vid liv och följa med i den kunskapsutveckling som pågår, inom Norden men även 
internationellt, är även det ett viktigt område. Som enskild socialarbetare eller behandlare kan 
denna uppmaning kännas övermäktig. Det som framförallt krävs är att man som enskild 
yrkesverksam person eller ideellt arbetande ingår i ett sammanhang i form av arbetskollegor 
och i nätverk med andra som även de arbetar med våldsutsatta barn och deras föräldrar. 
 
Förändrad lagstiftning 
 
I Kvinnofridsbetänkandet som kom redan 1995 (SOU 1995:60) tog man upp barnens situation 
i ett särskilt kapitel. Man föreslog att barnens situation skulle uppmärksammas i en särskild 
rapport. Så blev det inte. Men frågan om på vilket sätt barnen påverkas av att bevittna våld 
mot sin mamma och barnets behov av stöd har funnits med sedan dess i de offentliga 
utredningar som genomförts. 
 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) förslog en vidgad definition av 
barnmisshandel och ville inkludera psykisk misshandel som till exempel ”att barnet tvingas 
bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ett 
ofta förekommande inslag”. Denna definition föreslogs inte gälla i straffrätten. Kommitténs 
förslag ändrades i den proposition som följde och definitionen på barnmisshandel är idag: 
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.”  
Men i det slutliga lagförslaget infördes en ny straffskärpningsgrund för att förtydliga att 
brottet ska anses allvarligare om det begås av en vuxen som är närstående till barnet. Från och 
med den 1 juli 2003 gäller straffskärpningsgrunden: ”om brottet varit ägnat att skada 
tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person”. Samma 
formulering används då det gäller barnets rätt till brottskadeersättning som trädde i kraft den 
15 november 2006. Året därpå 2007 förstärktes socialnämnden ansvar för barn som bevittnat 
våld. I den så kallade brottsofferparagrafen (5 kap 11§ SoL) står det från och med det 
datumet: ”socialnämnden ska beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående vuxna är offer för ett brott och kan vara i behov av stöd och hjälp”. 
 
I december 2009 kom Socialstyrelsen ut med nya allmänna råd SOSFS 2009:22. Där står det 
tydligt att när socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha bevittnat våld bör nämnden 
skyndsamt göra en förhandsbedömning av om en utredning enligt 11 kap 1§ socialtjänstlagen 
ska inledas. I utredningen ska det utredas:  

- vilket behov barnet har av stöd och akut hjälp 
- våldets karaktär och omfattning 
- hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna 
- barnets egen uppfattning av våldet 
- vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet 
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- om barnet också har blivit utsatt för våld, och 
- vilka behov barnet har av stöd och hjälp på kort och lång sikt. 

 
Förändrat arbetssätt 
 
Under de tio år som Trappan-samtal har erbjudits barn som upplevt våld i sin familj har 
arbetssättet utvecklats och förändrats ute i kommunerna och länen. Kartan ser annorlunda ut 
idag – 2013 – än vad den gjorde 1999 för arbetet. Utifrån ny kunskap och förändrad 
lagstiftning har nya strukturer för samverkan skapats. Barnens utsatthet och behov av stöd har 
blivit tydligare. Men annat har blivit mer komplicerat och vi har ännu inte hittat tillräckligt 
bra och trygga arbetssätt och strukturer för samverkan. Det gäller till exempel skydds- och 
riskbedömningar. 
 
I slutet av 1990-talet var våra kvinnojourer det självklara stödet för misshandlade kvinnor och 
deras barn. Hur samarbetet med socialtjänsten fungerade varierade stort. Idag har 
socialtjänsten ett tydligt ansvar för att stödja kvinnor som utsatts för våld och för barn som 
upplevt föräldrars våld. Mansmottagningar, brottsofferjourer, barnahus är exempel på nya 
verksamheter som idag i hög grad kommer i kontakt med de olika medlemmarna i en familj 
där det förekommit våld. 
 
Socialtjänstens arbete med att skydda barnen och mammorna från fortsatt våld och är det 
första oumbärliga steget i arbetet med våldsutsatta mammor och barn. Utan att barnet är 
tillräckligt skyddat kan inte något meningsfullt stöd eller behandlingsarbete ske. Det är 
socialtjänstens ansvar att utreda detta. Familjer där våld har förekommit behöver ofta både 
praktisk, medicinsk och terapeutisk hjälp. Samarbete och samordning mellan olika 
professionella insatser är av stor vikt. Socialtjänsten har en nyckelroll vilket framgår av 
socialtjänstlagen (t ex 2 kap 1§ SoL).  
 
Ett andra steg är att barnen i de drabbade familjerna erbjuds krissamtal, enligt till exempel 
Trappan-metoden med syfte att bekräfta deras upplevelse, ge information och stöd. Krissamtal 
bör också kunna kombineras med en första bedömning av barnets symtom. Krissamtal kan 
erbjudas på kvinnojourer eller av socialtjänstens personal. Ibland finns försvårande 
omständigheter som gör att det är mer lämpligt att barnpsykiatrin erbjuder det första 
krisstödet, exempel är barn med svåra symtom, barn med funktionshinder eller mycket små 
barn. 
 
Ett tredje steg är att barnpsykiatrisk behandling erbjuds de barn som är i behov av det. Det 
kan handla om barn som har utvecklat ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller har 
symtom som håller i sig över tid. För de barn som utvecklat ett PTSD är det som om de 
fortfarande lever mitt uppe i misshandeln. Att tänka på eller påminnas om det som hänt 
upplevs lika skrämmande som om mamma blir misshandlad igen. På ett plan kan ett barn veta 
att den som slagit finns i fängelse och inte kan komma, men samtidigt vara känslomässigt 
skräckslaget över att förövaren ska dyka upp i skolan, på gatan eller i hemmet. Barnet behöver 
då hjälp för att kunna bearbeta sina känslor av att leva mitt i misshandeln och placera 
upplevelserna bland sina andra minnen.  
 
Behandling av barn med posttraumatiskt stressyndrom kan ske i många olika former, i grupp 
eller individuellt, och med olika teoretisk inriktning. Det är av stor vikt att behandlarna är 
medvetna om de speciella anpassningar av tekniken som krävs i behandling av traumatiserade 
barn. De undvikande beteenden som är en följd av posttraumatisk stress kräver att behandlare 



18 
 

aktivt fokuserar på traumat. Annars är risken stor att traumat undviks även i terapin och att 
varken bearbetning eller symtomlindring kommer till stånd. Det är viktigt att, åtminstone en 
del av behandlingstiden, skilja föräldrar och barn åt när bägge parter är traumatiserade. Risken 
är annars stor att barnen kommer i skymundan av föräldrarnas problematik, och att 
komplicerade och destruktiva mönster av hänsynstagande och undvikande byggs upp och 
vidmakthålls inom familjen. 
 
Situationen idag 
 
Kommunernas socialnämnder har fått ett tydligare och större ansvar för kvinnofridsfrågor. 
Idag talar man mer och mer om våld i nära relationer och nya förlag på insatser och 
ekonomiska satsningar kommer varje år. 2009 gav Socialstyrelsen ut allmänna råd (SOSFS 
2009:22) som avser socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld. Handboken ”Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld” gavs ut 2011 av Socialstyrelsen.  Vikten av att det även finns stöd att 
erbjuda de vuxna som utövar våld i nära relationer, oftast män, är något som fler och fler 
kommuner börjar inse och det har startats ett flertal mansmottagningar runt om i landet.  
 
Under 2014 har Socialstyrelsen satt upp som mål att ta fram en sammanhållen, könsneutral 
författning på hela området ”våld i nära relationer” för socialtjänsten, utifrån 5 kap 11§ SoL. 
Handboken ”Våld” ska även revideras och man överväger föreskrifter riktade till hälso- och 
sjukvården. 
 
Rädda Barnens rapport ”Utan upprättelse – vem ser barn som bevittnat våld i hemmet” 
presenterades under våren 2009. Den var den tredje i ordningen av rapporter som Rädda 
Barnen tagit fram för att undersöka och beskriva hur polisens och socialtjänstens 
samarbetsrutiner fungerar. Att dessa rutiner fungerar är av stor vikt för att socialtjänsten ska 
nå fram till barn som bevittnat våld. Den första undersökningen var en kartläggning som vi 
gjorde i samband med att projektet startade 1996. Sex år senare, 2002, genomfördes en 
uppföljning av kartläggningen: (”Anmälningarna som försvann”). Den tredje och senaste 
rapporten ”Utan upprättelse”, visar att det fortfarande finns stora brister i polisens 
arbetsrutiner då det gäller att dokumentera namn, personnummer och var barnen befann sig 
under misshandeln. Avsaknad av uppgifter om barnet och var barnet befann sig under tiden 
våldet pågick är enligt rapporten den vanligaste anledningen till att brottsskadeersättning inte 
betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Att det finns fungerande rutiner mellan polis och 
socialtjänst är en absolut nödvändig förutsättning för att vi ska kunna nå fram till de 
våldsutsatta barnen! Och detta är ett område som ständigt måste bevakas av ansvariga både 
inom polisen och socialtjänsten. Når polisanmälningarna fram till socialtjänsten och på vilket 
sätt dokumenteras uppgifterna om barnet? Lika viktigt är självklart att socialtjänsten har 
rutiner, kunskap och stöd att erbjuda barnet. Att erbjuda stöd till den våldsutsatta mamman 
och att kunna erbjuda stöd till den som utövat våldet är ett utvecklingsarbete som påbörjats.  
 
För att förbättra situation för barn som misstänks vara utsatta för brott och för att undvika att 
barn ytterligare traumatiseras i rättsprocessen utvecklades under 1980-talet en modell med 
Children’s Advocacy Centers i USA eller det som i Norden kallas Barnahus. Det första 
Barnahuset i Sverige startade 2005. Sedan dess har det skett en snabb utveckling och idag 
finns det 28 Barnahus till vilka 164 av Sveriges 290 kommuner är knutna. Under 2012 
genomfördes en kvalitetsgransking av 23 Barnahus av Rädda Barnen och Linköpings 
universitet (Landberg & Svedin 2013). 
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Den övergripande slutsatsen från kvalitetsgranskningen är att Barnahusen har kommit för att 
stanna. Barnahusen är ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att barn- och ungdomar som 
utsatts för olika typer av misshandel och brott får ett gott bemötande. Många Barnahus håller 
mycket hög kvalitet. Men det finns en hel del brister och svagheter på flera av Barnahusen 
och de behöver åtgärdas.  
 
Ett stort problem med Barnahus är att barn som bevittnar/upplevt våld i sina familjer inte 
ingår i målgruppen för Barnahus, eftersom de inte är brottsoffer i juridisk mening. På några 
håll har man ändå beslutat sig för att dessa barn ska ingår i Barnahus. Att bygga upp parallella 
samverkansformer för barn som blivit utsatta för brott (= brottsoffer fullt ut) och för barn som 
ska ”ses som brottsoffer” (= barn som bevittnat/upplevt våld i sina familjer) ter sig för mig 
helt orimligt och ineffektivt. Hur gör man med syskon som upplevt våld mot mamma under 
många år och där ett av syskonen gått emellan och själv blivit misshandlad medan de andra 
syskonen låst in sig i badrummet? 
 

3. Utvärderingen av Trappan-metoden  

Åsa Källström Cater  
 
Systematiska och oberoende utvärderingar av sociala insatser är nödvändiga. Utan dem är det 
alltför lätt att anta att en stödinsats är bra för att behandlarna minns särskilda enstaka lyckade 
fall eller att barnen (eller deras föräldrar) är nöjda med insatsen. Inget av detta är detsamma 
som att barnen blivit hjälpta av insatsen. Samtidigt är inte alltid pålitliga bevis (genom t ex 
randomiserade kontrollstudier) på att en insats generellt minskar människors problem 
tillräckligt för att bedöma en insats som bra för en enskild individ. Dels kan enskilda 
individers problem vara sammansatta på ett sätt som gör att en insats som generellt är bra inte 
är bra för den personen och dels kan individers egna preferenser och önskemål påverka 
insatsens möjligheter. I bedömningen bör också hänsyn tas till insatsens teoretiska grund, 
etiska överväganden och hur stor risken är att någon faktiskt skadas av insatsen.  
 
Att barn får möjlighet att tala om erfarenheter av våld i sin familj är ett sätt att minska risken 
för negativa följder. I Sverige har det sedan 1990-talet utvecklats flera verksamheter för att 
genom samtal stödja barn som bevittnat våld (Eriksson m fl 2006). Samtalen sker individuellt 
eller i grupp, mer eller mindre strukturerat och med olika typer av hjälpmedel. 
Verksamheterna var länge i mycket liten utsträckning vetenskapligt utvärderade (Hydén 
2005). En utvärdering av Broberg med flera (2011) visade att barn som fått insatser direkt 
riktade till dem fick en minskad problembelastning från förmätning till ettårsuppföljning, men 
effekten var dock liten och även vid ettårsuppföljningen låg barnens psykiska ohälsa klart 
högre jämfört med barn ’i allmänhet’.  
 
De insatser som i andra länder utvecklats för barn som upplevt våld och i utvärderingar visat 
goda resultat – såsom SUPPORT (Carter m fl 2003, Johnston 2003, Jouriles m fl 2001) och 
The Kids’ Club (Graham-Bermann 2000, Graham-Bermann m fl 2011a) – används ännu i 
mycket liten utsträckning i Sverige, men försök pågår att testa flera. Att importera 
arbetsmetoder som på andra ställen visat goda resultat minskar dock inte behovet av egna 
utvärderingar. Dels kan metoder fungera på ett annat sätt i en ny miljö och dels anpassas och 
förändras de ofta när man importerar dem. Därför skulle utvärderingar av anpassningarna och 
hur de fungerar för barn i Sverige ändå behövas.  
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Det är därför angeläget att utveckla och utvärdera de arbetsmetoder som används. Trappan-
metoden verkar uppskattas av praktiker och mammor (Guirao & Gustavsson 2005, 
Kaspersson 2004), men kunskap om barnens beskrivningar av och utveckling under Trappan-
samtal behövs också. Då metoden nått stor spridning i landet, finns ett behov av kunskap om 
dess bärkraft.  
 
I det här kapitlet beskrivs och diskuteras kort den utvärdering av Trappan-metoden som ligger 
till grund för rapportens övriga kapitel (aspekter av utvärderingens design har även diskuterats 
i Cater 2008 och Cater 2009). Utvärderingen består av två delar: en före- och efter-mätning (d 
v s före och efter de Trappan-samtal som barnen deltog i) (se Cater 2009) och en 
ettårsuppföljning. Syftet med den första utvärderingen var att med en före- och eftermätnings-
design bidra till fördjupad kunskap om betydelsen av interventioner enligt Trappan-metoden 
för barn som upplevt våld i sin familj. Syftet med ettårsuppföljningen var att fördjupa 
kunskapen om den mer långsiktiga betydelsen av interventioner enligt Trappan-metoden för 
barn som upplevt våld i sin familj.  
 
Utvärderingsmaterialet  
 
För utvärderingen användes en uppsättning redan testade formulär för ”hårda” fakta och 
denna kunskap kompletterades med barnens egna kommentarer om insatsen. Barnens 
utveckling från innan interventionen till ett år efter den studerades med hjälp av ett 
frågeformulär om den situation som ligger till grund för barnets behov av interventionen, tre 
frågeformulär för före-, efter- och ettårsuppföljningsmätningarna. Genom att barnen också 
gavs möjlighet att med egna ord beskriva upplevelsen av Trappan-interventionen, kunde vi få 
viktiga reflektioner från barnen om sådana aspekter som formulären inte inkluderar och 
möjligheter att bättre förstå barnens återhämtningsprocesser. Regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala granskade upplägget och fann inga hinder mot dess 
genomförande (dnr 2006/314).  
 
Frågeformuläret om barnets situation och vad det upplevt fylldes i av den personal som 
arbetade med barnet i samband med det första samtalet. Frågorna rör information som 
personalen brukar inhämta vid dessa samtal, men de var här preciserade och svaren 
dokumenterades. 
 
Mot bakgrund av Trappan-metodens mål och teoretiska utgångspunkter är mätverktygen 
inriktade på att fånga något av barnens utveckling under och efter interventionen vad gäller 1) 
upplevelsen av den traumatiska händelsen och dess påverkan på barnets vardag (CRIES-13), 
2) deras känsla av sammanhang i större perspektiv (Barn-KASAM och KASAM13) samt 3) 
deras ”läkning”/välmående i bemärkelsen hälsa och sociala liv/allmänna psykosociala hälsa 
(SDQ-C, d v s barnversionen av Styrkor och svagheter). Formulären användes i olika 
versioner beroende på barnens ålder (se Cater 2009). SDQ-C-frågorna besvarades av 
mammorna till de yngsta barnen. Vid behov hjälpte personalen och forskaren (Åsa K Cater) 
till att översätta eller förklara ord och frågor för informanterna.  
 
I samband med eftermätningen och ettårsuppföljningen gavs avslutningsvis barnen möjlighet 
att fritt berätta om samtalen enligt Trappan-metoden. Detta gav möjlighet att inkludera de 
aspekter som barnen själva lyft fram som viktigt inför framtida utvärderingar. Dessa samtal 
skrevs ned under tiden och är därför inte alltid helt ordagrant återgivna. För att studera hur 
Trappan-metoden tillämpats för enskilda barn utarbetades ett frågeformulär baserat på 
metodens handbok som besvaras av den personal som barnet samtalat med (se kapitel 4) (se 
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Arnell & Ekbom 2010). Utvärderingsmaterialet inkluderar alltså information om barnens 
utveckling under och efter interventionen och deras upplevelse av den samt hur Trappan-
metoden tillämpats för det individuella barnet. Förmätningsdata samlades in av personalen vid 
den första träffen med familjen. Eftermätningsdata i samband med det sista samtalstillfället 
samt ettårsuppföljningen inklusive alla intervjuerna samlades in av mig (Åsa) som forskare. I 
kapitlen 4, 5, 6, 7 och 8 diskuteras barnens och mammornas svar på formulärfrågorna. Dessa 
redovisas i vissa fall i linjediagram för att synliggöra enskilda barns mående vid varje 
mättillfälle, och man får hålla i minnet att linjerna inte symboliserar tidsmässig utveckling i 
egentlig bemärkelse, utan för olika barn kan olika lång tid ha passerat mellan mättillfällena 
och vi vet inget om vad som hänt däremellan. Rapportens kapitel 9-12 bygger huvudsakligen 
på intervjuerna. 
 
Studien inkluderar alla barn som påbörjade samtal enligt Trappan-metoden vid Trappan-
verksamheten (Att verksamheten har samma namn som den metod som är i fokus för den här 
utvärderingen är endast en slump; verksamheten erbjuder insatser av många andra slag också.) 
i Uppsala under 2007, totalt 36 barn mellan 4 och 19 år. Den initiala kontakten med barnen 
och deras föräldrar togs av verksamhetens personal vid det första samtalstillfället. Barn som 
då av personalen bedömdes vara i behov av psykiatrisk hjälp slussades vidare till annat stöd 
än Trappan-samtal och blev alltså inte aktuella för att medverka i utvärderingen. Personalen 
vid Trappan-verksamheten informerade barnet och dess målsman om utvärderingsprojektet 
vid det första samtalstillfället. Tillfälle till frågor gavs såväl målsman som barn. Personalen 
vid verksamheten tillfrågade vid samma tillfälle barnets målsman om samtycke till barnets 
deltagande i utvärderingen. När barnets målsman gett skriftligt samtycke tillfrågades barnet 
muntligt om det ville delta i projektet. Barnen gavs därmed möjlighet att välja att inte delta. 
Barnets svar dokumenterades på målsmans samtyckesformulär. Till de barn som fyllt 15 gavs 
den skriftliga och muntliga informationen direkt till barnet, som också tillfrågades om 
skriftligt samtycke. Alla samtyckte till att delta.  
 
Av de 36 barnen var de flesta 7 år eller yngre. Alla barnen hade upplevt fysiskt våld, utom en 
tonårig pojke. I de flesta familjer (ca 67 %) hade det också förekommit psykiskt våld och i 
flera (ca 39 %) uttalade hot. I två fall framkom att det även förekommit sexuellt våld. 
Förövare var pappa eller mammas man. Offer för våldet var mammorna, i ett fall dessutom 
syskon, i fem fall barnet själv och i nio fall barnet själv och dess syskon. För en del barn hade 
våldet pågått hela livet, andra hade upplevt det under ett eller ett par år eller vid ett enda 
tillfälle.  
 
De flesta (ca 78 %) av barnen hade kommit till verksamheten inom ett år efter den senaste 
våldshändelsen. Barnen fick 5-23 Trappan-samtal, i genomsnitt 9, och oftast 6. Det var med 
andra ord ofta frågan om betydligt fler samtal än de 3-8 som handboken rekommenderar för 
Trappan-samtal. Samtalen avslutades oftast för att behandlarna bedömde att rekonstruktionen 
var klar. Efter 3-10 samtal valde 6 barn själva att avsluta samtalen. Efter 9-10 samtal 
hänvisade behandlarna 3 barn till BUP. 3 barn avslutade samtalen efter 5-10 samtal för att gå i 
grupp på verksamheten.  
 
Uppföljningstillfället innebar stora bortfall. Totalt ingick 18 barn, med andra ord exakt hälften 
av dem som påbörjade Trappan-samtal under 2007, i ettårsuppföljningen. Vissa barn var inte 
möjliga att nå på grund av ändrade telefonnummer. Andra tackade nej till medverkan då de 
lagt händelserna bakom sig eller på grund av att hotet kvarstod. Det fanns även barn som 
regelbundet tvingades träffa förövaren vilket gjorde att livssituationen för barnet fortfarande 
var kaotisk vilket var anledningen till att de valde att inte medverka. Bland dem som ingick i 
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ettårsuppföljningen svarade enstaka bara på formulärfrågorna och andra deltog bara i 
intervjun. Hur många barn som besvarade olika typer av frågor framgår i respektive kapitel i 
denna rapport. De barn som medverkade vid intervjuerna hade möjlighet att själva välja tid 
och plats (en förälder valde för de yngsta barnen). Intervjuerna ägde rum bland annat i barnets 
hem, på café, på barnombudsmannens lokaler i Uppsala samt Trappan-enheten. Beroende på 
barnens ålder och individuella skillnader varierade samtalslängden mellan 15 och 75 minuter. 
Vid intervjuerna användes en lågt strukturerad intervjumanual som gav utrymme för barnen 
att fritt berätta, vilket är målsättningen vid en öppen intervju (jfr Dalen 2007). 
 
Möjligheter och begränsningar med utvärderingar av insatser för barn som upplevt 
våld i sin familj  
 
Varje typ av insats har sitt mål. För barn som upplevt våld kan sådana mål vara minskad 
ångest, förbättrad känsloreglering eller självförtroende, ökad förmåga att beskriva sina känslor 
eller utveckla säkerhetsplaner, att bryta barnens hemlighållande eller isolering, förändrade 
attityder till våld, bättre kunskap om våld eller säkerhetsplanering, mindre beteendeproblem 
eller aggressioner eller bättre sociala förmågor. Eftersom Trappan-metoden har ett kris- och 
trauma-fokus, så är också utvärderingen fokuserad på trauma. Utvärderingens design 
diskuteras mer i detalj i Cater (2008) och de teoretiska utgångspunkterna i Cater (2009). Det 
viktigaste är dock att händelser kan innebära en mindre eller större risk för att en individ ska 
drabbas av en traumatiserande reaktion till följd av bland annat tolkningen av den. Våld av en 
förälder mot den andra är en sådan potentiellt traumatiserande händelse (jfr Cameron m fl 
2006).  
 
De flesta potentiellt traumatiserande händelser har endast temporära effekter (t ex Berkowitz 
& Marans 2006). För barn som har tillräcklig motståndskraft eller fungerande strategier och 
resurser för återhämtning är krisintervention och traumabearbetning inte alltid nödvändigt. 
Om barnet behöver intervention, kan interventionens bärkraft ligga i såväl metoden som i 
personalens värme och professionalitet. För att veta vilken hjälp ett barn behöver och i 
efterhand om hjälpen hjälpt behövs strukturerade mätningar av barnens mående.  
 
Vid användandet av så kallad en-grupps- före- och eftermätningsdesign i en utvärdering finns, 
eftersom kontrollgrupp saknas, vissa hot mot giltigheten i resultaten (t ex Marlow 2005). Om 
man tolkar en minskning i problem från före till efter insats som ett positivt resultat av 
insatsen, så är ett sådant hot att det positiva resultatet kan ha påverkats av andra faktorer än 
själva insatsen, till exempel att personerna utvecklats eller mognat av andra skäl än insatsen. 
Eventuella positiva resultat kan heller inte på ett oreflekterat sätt antas gälla för Trappan-
samtal i andra sammanhang, då just att delta i en sådan här utvärdering kan påverka insatsens 
resultat. Samtidigt är sådana här utvärderingar vanliga på grund av det etiska problemet med 
att låta utsatta barn utgöra kontrollgrupper och då de utgör ett gott komplement till rena 
”kundnöjdhetsundersökningar”. Utöver de begränsningar som målbeskrivningen innebär (och 
måste innebära), måste alltså dock sådana kvalitetsaspekter hållas i minnet när vi diskuterar 
resultaten av en sådan här utvärdering.  
 
Detta kapitel har alltså introducerat utvärderingen inför de analyser och diskussioner som förs 
i kommande kapitel och som bygger på analyser av olika delar av det avidentifierade 
utvärderingsmaterialet (vissa delresultat har tidigare redovisats och diskuterats i Cater 2009). 
En sammanfattande diskussion om utvärderingens resultat kommer i kapitel 14. Såväl 
möjligheterna som begränsningarna med den utvärdering som här beskrivits måste alltså 
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hållas i minnet vid läsningen av de följande kapitlen, som syftar till att diskutera olika teman 
relaterade till hur stödet för barn som upplevt våld kan utvecklas. 
    

4. Hur används Trappan-metoden i praktiken?1 

Åsa Källström Cater, Emma Duseus, Linda Lyrén och Maria Rudolfsson 
 
Kärnan i Trappan-metoden är att barnet får möjlighet att tankemässigt återskapa den 
våldsamma situationen till en historia med början, mitt och slut. Detta kräver att tillämparen 
av metoden klarar av att röra sig från såväl sin egen – vuxna – förståelse av vad barnet varit 
med om till barnets egen förståelse. För att hjälpa barnet återskapa det som skedde kan man 
använda olika tekniker, till exempel rita, prata eller bygga eller rita en karta. Med 
utgångspunkt i denna återskapande historia kan man i samtalen röra sig mot andra aspekter 
som barnet förmedlar och kanske har behov av att tala om. I Trappan-metoden är den 
tankemässiga förståelsen och berättelsen central, medan det känslomässiga ses som något som 
eventuellt kan komma att inkluderas i samtalen om möjligt och vid behov efter hand som 
barnet bedöms som redo. Oavsett hur goda tankarna är som ligger bakom metoden, så är det i 
den praktiska användningen som metoden får sin betydelse. Hur yrkesverksamma väljer att 
använda metoden säger också något om själva metoden. Därför riktar detta kapitel fokus mot 
frågor som: Hur används handbokens rekommendationer i praktiken? Används alla metodens 
delar av dem som leder samtal enligt metoden? Utifrån dessa frågor är syftet med kapitlet att 
fördjupa kunskapen om hur Trappan-metoden tillämpas i praktiken för olika barn. Kapitlet 
avslutas med att vi tar upp frågan om hur lite av de rekommendationer som handboken ger 
och hur mycket andra hjälpmedel och tekniker som en samtalsserie kan innehålla och ändå 
kallas ”Trappan-samtal”.  
 
För att fördjupa kunskapen om hur yrkesverksamma använder Trappan-metoden gjordes två 
delstudier, den ena fristående för en C-uppsats och den andra inom utvärderingen som 
beskrevs i kapitel 3. Utifrån handbokens delar utvecklades ett frågeformulär i två versioner. 
Frågorna handlade om hur ofta man använder Trappan-metodens olika delar i sin 
yrkesutövning. Det mailades, postades och faxades till 22 yrkesverksamma som ingick i 
”Trappan-nätverket” och som använde metoden i sitt arbete. Av de 22 besvarade tio personer 
frågorna om hur ofta de brukar använda handbokens olika delar. Den andra versionen 
besvarades av fyra andra samtalsledare om de samtal de haft med vart och ett av de 36 barnen 
i utvärderingen som beskrevs i förra kapitlet. Samtalsledarna arbetar inom olika 
organisationer som socialtjänst och kvinnojour. Syftet med de två delstudierna var att nå 
kunskap både om hur olika professionella använder Trappan-handboken och om en och 
samma Trappan-samtalsledare använder handboken på olika sätt med olika barn.  
 
Samtal kring bråk och våld används ofta för barnens bearbetning  
 
Handboken utgår ifrån att barn som ser en förälder bli slagen upplever detta mycket svårt och 
ofta vill gripa in samtidigt som de är rädda för att själva bli slagna. Därför ska 
samtalsledararen ta reda på om barnet blivit slaget och bör dessutom ta reda på hur det brukar 
vara när pappan slåss, om barnet brukar försöka gå emellan och vad som händer då samt att 
tala om barnets rädsla (Arnell & Ekbom 2010).  
                                                 
1 Kapitlet bygger delvis på en omarbetning av Emma Duseus, Linda Eliassons (numera Lyrén) och Maria 
Hedmans (numera Rudolfsson) C-uppsats Krissamtal för barn som bevittnat våld i familjen (2007), handledd av 
Åsa Källström Cater.  
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Samtliga av de 10 Trappan-behandlarna svarade att de alltid, ofta eller ibland talar med 
barnen om att bråka, på vilka sätt man kan göra varandra illa, rädsla för att bli slagen samt om 
barnet själv blivit slaget. De flesta samtalsledarna svarade att de oftast eller nästan alltid låter 
barnet samtala om de minnen de upplevt som starkast och värst. Samtliga angav att de i stort 
sett alltid talar om bråk med barn som är upp till 15 år. Även bland de fyra samtalsledarna 
framkom att det allra vanligaste sättet att ge barn möjlighet att uttrycka sina känslor och 
rekonstruera våldet var att behandlaren uppmuntrade att spontant berätta vad som hände 
hemma när mamma blev slagen (ca 82 %) och att behandlaren tog reda på om barnet självt 
blivit slaget (ca 82 %). Fler än hälften av barnen fick uttrycka sina känslor och rekonstruera 
våldet genom att tala om vad det innebär att ”bråka” och om hur bråk startar, tala om rädsla 
för att själv bli slagen, tala om vad barnet minns starkast, tala om vad som var det värsta 
och/eller att behandlaren rekonstruerat barnets berättelse kompletterad med fakta om vad som 
verkligen hände. Sammantaget var våld och bråk ett tema som berördes i så gott som alla 
Trappan-samtal, men på lite olika sätt.  
 
Då själva målgruppen för dessa krissamtal är just barn som upplevt våld i sin familj, kan man 
tycka att det borde vara en självklarhet i dessa samtal att tala om bråk och våld. Eftersom våld 
är ett tabuiserat trauma (Leira 2002), kan Trappan-samtalen vara första gången barnen får 
berätta om sina upplevelser och känslor. Barn som går i skolan har i regel bättre 
förutsättningar att få information om våld. Skolans personal kan – om den är lyhörd – 
upptäcka att ett barns hemförhållanden är utanför gränsen för det normala och stödja dem i 
samtal om våld (Lundy & Grossman 2005). I och med detta är det särskilt viktigt att de yngre 
barnen, som ännu inte börjat skolan, får samtala kring bråk och våld med någon professionell 
person. Samtidigt har äldre skolbarn utvecklat en större kognitiv mognad än de yngre barnen 
och kan därmed förstå mer av det som hänt, vilket kan leda till att de lever med en större oro 
över det som kan hända (Dyregrov 1997). Därför kan man anta att det är viktigt att samtala 
med såväl yngre som äldre barn om det våld de upplevt. Eftersom barn som växer upp med 
våld riskerar att ta efter föräldrarnas våldsamma beteenden kan det också vara lämpligt att 
man i Trappan-samtalen väljer att tala om våld utifrån flera aspekter, exempelvis för att bryta 
ett eventuellt rollövertagande.  
 
Nästan samtliga samtalsledare gjorde detta. Men med tanke på att Trappan-metoden just riktas 
till barn som upplevt våld, kan man undra vad det är som gör att man i kontakten med vissa 
barn inte samtalar om själva våldet. Är det för att barnet själv inte vill eller just då förmår? Att 
anpassa sig till sådana signaler kan vara mycket viktigt för att inte tvinga barn till samtal de 
inte är redo för. Eller är det för att vissa barn som kommer till samtalen egentligen har andra 
huvudsakliga problem? I så fall måste man ställa sig frågan om det verkligen är Trappan-
samtal man ska ha, eller om någon helt annan metod ska användas.  
 
Man kompletterar inte alltid barnets minnen med fakta   
 
Ett viktigt syfte med krissamtal enligt Trappan-metoden är att barnet ska få ett bättre 
sammanhang i det som hänt. För att hjälpa barnet minnas bättre ska samtalsledaren ställa 
öppna frågor och vara uppmärksam på detaljer och de uppmuntras i handboken att 
komplettera med information från till exempel mamman, socialtjänsten och polisanmälan 
(Arnell & Ekbom 2010).  
 
De flesta av de 10 samtalsledarna kompletterade ofta barnets berättelse med andra fakta, men 
några gjorde det bara ibland. Av de 36 barnen var det totalt elva som inte fått kompletterade 
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fakta. Tre av dem har avbrutit kontakten eller vägrat tala om själva våldet och fyra hänvisats 
till annan insats. I fyra kontakter verkade dock samtalsledarna mena att man hade 
rekonstruerat klart utan kompletterande fakta.    
 
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. Dyregrov (1997) 
poängterar att barn bör få ta del av utebliven eller glömd fakta om det som hänt i syfte att 
hjälpa barnets bearbetning av det traumatiska.  
 
Frågan är vad som avgör när samtalsledarna gör det respektive inte gör det. Beror det på att de 
i vissa fall gör bedömningen att barnen redan har en bra uppfattning av det som skett? Eller 
ses kompletterande fakta av dessa samtalsledare som mindre viktigt för att hjälpa barnet 
rekonstruera händelsen? Eller är det när kompletterande fakta inte finns lätt tillgängliga som 
detta uteblir i samtalen? Detta är viktiga frågor då det är stor skillnad på att ’ge olika barn 
olika insatser’ på grund av en bedömning av det enskilda barnets behov eller på grund av 
vilken information man råkar ha tillgänglig.  
 
Handbokens bilder och figurer används ibland i bearbetningen av barnens trauma  
 
För att kunna bearbeta traumatiska händelser är det nödvändigt att kunna närma sig sina 
känslor. Som hjälp till detta föreslås i handboken flera 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. Utifrån temabilden ”Pojken” kan barn tillsammans med 
samtalsledaren reflektera kring ”Pojkens” tankar om föräldrarnas bråk varefter samtalet leds 
in på vad barnet själv varit med om, vilket kan hjälpa barnet att fundera och samtala kring 
minnen av den traumatiska händelsen. Figurbild 1, där barnet ska måla in var olika känslor 
fanns i kroppen vid olika situationer, till exempel när mamman blev slagen, kan hjälpa barn 
att förstå att man ibland varken vill eller kan visa vad man känner utan döljer detta på olika 
sätt och att det kan vara svårt att hantera besvikelse och vrede mot dem man tycker om. För 
att hantera en förvrängd eller motsägelsefull bild av pappa som både gjort mamma illa och 
som man längtar efter, kan barn föreställa sig att han eller hon har två pappor, en god och en 
ond. Med hjälp av Figurbild 2 kan barnet skriva ner vad den onda respektive goda pappan gör 
samt rita in ansiktsuttryck utifrån pappans båda sidor och man kan samtala om att båda 
papporna finns i samma person (Arnell & Ekbom 2010). I syfte att få barnen att fritt berätta 
om våldet samt få mer kunskap om vad de upplevt och var de då befann sig är ett av 
handbokens förslag att samtalsledare och barn tillsammans ritar en karta över hur det ser ut 
hemma och våldsplatsen. 
 
De flesta av de 10 samtalsledarna svarade att de ibland använder sig av temabilderna. Endast 
ett fåtal av de 36 barnen fick tala om minnet av en traumatisk händelse utifrån handbokens 
Temabild Pojken, alla dessa var under 8 år. Figurbilderna användes av drygt hälften av de 10 
samtalsledarna oftast eller nästan alltid, medan nästan hälften svarade att de nästan aldrig, 
sällan eller ibland använder sig av dessa. Av de 36 barnen hade en av eller båda figurbilderna 
använts i ca hälften av kontakterna. Hälften av de 10 samtalsledarna svarade att de oftast eller 
nästan alltid använder sig av att rita en karta, tala om kartan samt måla en bild av den egna 
pappan. Det verkar med andra ord ha funnits stor variation både mellan olika behandlare och i 
enskilda behandlares kontakt med olika barn när det gäller användningen av handbokens 
föreslagna bilder.  
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Temabild ”Pojken” torde ge goda möjligheter att hjälpa barn att uttrycka sina känslor utifrån 
en påhittad person, som bland annat Dyregrov (1997) rekommenderar. Att bilden endast 
verkar användas sporadiskt kan bero på att behandlarna bedömer att många barn har utvecklat 
känslofokuserade coping-strategier där de lärt sig att hantera känslor utan att distansera sig 
från dem. Man kan även tänka sig att bilden av behandlarna inte uppfattas som ett särskilt bra 
hjälpmedel, till exempel på grund av att den alltför tydligt visar en pojke i en viss ålder, som 
kanske bedöms svår att använda i samtal med flickor eller med äldre pojkar.  
 
När det gäller figurbilderna verkar variationen större mellan behandlarna. Kanske har detta att 
göra med att olika behandlare (i olika verksamheter) träffar barn som i olika utsträckning 
bedöms behöva figurbilderna. Kanske bedöms barn som kommer till vissa verksamheter i 
större utsträckning ha utvecklat undvikande och distansering av känslor kring det som hänt 
(jfr Passer & Smith 2005, Weinehall 1997) och vissa verksamheter – eller behandlare som 
huvudsakligen träffar lite äldre barn – träffar barn som generellt redan har en utvecklad 
kognitiv mognad som innebär en bra förståelse av pappans motsägelsefulla sidor.  
 
Igen bör poängteras att det är viktigt att som professionell användare av Trappan-metoden 
reflektera över varför man väljer respektive väljer bort vissa moment i kontakten med 
enskilda barn.  
 
Metoden verkar användas mer flexibelt för äldre barn  
 
I dessa små material framkom inga större skillnader i hur Trappan-metoden använts med barn 
i olika åldrar. Genomgående svarade de 10 samtalsledarna att de ofta tillämpar metoderna i 
åldrarna 4-15 år. När det gäller de 36 barnen tillämpades de olika delarna för färre (ca 27 %) 
av 16-18-åringarna. Det är också bland 16-18-åringarna som samtalsledaren endast i hälften 
av fallen kompletterade barnets berättelse med ytterligare fakta. När det gäller att tala om vad 
barnen minns starkast samt det som varit värst svarade mindre än hälften av samtalsledare att 
de tillämpar detta gällande barnen i åldrarna 16-18. 
 
En 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 (jfr Dyregrov 1997). Då äldre barn har en mer 
utvecklad kognitiv förmåga (Dyregrov 1997) skulle man dock 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. Men det är inte bara rit- och lek-teknikerna som används mindre för de äldre 
barnen, utan även totalt sett verkar behandlarna använda metoden på ett mer flexibelt sätt för 
de äldre barnen. Detta kan ha ett samband med att de som arbetar med Trappan-metoden inte 
träffar barn i åldrarna 16-18 år i lika stor utsträckning, antingen för att ungdomar inte söker 
den typen av hjälp, för att behandlarna bedömer att andra metoder är bättre för denna grupp 
eller för att våldet mot mamma i denna ålder för många unga kommer att utgöra endast en 
liten del av deras problematik.  
 
Hur mycket flexibilitet ryms inom Trappan-metoden?  
 
Vi kan med andra ord dra slutsatsen att Trappan-metoden användes ganska flexibelt och på 
olika sätt av olika samtalsledare. Det framgår även att samtalsledarna använde sig av andra 
uttrycksmetoder utöver de som ingår i handboken. Att rita eller leka kan hjälpa professionella 
stödpersoner att bedöma barns behov av hjälp (Dyregrov 1997) och handboken påminner om 
att barn kan använda sig av leksaker för att lättare minnas och bearbeta våldshändelserna 
(Arnell & Ekbom 2010). De vanligaste komplementen till själva Trappan-metoden för 
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rekonstruktionen var s.k. Nalle-kort och dockskåpsmöbler, men också leksaksdjur och andra 
bilder, filmer och övningar från metoden ”När mamma och pappa dricker” (också denna 
metod är utvecklad av Ami Arnell, men är en metod för att i grupp stödja barn till föräldrar 
med alkoholproblem) används.  
 
Att användningen av bilderna, rit och lek i de högre åldrarna är mycket låg är kanske 
förståeligt. Men att samtidigt mindre än hälften av behandlarna låter de äldre barnen tala om 
vad de minns starkast respektive som värst, genererar frågan om på vilket sätt Trappan-
metoden då används för de äldre barnen. Kanske finns bland de äldre barnen mer komplexa 
problem – eventuellt kopplade till självbild, självkänsla och kamratumgänge – som gör att 
samtalen måste struktureras mer flexibelt. Men är det då Trappan-samtal?  
 
När det gäller att sträva efter att erbjuda barn beprövade insatser eller metoder så kan en 
befogad fråga här vara vad som egentligen ’är’ Trappan-metoden. Hur många av handbokens 
rekommendationer kan man avstå ifrån och hur många andra tekniker kan man använda inom 
ramen för vad som rimligen kan kallas för Trappan-metoden?  
 
Inledningsvis i rekonstruktionen rekommenderas att barnen får möjlighet att prata om det 
upplevda våldet. Nästan alla samtalsledare svarar att de oftast eller nästan alltid ger utrymme 
för detta. Frågan är hur man kan förstå de Trappan-samtal som inte innehåller samtal om det 
våld barnet upplevt. Är det kontakter som påbörjas som Trappan-samtal, men sedan visar sig 
barnen inte ha våldsupplevelser som är viktiga att bearbeta? Eller är det barn som vägrar tala 
om våldet? Hur hanteras detta i verksamheterna?  
 
Vad som heller inte framkommer i dessa studier är hur behandlarna hanterar barnens olika 
förutsättningar vad gäller egen motståndskraft, stöd från egna nätverk med mera. En del barn 
som kommer för Trappan-samtal 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.   
 
Kanske finns ett behov av förtydliganden i handboken om hur tillämpningen av de olika 
delarna bör ske? Kanske behövs dessutom en diskussion om hur metoden lämpligen används 
för barn i olika åldrar och med olika upplevelser och livssituationer? Kanske behövs också en 
mer uttalad diskussion om enskilda barns behov och hur man kan bedöma för vilka Trappan-
samtal är det rätta och vilka som i själva verket bättre skulle kunna tillgodogöra sig andra 
insatser?  
   

5. Våldsutsatta barns sociala relationer2 

Therese Andersson, Åsa Källström Cater och Maria Wessman  
 
Barns våldsupplevelser kan yttra sig både i deras mående och i deras beteende. Barns sociala 
relationer, i synnerhet till mamman/den icke våldsutövande, tycks också ha stor betydelse för 
hur de förmår att hantera våldet (Eriksson 2003). Barn och ungdomar saknar ofta någon att 
prata med om situationen i hemmet. Detta kan göra att de känner sig annorlunda i umgänget 

                                                 
2 Kapitlet bygger på en omarbetning av Therese Anderssons och Maria Gustavssons (numera Wessman) C-
uppsats Barn som upplever våld och deras sociala relationer - syskon och kamrater (2009), handledd av Åsa 
Källström Cater. 
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med andra barn och att de drar sig undan. Att tvingas fly för att skyddas från våldet kan 
innebära separationer från viktiga människor eller saker, såsom hem, ägodelar, husdjur och 
vänner. Syskonen är dock personer som oftast kvarstår (Mullender m fl 2002).  
 
Syskon kan också vara personer att anförtro sig åt och känna samhörighet med. Syskon håller 
ofta ihop och försöker skydda varandra från faderns våld (Solberg 2007, Weinehall 1997). 
Syskon kan innebära trygghet i att inte vara ensam och att man kan agera tillsammans för att 
försöka till exempel stoppa faderns misshandel, begränsa konsekvenserna och trösta modern. 
Samtidigt som syskon är viktiga skyddsfaktorer och genererar motståndskraft för våldsutsatta 
barn, kan våld inom familjen även innebära att syskonrelationen undermineras (Sanders 
2004). Syskon kan dessutom både vara viktiga som anknytningspersoner (Gass m fl 2007) 
och för att hjälpa barn att förbereda sig inför/träna på andra jämbördiga relationer såsom med 
lekkamrater och nära vänner (Sanders 2004). Kunskapen om betydelsen av syskon som till 
exempel skyddsfaktorer är mycket knapphändig inom utbildningar för socialarbetare och 
andra professionella som arbetar med barn och deras familjer (Edwards m fl 2006).  
 
En nära relation till mamma eller syskon verkar underlätta framtida nära vänskapsrelationer 
för barn (Dunn m fl 2001). För ungdomar kan känslan av bekräftelse från vänner och att det är 
tryggt att veta att det finns någon som tycker om en som man är vara viktig 
(Barnombudsmannen 2004). Vänskap som ger en känsla av tillhörighet, att man passar in, är 
omtyckt och behövd av jämnåriga kan stärka ens självbild och självförtroende och motsatsen 
ge en känsla av otillräcklighet (Ihrskog 2006). Social kompetens och sociala färdigheter är 
viktiga för att kunna skapa goda relationer till andra. ”Social kompetens” omfattar de 
färdigheter som behövs för social samvaro: ”förmågan att använda sig av utvecklingsmässigt 
anpassat socialt beteende som främjar ens interpersonella relationer utan att skada” (Ogden 
2003 s 217).  
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera våldsutsatta barns sociala relationer och i synnerhet 
syskonskap. Underlaget för denna diskussion är de SDQ-C-skattningar (se kapitel 3 och 
Andersson och Gustavsson 2009) gjorda av mammor och barn som kom till Trappan-samtal.  
 
Våldsutsatta barn kan ha kamratsvårigheter fastän de generellt är snälla mot andra  
 
I det här kapitlet diskuteras barnens sociala relationer med hjälp av två mått: prosociala 
beteenden (som t ex att vara snäll och hjälpsam, bry sig om andra och dela med sig) och 
kamratproblem (utifrån frågor om att t ex ha kompisar, vara omtyckt och oftast göra saker 
ensam).   
 
Majoriteten (ca 76 %) av barnen som kom för Trappan-samtal hade enligt SDQ-C-materialet 
höga poäng på prosocialt beteende samtidigt som de hade låga poäng vad gäller 
kamratproblem. Ett av barnen visade tecken på svårigheter med prosocialt beteende. En 
femtedel av barnen hade tio av tio poäng på prosocialt beteende, vilket antyder att de var 
ovanligt generösa, snälla och hjälpsamma jämfört med andra barn (Almqvist & Broberg 
2004). I Almqvist och Brobergs studie (2004) av barn på kvinnojour hade 24 % av barnen 
svårigheter med sitt prosociala beteende, medan 44 % skattades som ovanligt generösa, snälla 
och hjälpsamma.  
 
Åtta av barnen (ca 23 %) hade sådana poäng att det finns skäl att anta att dessa barn har det 
svårt med sina kamratrelationer. Detta är ganska mycket mindre än de 83 % av barnen med 
svårigheter med kamratproblem i Almqvist och Brobergs studie (2004). Annan forskning 
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tyder också på att barn på skyddade boenden verkar ha större brist på nära kamratrelationer 
(se McCloskey & Stuewig 2001).  
 
Det verkar med andra ord inte som att det huvudsakliga problemet för barn som kommer till 
Trappan-samtal är att de, av sina våldserfarenheter eller det system av våld och förtryck av 
vilket det fysiska våldet ofta endast är en del, gått miste om att lära sig prosocialt beteende. 
Trots detta verkar en del ha svårigheter i sina kamratrelationer. Att ”veta hur man gör” i 
sociala relationer verkar med andra ord inte vara en garanti för att man ska ”lyckas” bygga 
upp ett gott socialt umgänge.  
 
Hur kan man förstå att prosociala barn har kamratsvårigheter?  
 
Sex barn skattades högt vad gäller prosocialt beteende men uppvisade samtidigt höga poäng 
vad gäller kamratproblem.  
  
Man förväntar sig lätt att trygga anknytningsrelationer till föräldrarna lär barn prosociala 
beteenden som gynnar goda kamratrelationer medan otrygg anknytning till föräldrarna inte lär 
prosociala beteenden vilket gör det svårare för barnen att utveckla kamratrelationer. Våld har 
en negativ effekt på barns emotionella trygghet och emotionella kompetens, det vill säga 
förmåga att vara känslomässigt tydlig gentemot andra och att förstå andras emotionella 
signaler. Detta försvårar prosociala beteenden och goda kamratrelationer (McCoy m fl 2009). 
Föräldrar och/eller skamkänslor kan hindra dem från att delta i aktiviteter utanför skolan så att 
de går miste om träning i sociala färdigheter (Weinehall 1997). Svag självkänsla och en 
snedvriden självbild kan bidra till att de själva drar sig undan sociala aktiviteter och miljöer 
(Buckley m fl 2007). 
 
Barn som upplevt våld har också tidigare visat sig ha lägre social kompetens än andra barn, 
problem med att skapa åldersadekvata kamratrelationer, mer ensamhet, konflikter med sina 
bästa vänner, kamratproblem samt generella konflikter än andra barn samt mer antisociala 
beteenden (Almqvist & Broberg 2004, McCloskey & Stuewig 2001). Samtidigt måste inte 
kamratproblem vara detsamma som isolation, då barn kan ha många (ytliga) lekkamrater, men 
sakna nära vänskapsrelationer och därmed ändå känna sig ensamma (McCloskey & Stuewig, 
2001). 
     
Men att visa god förmåga till prosociala beteenden och samtidigt ha kamratproblem kan även 
dölja stor variation. Barn med tvångsmässigt fogliga beteendemönster tenderar att anpassa sig 
så mycket efter föräldrarnas oförutsägbara växlande mellan våld och värme och vara dem till 
lags för att undvika att nya våldssituationer utvecklas, att de undertrycker sina egna behov och 
känslor. Detta beteende skulle kunna återspeglas i deras kamratrelationer på så sätt att de på 
alla sätt försöker att vara kamraterna till lags. Sådant beteende kan uppfattas som prosocialt, 
men också försvåra utveckling av nära kamratrelationer. Eventuellt kan sådana beteenden 
även ligga till grund för att många barn som upplevt våld mobbas (Almqvist & Broberg 2004, 
Buckley m fl 2007, Weinehall 1997). 
 
Barn som istället är tvångsmässigt omvårdande tenderar att vara väldigt omhändertagande 
gentemot sina föräldrar. I en miljö med våld, kan sådant omhändertagande syfta till att 
tillfredsställa sina egna behov av närhet. Om behovet av närhet och beteendet också yttras i 
relationerna med andra barn är det svårt att se att barnens beteende skulle föranleda 
kamratproblem och de skulle troligen framstå som väldigt prosociala. Men om det innebär att 
de agerar mer som föräldrar till sina jämnåriga än som lekkamrater, tävlar med andra barn om 
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vuxnas uppmärksamhet eller närapå utnyttjar andra för att tillfredsställa egna behov av närhet 
kan det ändå leda till svårigheter att utveckla nära kamratrelationer.  
 
Barn med bestraffande, aggressiva och rädda beteenden visar både positiva och negativa 
sociala beteenden. Medan föräldra-barnrelationen karaktäriseras av ojämlikhet och vuxnas 
auktoritet, bör samspelet i en kamratrelation däremot vara mer jämlik (Lamb & Lewis 2005). 
Dessa barn skulle därmed kunna ses som prosociala i vissa sammanhang eller av vissa 
personer, exempelvis lärare och föräldrar som de är beroende av eller i underläge gentemot. 
Barnen kan samtidigt agera aggressivt och kontrollerande mot andra som de känner att de har 
ett övertag gentemot eller är mindre beroende av till exempel kamrater och jämnåriga. Barn 
som upplevt föräldrars våld löper också högre risk än andra barn att utveckla aggressiva 
beteenden, att använda våld för att uppnå syften och mobba andra (Almqvist & Broberg 
2004).  
 
Våldsutsatta barns syskonskap: anknytning, tillhörighet och social träning  
 
Föräldrarna ses generellt som barns främsta omsorgsgivare och anknytningspersoner. Om en 
av dessa i stället för omsorg ger barnet erfarenheter av våld och övergrepp, så får barnet en 
person mindre till hjälp i socialiseringsprocessen (McCloskey & Stuewig 2001). Också att 
utsättas för våld kan försvåra ett omsorgsfullt utövande av föräldraskap (Mullender m fl 
(2002).  
 
I familjer med små sociala nätverk, såsom i familjer med våldsproblem, kan syskon vara extra 
viktiga. Syskon som har en tillgiven relation till varandra kan fungera som en skyddsfaktor för 
interna problem vid stressfyllda livssituationer (Gass m fl 2007). Barn ser ofta sina syskon, i 
synnerhet äldre sådana, som nästan lika viktiga som sina föräldrar, i synnerhet när föräldrarna 
inte är tillgängliga (Kosonen 1996). Barn som vuxit upp med våld i sin familj berättar att 
relationen till syskonen ses som den mest positiva, framför allt till yngre syskon. De känner 
längtan efter dem, trygghet med dem samt att någon bryr sig. Syskon som flyttat hemifrån 
försöker ibland agera och ingripa för att hjälpa kvarvarande yngre syskon (Solberg 2007). 
Syskonrelationer kan ge gemenskap, hjälp och emotionellt stöd. Äldre syskon tar ofta över 
föräldraansvaret på grund av oro för syskonens välbefinnande och försöker ge dem stöd och 
skydd och ifall de tar ansvaret för att de känner sig redo och vill kan det innebära positiva 
känslor (Buckley m fl 2007). För vissa barn är dock syskonrelationerna en källa till konflikter 
och stress (Kosonen 1996). Ett påtvingat ansvar för syskonens välbefinnande kan kännas 
övermäktigt och komma i vägen för barnets egen utveckling (Buckley m fl 2007, Mullender 
& Morley 2001).     
 
Våldsutövande föräldrar kan försvaga stöttande syskonrelationer om ett av syskonen utpekas 
som syndabock och/eller att ett syskon favoriseras (Mullender m fl 2002). Våld kan även leda 
till att syskonrelationen präglas av fientlighet. Barnen kan uppleva att det inte finns tillräckligt 
med kärlek, uppmärksamhet och stöd för alla (Caffaro & Conn-Caffaro 2005). Avsaknad av 
vuxna som kan underlätta eller övervaka problemlösandet driver barnen att lösa konflikterna 
genom egna bristfälliga och outvecklade färdigheter (Caffaro & Conn-Caffaro 2005). Barnen 
kan även se det som sitt ansvar att lära syskon att bete sig rätt och kan därför ta till våld som 
ett medel för detta (Weinehall 1997).  
 
Vissa teoretiker är reserverade när det gäller att beskriva syskon som anknytningspersoner, i 
syfte att bevara denna terminologi till barnets relation med den primära omsorgsgivaren. 
Andra menar att detta är oproportionerligt begränsande (Sanders 2004). I exempelvis Dunns 
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forskning (1993) finns exempel på hur barn visar alla typer av respons gentemot äldre syskon 
som barn vanligen visar gentemot den mor de är tryggt anknutna till. Oavsett vilka ord vi 
använder verkar syskon kunna spela en mycket viktig roll för barn som upplevt föräldrars 
våld.  
 
Våldsutsatta barns behov av träning i social kompetens och jämlika nära 
kamratrelationer  
 
Tidigare forskning har visat att överensstämmelsen mellan mödrars och barns uppgifter om 
kamratrelationer och förekomst av mobbning i SDQ-C tenderar att vara relativt låg. Detta kan 
bero på att mödrarna inte har full kunskap om hur barnens situation i skolan och relationer ser 
ut (Almqvist & Broberg 2004, Cater 2009, McCloskey & Stuewig 2001). Föräldrarna 
rapporterar generellt sett lägre kamratproblem än barnen själva. I det material som detta 
kapitel baseras på är cirka hälften av skattningarna gjorda av mödrar. Detta gör att 
kamratproblemen i själva verket kan vara större än vad som framkommit i vår analys här.  
 
En faktor som verkar skydda mot många typer av svårigheter är social kompetens (Broberg m 
fl 2003). Att hjälpa barn som upplevt våld och har låg social kompetens att utveckla den kan 
därför vara ett viktigt mål inom verksamheter för dessa barn.  
 
Samtidigt verkar social kompetens inte enligt vår analys tillräckligt för att skydda barnen från 
kamratproblem. Och också kamratrelationer kan fungera som skyddsfaktor för barn som 
upplever våld. Studier (Buckley m fl 2007, Weinehall 1997) visar att barnen kan uppleva 
skolmiljön och de relationer som finns där som en trygg och förutsägbar fristad. Positiva 
kamrat- och vänskapsrelationer har visat sig vara en skyddsfaktor då detta innebär att de har 
någon att vända sig till (Buckley m fl 2007, Mullender m fl 2002). Barn uppger att den 
vanligaste personen som de hade pratat med om våldet var en vän (Mullender m fl 2002). 
Interventioner som riktar sig mot att hjälpa våldsutsatta barn att skapa och upprätthålla en god 
kvalité i deras vänskapsrelationer kan öka deras motståndskraft (McCloskey & Stuewig 2001) 
Det är därför viktigt att uppmärksamma kamratrelationers positiva och stödjande effekt för 
barnen.  
 
Därför är det viktigt att utöver träning i social kompetens generellt dessutom överväga 
behovet hos enskilda barn att träna närhet, emotionell kompetens och jämlikt kamratskap även 
om de gentemot till exempel föräldrar eller syskon visar förmåga till prosociala beteenden.  
 
Det kan också vara värdefullt att stödja våldsutsatta barns syskonrelationer om sådana finns. I 
synnerhet om deras tillvaro präglats av maktmissbruk, kränkningar och övergrepp kan det 
vara viktigt att stödja barnen i syskonrelationerna allteftersom de utvecklas av nya 
erfarenheter. Men att syskon tar hand om varandra innebär inte i sig att de talar om våldet och 
därigenom hjälper varandra förstå våldet eller sina egna reaktioner och känslor. Så länge 
våldet inte är ”pratbart” är med andra ord potentialen i syskonrelationen begränsad. Att hjälpa 
syskon benämna våldet kan alltså vara en del i stärkandet av barnens naturliga nätverk så att 
de efter att en professionell kontakt avslutats har någon att vända sig till och samtala om sina 
erfarenheter.  
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6. Posttraumatisk stress bland våldsutsatta barn i Trappan-samtal3 

Åsa Källström Cater, Sara Forsberg och Annika Öman  
 
När ett barn utsätts för våld i hemmet kan det leda till ett trauma, det vill säga 
”överväldigande och okontrollerbara händelser som innebär en extraordinär psykisk 
påfrestning för de barn eller ungdomar som drabbas av händelsen” (Dyregrov 1997). Eftersom 
våldet utförs av en för barnet närstående person och i en miljö där barnet borde känna sig 
tryggt, skapas en brist på överensstämmelse mellan verkligheten och det förväntade (Karyl m 
fl 1995). Barnets trygghet hotas alltså av våldet och konsekvenserna för barnets psykiska 
hälsa kan bli allvarliga. När ett barn utsätts för en traumatisk livssituation eller omständighet 
som han eller hon inte förmår att hantera (utifrån tidigare erfarenheter och reaktionssätt), 
befinner sig denne med stor sannolikhet i psykisk kris (Cullberg 2006). En kris behöver inte 
innefatta ett trauma men däremot innebär ett psykiskt trauma nästan alltid en krissituation 
(Dyregrov 1997).  
 
Först under de senaste två decennierna har även barn som bevittnat våld uppmärksammats 
som möjliga offer för posttraumatisk stress (PTS) (Groves & Gewirtz 2006). Nu vet vi att en 
av de vanligaste och mest allvarliga konsekvenserna av att utsättas för upprepade trauman, 
som till exempel våld i familjen, är risken att utveckla symptom på posttraumatisk stress 
(Lang & Smith Stover 2008, Saltzman m fl 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 m fl 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 stress innebär att 1) ha utsatts för en traumatisk upplevelse och 2) reagera på 
händelsen med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck, återuppleva händelsen, undvika stimuli 
som påminner om händelsen och (ständigt ökad) vakenhet/spändhet. Diagnosen PTSD (Post 
Traumatic Stress Disorder) kräver att dessa symtom ska pågå i mer än en månad och orsaka 
kliniskt signifikant stress eller försvagning i barnets vardag (DSM-IV, APA 1994). Barn med 
akut PTSD uppvisar i större utsträckning symptom som återupplevande av händelsen och oro, 
medan barn med kronisk PTSD visar mer undvikande beteende (Famularo m fl 1990). Även 
om PTSD verkar vara vanligare bland barn där våldet begåtts av en närstående jämfört med 
när det begåtts av en annan vuxen (Hornor 2005), så utvecklar inte alla barn som utsätts för 
våld i hemmet PTSD (Kilpatrick & Williams 1998).  
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera posttraumatisk stress bland de barn som kommer för 
Trappan-samtal. Underlaget är CRIES-13-skattningarna (se kapitel 3 och Forsberg & Öman 
2009) av barnen som kom till Trappan-samtal. CRIES-13 (Children’s Revised Impact of 
Event Scale)-frågorna är utformade för att fånga barnets upplevelse av en traumatisk händelse 
och dess påverkan på barnets vardag, men är ”bara” ett screeningformulär som inte avser att 
fastställa diagnos utan endast ge en indikation på om barn visar tecken på PTS.  
 
 

                                                 
3 Kapitlet bygger delvis på en omarbetning av Sara Forsbergs och Annika Ömans C-uppsats Posttraumatisk 
stresstörning hos barn som upplevt våld i familjen: Betydelsen av våldets karaktär och psykosocial hälsa samt 
tillfrisknandeprocessen (2009), handledd av Åsa Källström Cater.  
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Många barn som kommer för Trappan-samtal visar tecken på posttraumatisk stress 
 
CRIES-13-materialet användes i utvärderingen av barnen över 8 år (totalt 14 p g a två 
bortfall). Det finns två sätt att använda CRIES-13: antingen räknar man samman intrångs- och 
undvikande-värdena och om de ger 17 eller mer så är det en indikation att barnet har PTS 
(Children and War Foundation 2003) eller också räknar man samman alla värdena som om de 
blir 30 eller mer indikerar PTS (Perrin m fl 2005). 8 av barnen hade enligt båda dessa sätt att 
räkna sannolikt problem av PTS-karaktär och två till fyllde kriterierna enligt ett av sätten. 
Detta innebär att mellan ca 57 och 71 % av barnen kan förväntas ha haft PTS när de påbörjade 
Trappan-samtalen. Detta är fler än i många andra studier av barn som upplevt våld i hemmet 
(nästan alla i Kilpatrick & Williams (1998), cirka hälften i Lehmann (1997) och ca 1/3 i 
Fletchers studie (1996)).  
 
Av de sju barn som vi hade uppgift om första och sista våldshändelsen för, så hade endast en 
av de tre som upplevt våld under max tre år, CRIES-13-värden över 30, vilket indikerar PTS.  
Samtliga fyra barn som upplevt våld under fyra år eller mer hade CRIES-13-värden över 30. 
Det verkar alltså som att PTS var vanligare bland barn som upplevt våld länge. Också de barn 
som hade upplevt uttalade hot visade i större utsträckning tecken på PTS jämfört med dem 
som endast upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld. Av de nio barn som visade tecken på PTS 
fanns uppgifter om hot för sex. Bland de fem barn som inte visade tecken på PTS fanns 
uppgift om hot hos ett. Bland barnen som inte visade tecken på PTS var det färre barn som 
upplevt uttalat hot jämfört med fysiskt och psykiskt våld. Att våldet pågått länge och att 
barnet upplevt uttalade hot verkar med andra ord kunna öka risken för PTS bland barnen. 
Detta kan vara rimligt med tanke på att traumatisering hänger ihop med dels att våldet 
antingen uppfattas som livshotande (typ I) eller att det just pågår under lång tid (typ II) (Terr 
2003). Uttalade hot kan av barn uppfattas som dels vara riktat till dem själva och dels göra 
tillvaron mer osäker. Att utsättas för ett uttalat hot gör att barnet vet om att händelsen kan 
komma att inträffa, men inte när eller hur. Detta gör att barnet ständigt måste vara beredd på 
och oroa sig för att hotet kommer att verkställas. 
 
Det fanns också en svag tendens till mindre PTS-problem bland äldre barn, vilket figur 1 
nedan illustrerar. Denna tendens har en motsvarighet i tidigare forskning, som indikerar att 
yngre barn är mer känsliga för PTS (Lehmann 1997, Lehmann 2000). Detta kan ha sin 
förklaring i att barns egna tolkningar av händelsen spelar en betydande roll för om barnet 
kommer att uppleva händelsen som ett trauma eller inte (Dyregrov 1997). Kanske kan äldre 
barn förstå och hantera händelser i större utsträckning än yngre barn. Yngre barn är också 
kanske mer beroende än äldre av att kunna vända sig till föräldrarna vid traumatiska 
händelser. 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 även 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 PTS (jfr Dyregrov 1997). 
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Figur 1 CRIES-13-värden för barnen över 8 år som kom för Trappan-samtal  
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Det verkar svårast att återhämta sig för de som mår sämst och/eller upplever mer våld  
 
Tittar man på skillnaderna mellan första och sista samtalet – det vill säga förändringen under 
Trappan-insatsen – så ser vi att av de 8 barn (ett bortfall borträknat av de 9 barn som var 8 år 
eller mer vid första samtalet och ingick i ettårsuppföljningen) som vid första samtalet på något 
sätt kunde misstänkas ha PTS enligt CRIES-13 (d v s hade sammanlagda poäng om 30 eller 
mer – i Figur 2 illustrerat med ett horisontellt tjockt rött streck) hade 5 efter Trappan-samtalen 
kommit under risknivån 30 (jfr Perrin m fl 2005). 3 låg fortfarande över den totala risknivån, 
men uppgav en förbättring. 4 barn uppnådde varken risknivåer före eller efter samtalen, varav 
2 uppgav en total förbättring och 2 uppgav en total försämring. Ett barn uppnådde ena 
risknivån (intrångs- och undvikande-värden över 17) vid första samtalet, men båda (även över 
30 poäng totalt) vid sista. I figur 2 representerar varje streck ett barn, de smala grå strecken de 
barn som inte deltog i ettårsuppföljningen.   
 
Figur 2 CRIES-13-värden för barnen över 8 år före, efter och ett år efter Trappan-samtal 
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Figur 2 illustrerar att de barn som hade CRIES-13-värden över 30, vilket alltså indikerar PTS, 
både före och efter Trappan-samtalen alla hade ganska höga värden inledningsvis. De barn 
som fortfarande visade symptom på PTS visade i större utsträckning mycket psykosociala 
svårigheter enligt SDQ-C vid första mätningen jämfört med barnen som återhämtat sig. 
 
Detta kan indikera att det trots allt går att urskilja de barn som har ”värre” PTS och för vilka 
Trappan-samtal inte riktigt räcker till. Dessa barn hade också en sämre allmän psykisk hälsa 
än de barn som återhämtat sig mellan första och andra mätningen och den allmänna psykiska 
hälsan skulle på detta sätt kunna indikera mer långvarig PTS-problematik. Kanske kan det för 
just dessa barn vara särskilt viktigt att identifiera och ’aktivera’ potentiella skyddsfaktorer, 
såsom stöd från vuxna, individens positiva självbild och förmåga att hantera känslor och 
stress kan även ses som viktiga vid ett trauma (Dyregrov 1997). Men man kan också tänka sig 
att de har behov av en annan insats än Trappan-samtal.  
 
Tittar vi på vad som hänt efter ett år, ser vi för det första att många av dem som hade höga 
PTS-nivåer när de avslutade kontakten föll bort ur ettårsuppföljningen (smala grå streck i 
diagrammet). Av de åtta som ingick i uppföljningen (tjocka streck i diagrammet) hade fyra 
hållit sina låga nivåer (svarta streck) och tre hade fortsatt sin förbättring efter att Trappan-
samtalen avslutats (gröna streck). Men en (orange streck) visade en markant förbättring under 
insatsen och hade efter ett år åter en illavarslande nivå (d v s över 30).  
 
Det barnet berättade i intervjun ett år efter Trappan-samtalen:  
 

Jag kom till en acceptans som inte har ändrat hur det är hemma, men mitt sätt att förhålla 
mig till det. Det var en fight jag inte kunde vinna. […] Jag släppte det rent psykiskt, att det 

skulle kunna ändras. 
 
Sådana beskrivningar skulle kunna tolkas som att den unge kunnat släppa det traumatiska. 
Men den unge beskrev också:  
 
Sen har rädslan gått över mer på [mamma], jag är skitorolig för henne. Sist var både jag och 
min bror hemma och så bråkade de som vanligt. Men så eskalerade det jättefort och då hade 
liksom fysiskt och då blev jag jätteledsen och sen förstod jag det efteråt att det var fysiskt och 
då kände jag … många känslor… Rädsla själv. Det är deras problem, varför ska jag behöva 
ta det? Och hon vill skydda mig. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig. Jag vet inte om det ens 
går och sen går det kanske ett år innan det händer och det är lugnt och så vänjer man sig och 

tänker att det är inte så farligt. 
  
Kanske ett typiskt exempel på att professionella (behandlande) insatser hjälper föga när våldet 
fortgår eller blossar upp igen och igen i barnets liv.  
 
Att uppmärksamma PTS-symtom bland Trappan-barn  
 
Eftersom CRIES-13 ”bara” är ett screeningformulär som inte möjliggör diagnos och barnen i 
denna studie är få vill vi mana till försiktighet i att dra alltför stora växlar mellan dessa siffror 
och de enskilda barn man möter i sin praktik. Trots det menar vi att man kan räkna med att 
många av de barn som kommer till Trappan-samtal har PTS-problem. Om barnet upplevt 
uttalade hot och/eller våldet pågått under lång tid bör man som samtalsledare vara extra 
uppmärksam på sådana tecken.  
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Det är inte säkert att PTS framgår av barnets allmänna psykosociala hälsa (eller känsla av 
sammanhang). Med tanke på att de barn som visar tecken på PTS 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 och Ekbom (2010) bör man 
fundera över hur man som professionell Trappan-samtalsledare ska förhålla sig till detta, i 
synnerhet för yngre barn och barn som upplevt våld under lång tid som både i denna och 
andra studier indikerats som mer känsliga (Jarvis m fl 2005, Lehmann 1997, Lehmann 2000, 
Hornor 2005). Likheterna mellan barns generella reaktioner på våld i familjen och PTS (Jaffe 
m fl 1990) kan utgöra en särskild utmaning i detta sammanhang. En annan särskild utmaning 
är att traumatiserade personer ofta har särskilt svårt att förstå vad som orsakat de symtom som 
gör sig gällande (Karyl m fl 1995) – och att detta sannolikt gäller i ännu högre utsträckning 
för barn. 
 
Vad man också bör tänka på är vad man helst vill åstadkomma med de insatser man erbjuder 
barn som upplevt våld i sin familj. Är det frihet från posttraumatiska stressymtom? Eller är 
det det som allt flera kommit att kalla ”posttraumatisk utveckling” (posttraumatic growth), det 
vill säga att inte bara återhämta sig så att symtomen försvinner, utan att (åter) blomstra 
(Woodward & Joseph 2003)?  
 

7. Känsla av sammanhang bland våldsutsatta barn i Trappan-samtal4 

Åsa Källström Cater, Katarina Dimakis och Hanna Brohede  
 
Familjemedlemmars våld mot varandra är för barn ofta oförutsägbart och svårt att förstå 
(Metell & Lyckner 2001). Eftersom våldet utförs av en för barnet närstående person och i en 
miljö där barnet borde känna sig tryggt, skapas en skillnad mellan verkligheten och det 
förväntade (Karyl m fl 1995). Att barn förstår det de är med om är viktigt, i synnerhet som 
deras motståndskraft gynnas av att känna viss kontroll över det egna livet och hopp inför 
framtiden. Dessutom minskar risken för internaliserande problem om våldet inte leder till 
skuldkänslor eller upplevt hot (Geffner m fl 2003, Guille 2004). Det kan också vara lättare för 
barn att återhämta sig om de utvecklat en förståelse av upplevelsen som är sammanhängande 
och oförvrängd och de inte ser sig själv som sjuk eller skuldbelägger andra än förövaren 
(Gorell Barnes 1999, Papadopoulus & Byng-Hall 1997).  
 
En viktig skyddsfaktor (bland flera) mot negativa följdverkningar av våld i familjen är känsla 
av sammanhang (KASAM) (Broberg m fl 2003). KASAM indikerar i vilken utsträckning en 
individ upplever att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull, som enligt Antonovsky 
(2005) behövs för att uppnå god hälsa. Låg KASAM har visat sig ha samband med 
svårigheter i tillvaron, såsom till exempel att ha få vänner, otrygg anknytning samt 
inlärningssvårigheter (Margalit 1998, Al-Yagon & Mikulincer 2004). KASAM kan betraktas 
dels som en faktor som skyddar barnet från allvarliga psykiska konsekvenser av våldet och 
dels som en indikator på hur barnets hälsa påverkats av det. Traumatiska händelser påverkar 
KASAM i större utsträckning om de sker i barndomen än i vuxen ålder (Wolff & Ratner 
1999).  
 

                                                 
4 Kapitlet bygger delvis på en omarbetning av Katarina Dimakis och Hanna Gustafssons (numera Brohede) C-
uppsats Känsla av sammanhang hos barn som upplevt våld i hemmet (2008), handledd av Åsa Källström Cater.  
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KASAM har tre komponenter: begriplighet (i vilken utsträckning man kan hantera och förstå 
inre och yttre stimuli), hanterbarhet (upplevelsen av huruvida man har resurser till förfogande 
för att kunna hantera de krav som kommer av dessa stimuli) och meningsfullhet (vikten av att 
känna sig behövd, att känna meningsfullhet i livet och att ha något i livet som har betydelse 
för en) (Antonovsky 2005). 
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera känslan av sammanhang (KASAM) bland barn och de 
äldre barnen som genomgått Trappan-samtal. Underlaget är resultatet av skattningarna med 
Barn-KASAM för de yngre barnen mellan 9 och 12 år och KASAM13 för de äldre barnen 
över 13 år i utvärderingen (se kapitel 3 och Dimakis & Gustafsson 2008).  
 
Låg KASAM bland äldre barn som börjar Trappan-samtal  
 
De äldre barnens (totalt 9 p g a ett bortfall) KASAM var betydligt lägre när de kom till 
Trappan-samtalen än vad man kan förvänta sig i en normalpopulation. De hade ett 
genomsnittligt KASAM-värde på 44, vilket är betydligt lägre än 58, som är ett 
jämförelsevärde bland tonåringar i icke-kliniska grupper (jfr Hansson & Olsson 2001). Lägsta 
möjliga KASAM-värde med detta mått är 13 och det högsta värdet är 91. Förutom två låg alla 
under 50, en så lågt som 21. 
 
Kanske är detta ett tecken på hur våld, otrygghet och oförutsägbarhet påverkar unga. En 
strukturerad och förutsägbar tillvaro, känsla av betydelsefullhet samt upplevelse av att kunna 
påverka leder till en stark KASAM (Antonovsky 2005), vilket är något som de barn som levt i 
en våldsam miljö ofta saknat. Att traumatiseras av våldet kan också försämra 
individens/barnets förståelse för det som sker och sina egna reaktioner (Metell & Lyckner 
2001, Dyregrov 1997, Karyl m fl 1995).  
 
Detta ger dock ingen förklaring till varför de yngre barnens KASAM är så stark. De 6 yngre 
barnen hade nämligen i genomsnitt totalt KASAM-värde på 49. På barn-KASAM kan man få 
mellan 16 och 64 poäng. Det är något högre än det medelvärde på 48 som Nagy (2004) fann 
bland skolbarn i åldrarna 7-12. De flesta hade värden mellan 47 och 50, det vill säga på 
ganska genomsnittliga värden. Med tanke på att yngre barn generellt anses mer sårbara 
(Groves & Gewirtz 2006) kunde man förvänta sig att även de skulle ha lägre KASAM. Det 
hade de alltså inte.  
 
Däremot kan skillnaden mellan åldersgrupperna förklaras utifrån att de äldre barnen i studien 
fått interventionen enligt Trappan-metoden senare i livet än de yngre barnen och därmed 
tvingats leva med både våldet i sig och med obearbetade traumatiska minnen under en längre 
tid. Sett ur ett anknytningsperspektiv kan man fråga sig om det är ett uttryck för att störda 
anknytningsmönster för de äldre har blivit en mer beständig del av personligheten eftersom 
det pågått upp i en högre ålder och under längre tid (Eide & Eide 2006). En annan möjlighet 
är att äldre barn som inte upplever sig ha så stora problem inte kommer till hjälpinsatser, 
medan yngre barn kanske ibland tas dit av sina föräldrar mer för att föräldrarna är oroliga än 
för att barnen har svårigheter.  
 
De äldre barnen har generellt bättre KASAM efter Trappan-samtalen 
 
Med tanke på att de yngre barnens KASAM redan vid första samtalet låg på en för åldern 
genomsnittlig nivå är det inte helt oväntat att de vid det sista inte visar så stora förändringar. 
De yngre barnen verkade uppleva mer hanterbarhet men mindre meningsfullhet efter 
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samtalen. Nagy (2004) drar efter tester slutsatsen att Barn-KASAM som självsvarsformulär i 
sin nuvarande utformning inte är ett lämpligt mätinstrument i åldrarna 7-9 och att även om de 
yngre barnen kan svara, så är det inte en garanti för att de förstår frågorna. Kanske måste även 
hänsyn tas till detta när resultaten för de yngre barnen tolkas. 
 
KASAM-värdet för de äldre barnen ökade däremot under Trappan-samtalen. De flesta verkar 
ha förbättrats påtagligt och när de avslutade Trappan-samtalen skiljde de sig inte särskilt 
mycket från en normalpopulation. Som grupp verkade de äldre barnen efter samtalen uppleva 
både mer begriplighet och hanterbarhet, men framför allt mer meningsfullhet. Bland de äldre 
barnen uppgav alltså de allra flesta högre värden efter samtalen och närmade sig därmed 
genomsnittliga/förväntade värden (det horisontella tjocka blå strecket illustrerar Hanssons och 
Olssons (2001) genomsnittliga 58), men två visade i stället lägre värden. I figur 3 
representerar varje streck ett barn, de smala grå strecken de barn som inte deltog i 
ettårsuppföljningen.   
 
Figur 3 De äldre barnens KASAM-värden före, efter och ett år efter Trappan-samtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För de flesta fortsatte den positiva utvecklingen efter samtalen (gröna streck) eller stannade av 
i närheten av genomsnittet (svarta streck). Men ett barn var efter ett år tillbaka på den extremt 
låga nivån som vid första samtalet (orange streck). Detta barn hade inte längre kontakt med 
förövaren och besvarade frågan om hur det kändes att komma till Trappan-samtal och tala 
med behandlaren:  
 

Det var lite jobbigt. Det kändes inte bra. Det är inte skönt att prata om dåliga saker. 
 
Trots att detta barn alltså visade en betydande förbättring på PTS-symtom efter samtalen, så 
verkar tillvarons begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet svår att behålla efter att 
samtalen avslutats.  
 
Både bland de äldre och de yngre barnen hade flickorna både före och efter Trappan-samtalen 
i genomsnitt starkare KASAM än pojkarna. Flickornas KASAM-utveckling var mer likartad, 
medan pojkarnas var sinsemellan mycket olika. De studentuppsatser som gjorts i Sverige på 
normalpopulationer av barn avseende KASAM har inte visat några tydliga skillnader mellan 
könen (se Nagy 2004). Däremot har Margalit (1998) funnit att flickor i olika åldersgrupper 
hade en starkare KASAM än pojkar både före och efter interventionen. Kanske är 
skillnaderna större bland barn med stödbehov än bland barn i allmänhet?  
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Att reflektera över KASAM bland Trappan-barn  
 
För de yngre barnen ökade hanterbarheten mest under Trappan-samtalen. Hanterbarhet avser i 
vilken grad individen upplever att det finns resurser som är tillgängliga vid behov. Med hjälp 
av resurserna kan individen hantera de utmaningar och situationer man ställs inför. Att känna 
hanterbarhet motverkar känslan av att känna sig som ett offer för olika omständigheter. För de 
äldre barnen i vår studie har i stället meningsfullheten ökat mest vilket innebär att motivation, 
engagemang samt upplevelse av att vara betydelsefull har höjts (Antonovsky 2005). 
Meningsfullhet innebär att individen känner att det finns saker i livet som är värda att 
engagera sig och känslomässigt investera i (Antonovsky 2005). Dock har meningsfullheten 
för de yngre barnen minskat något under interventionen. Skillnaderna mellan barnen i 
utvecklingen av KASAM kunde inte förklaras utifrån hur länge barnen upplevt våldet, hur 
länge sedan det var eller om barnet själv varit utsatt för våldet. Finns i tillämpningen av 
Trappan-metoden en outsagd eller uttrycklig ambition att anpassa stödet, så att yngre barn 
hjälps mer med att hantera våldet och sin tillvaro och äldre mer med meningsfullhet? Vad är i 
så fall grunden till en sådan tanke? Eller är helt enkelt träffsäkerheten gällande vilka barn som 
behöver denna typ av insats bättre för äldre barn? Eller behöver metoden anpassas för att möta 
de olika behoven bland yngre och äldre barn? Det är viktigt att reflektera över vilka 
ambitioner man har med insatsen.  
 
Antalet barn i denna analys är litet och KASAM-formulären har tidigare visat sig svåra för i 
synnerhet de yngsta barnen att förstå och besvara (t ex Skerfving 2009). Därför kan vi inte 
utesluta att de olikheter vi funnit i själva verket är resultat av slump eller av formulärfrågorna. 
Samtidigt är KASAM enligt Broberg med flera (2003) en skyddsfaktor. Därför kan en 
bedömning av KASAM hos barn som utsatts för våld vara användbar. Då vår analys indikerar 
att en förändring av KASAM är möjlig verkar det hur som helst viktigt att identifiera i vilken 
utsträckning denna skyddsfaktor är tillgänglig för varje enskilt barn för att kunna anpassa 
interventionen därefter. 
 

8. Psykosociala svårigheter bland våldsutsatta barn i Trappan-samtal5   

Maria Baglien, Åsa Källström Cater, Tove Engström och Ida Frohm  
 
Barns upplevelser av våld i sin familj kan resultera i externaliserande beteenden som 
aggressivitet och antisocialt beteende och/eller internaliserande beteenden som rädsla och 
tillbakadragenhet (Edleson 1999). Pojkar får generellt mer externaliserande symtom medan 
flickor får internaliserande symtom, då deras symtom visar sig i form av rädsla och isolering. 
Barnen kan också ha svårt att tolka andras känslouttryck och råka i konflikter för att de tolkar 
en känsla som ilska och uppfattas då av kamrater som aggressiva. Pojkar har i större 
utsträckning än flickor sådana problem med kamratrelationer, självständighet och 
självkontroll. Dessa beteenden kan förstås som sätt för barn att hantera våldet, orka stå ut med 
ångesten och rädslan som situationerna medför (Arnell & Ekbom 2010, Mullender m fl 2002). 
Krisen det innebär för ett barn att uppleva våld tar sig emotionella och beteendemässiga 
uttryck då barnen försöker hantera situationen. Barn i förskoleåldern visar svårare symtom än 
äldre barn. Barn som utöver att bevittna våld mellan föräldrarna själva utsätts för direkt våld 
                                                 
5 Kapitlet bygger delvis på en omarbetning av Maria Bagliens, Ida Frohms och Tove Hedströms (numera 
Engström) C-uppsats Före och efter Trappan-modellen - En pilotstudie om psykiska, emotionella och 
beteendemässiga förändringar hos barn som upplevt pappas våld mot mamma (2008), handledd av Åsa 
Källström Cater. 
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och övergrepp i familjen lider generellt av fler symtom. Ju längre tid som passerat sedan 
våldet, desto mildare symtom (Edleson 1999).  
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera emotionella och beteendemässiga problem bland 
våldsutsatta barn som kommer till Trappan-samtal. Underlaget är SDQ-C-skattningarna om 
barnens emotionella symtom, hyperaktivitet och uppförandeproblem, och delvis också 
kamratproblem, från Trappan-utvärderingen (se kapitel 3 och Baglien m fl 2008). Av de totalt 
36 barnen i Trappan-utvärderingen saknas SDQ-C-svar från 2, som själva eller vars förälder 
inte kunde eller ville besvara frågorna. För 34 barn finns med andra ord SDQ-C-skattningar 
före Trappan-samtalen, för 32 barn också efter Trappan-samtalen, men endast för 14 även vid 
ettårsuppföljningen. Nedan redovisar vi alla SDQ-C-skattningar tillsammans, inklusive de 
som äldre barn själva skattat och föräldraskattningar för de yngre, men utan 
föräldraskattningarna för de barn som själva svarat, så att varje barn räknats en gång.  
 
Psykosociala svårigheter bland barn som kommer till Trappan-samtal 
 
Man kan använda SDQ-C för att räkna ut en ”total svårighetssumma” genom att addera 
summorna av barnens emotionella symtom, hyperaktivitet och uppförandeproblem plus 
kamratproblem (se också kapitel 5). Den totala svårighetssumman kan variera mellan 0 och 
40 poäng. I en sammanställning av SDQ-studier på normalpopulationer av 7-15-åriga barn i 
de nordiska länderna låg de genomsnittliga totala värdena mellan 5,4 och 11,4 (Obel m fl 
2004). Av barnen som kom för Trappan-samtal i vår studie hade 22 stycken 12 poäng eller 
högre. I en studie av Malmberg med flera (2003) hade 5-14-åriga barn i ett svenskt 
normalpopulationsurval i genomsnitt 6 poäng på den totala problemskalan och 5-15-åriga 
barn inom BUP i genomsnitt 17 poäng. I den nationella utvärderingen av stödinsatser för barn 
som upplevt våld mot mamma fann Broberg med flera (2011) att barnen som kom till BUP i 
genomsnitt hade 16,3 och de som kom för Trappan-samtal i genomsnitt hade 12,3. Det 
genomsnittliga totala problemvärdet för de 34 barnen i vår studie var 14,2 när de påbörjade 
Trappan-samtalen. Liksom i Brobergs med fleras studie (2011), kan man med andra ord dra 
slutsatsen att problemnivåerna generellt är höga bland barn som kommer för Trappan-samtal i 
jämförelse med barn i allmänhet.  
 
Det finns också några särskilda aspekter av barnens psykosociala svårigheter, inklusive 
emotionella och beteendemässiga problem, som vi tycker är värda att lyfta fram. Dessa 
diskuteras nedan utifrån tre SDQ-C-mått: emotionella symtom (som inkluderar aspekter som 
ont i huvudet eller magen, oro, nedstämdhet, nervositet eller lättskrämdhet), hyperaktivitet 
(uttryckt i t ex rastlöshet och koncentrationsproblem) och uppförandeproblem (som t ex 
inkluderar olydnad, att ofta tappa humöret och bråka mycket).  
 
Till exempel hade barnen i den ovan anförda sammanställningen av olika studier i Norden av 
Obel med flera (2004) emotionella problempoäng mellan 1,2 och 3,0 varav i de svenska 
studierna 1,6 respektive 1,7. I vår studie hade 24 av barnen 3 poäng eller högre när de kom för 
Trappan-samtal. Hur barnen i Trappan-utvärdringen mådde framgår också om man diskuterar 
vissa särskilda svar i relation till en studie av Smedje med flera (1999) av en 
normalpopulation av barn i Sverige, vars psykosociala mående också mätts med SDQ-C. I 
Smedjes studie hade ca 23% av barnen huvudvärk, ont i magen och illamående. Bland de 
yngre barnen i vår studie, för vilka mamman har svarat på frågorna (19 av totalt 34 innan 
Trappan-samtalen), var det betydligt vanligare att delvis eller helt ha problem med huvudvärk, 
ont i magen och illamående (ca 83 %). I Norden har barn funnits ha hyperaktivitetspoäng 
mellan 2,1 och 4,3 i genomsnitt (Obel m fl 2004). I vår studie hade hälften (17 barn) 5 poäng 
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eller högre. I nordiska studier har de genomsnittliga uppförandeproblempoängen varit 0,9-2,4 
(Obel m fl 2004). I vår studie hade hälften av barnen (17 st) 3 poäng eller högre. På frågan om 
barnens ”raseriutbrott” svarade ca 14 % i Smedje med fleras (1999) studie ”stämmer helt”, 
men ca 38 % av mammorna i vår studie. Det är också endast ca 4 % av mammorna till barnen 
i Smedje med fleras studie (1999) som menar att det ”stämmer delvis” att deras barn 
”slåss/bråkar med andra barn eller mobbar dem”, men ca 25 % i vår studie. Dessa aspekter är 
med andra ord några som särskilt kan behöva beaktas när det gäller att bedöma våldsutsatta 
barns stödbehov.  
 
De flesta barn visar färre svårigheter efter Trappan-samtal 
 
På grund av bortfall av två barn vid mätningen efter Trappan-samtalen, finns för 18 barn 
endast svar på frågorna från före samtalen och efter dem, medan 14 barn också deltog, själva 
eller genom sin förälder, i ettårsuppföljningen. Det genomsnittliga problemvärdet bland 
barnen var innan Trappan-samtalen 14,2, efter samtalen 11,5 och vid ettårsuppföljningen 
10,5.  
 
Figur 4 visar sju olika mönster som kan urskiljas bland barnen i utvärderingen. De gröna 
strecken illustrerar de genomsnittliga värdena för de 9 barn som hade lägre problemvärden 
efter samtalen än före samt för de 8 barn som hade lägre eller samma totala problemvärden 
efter samtalen och vid ettårsuppföljningen som de haft innan de kom för Trappan-samtal 
(inklusive ett barn som deltog vid föremätning och ettårsuppföljning, men inte 
eftermätningen). De orangea strecken illusterar de genomsnittliga totala problemvärdena för 
de 5 barn som hade högre totala problemvärden efter samtalen än före dem samt för de 2 barn 
som hade högre eller samma totala värden vid de båda mätningarna efter Trappan-samtalen 
jämfört med vad de haft innan. De tre svarta strecken illusterar genomsnittet för de 4 barn som 
hade samma värde vid mätningen före och efter samtalen, de 3 barn vars totala problemvärde 
minskade mellan före och efter samtalen, men sedan ökade vid ettårsuppföljningen respektive 
de 2 barn vars totala problemvärde var större efter samtalen, men minskat efter ett år.  
 
Figur 4 Barnens totala SDQ-C-svårighetsvärden före, efter och ett år efter Trappan-samtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förenklat kan man säga att 17 barn hade en totalt sett positiv utveckling och 7 en totalt sett 
negativ. Även om detta innebär att fler barn hade en positiv utveckling än negativ, så visar 
också figuren att utvecklingen skiljer sig åt ganska markant barnen emellan. För de barn som 
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skattas av en förälder så kan 11 eller 14 totala svårighetspoäng av summorna av barnens 
emotionella symtom, hyperaktivitet och uppförandeproblem plus kamratproblem (Det finns 
helt enkelt två olika sätt att räkna, se Broberg m fl 2011.) och däröver antyda problem på 
klinisk nivå, medan för barns egna skattningar räknas i den engelska versionen totala 
svårighetspoäng upp till 15 poäng som normalt (se Cater 2009). Figuren visar att flera barn 
ligger över alla dessa möjliga gränsvärden (horisontella tjocka röda streck i figuren) för 
klinisk ohälsa även efter ett år.  
 
Om man tittar specifikt på barnens emotionella symtom, så är det totalt 16 barn som fick en 
förbättring från första till sista Trappan-samtalet. För 4 av dessa hade det emotionella 
problemvärdet sjunkit ytterligare, eller var detsamma, vid ettårsuppföljningen. För 3 hade det 
ökat igen vid ettårsuppföljningen. För 10 barn var poängen som mäter emotionella problem 
högre efter samtalen än före och för 2 var det ännu högre vid ettårsuppföljningen, medan det 
för ett barn då sjunkit. Även om dessa barn var få till antalet, så är det viktigt att reflektera 
över hur Trappan-samtalen passade dessa barn, om en annan slags insats kanske kunnat hjälpa 
barnen bättre och hur man på ett tidigt skede kan fånga upp dessa barn och deras mående, i 
synnerhet som detta slags mående åtminstone delvis kanske är vad Trappan-metoden är 
inriktad på att kunna hjälpa barn med. 
 
De uppförandeproblem som SDQ-C mäter visar att totalt 13 barn fick mindre 
uppförandeproblem efter samtalen än de haft innan. Av dessa sjönk värdet ytterligare, eller 
var detsamma, vid ettårsuppföljningen för 4 barn, medan det för ett barn vid uppföljningen i 
stället ökat igen. För 7 barn verkade uppförandeproblemen högre efter samtalen än de varit 
innan, men för två av dessa verkade problemen ha minskat vid ettårsuppföljningen. Även 
symtomen på hyperaktivitet mätt med SDQ-C var för 13 barn lägre efter Trappan-samtalen 
jämfört med före. Av dessa hade dock 2 barn högre värden igen vid ettårsuppföljningen, men 
ett barn hade ännu lägre då. Av de 8 barn som fick ökade värden på detta mått från första till 
sista samtalet hade 5 minskade problemnivåer vid ettårsuppföljningen och endast ett barn 
ännu högre värde då.  
 
Sammantaget indikerar dessa resultat att fler barn får minskade nivåer av flera typer av 
problem under tiden de får Trappan-samtal, kanske i synnerhet vad gäller emotionella 
problem. Ettårsuppföljningen har alltför stora bortfall för att tillåta spekulationer i 
omfattningen av fortsatt positiv utvecklingen, men totalt sett så verkar det som att något fler 
barn har en gynnsam utveckling och något färre en mer problematisk. Kvarstående och ökade 
emotionella eller beteendemässiga problem har i andra studier visat sig kopplade till faktorer 
såsom nya våldsupplevelser (se t ex Broberg m fl 2011), men man måste också hålla i minnet 
att den här utvärderingen inte kan utesluta att sådana utomstående faktorer i barnens liv även 
kan påverka de tecken på positiv utveckling vi kunnat identifiera här.  
 
Vilka psykosociala svårigheter ryms inom Trappan-metodens mål för våldsutsatta 
barns utveckling? 
 
När man tolkar dessa resultat för att använda dem för reflektion över sin praktik är några 
aspekter viktiga att hålla i minnet. För det första finns problem med att föräldrar svarar för 
sina barns räkning. När man skall skatta sig själv, eller sitt eget barn, finns risken att man 
överskattar positiva aspekter och underskattar negativa. Om det är så i den här studien, så kan 
man alltså anta att barnen har mer problem än som framkommit. Eftersom tidigare forskning 
tyder på att det kan föreligga skillnader i hur mödrar av olika nationaliteter skattar sina barn 
(jfr Edelson, 1999) vore en djupare studie om hur barnens etnicitet påverkar tillgodogörelsen 
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av Trappan-samtal särskilt intressant. Svarsalternativet ”stämmer delvis” lämnar också öppet 
för bred tolkning och ger därmed en ganska vag information om barnens svårigheter.  
 
När det gäller jämförelserna med Smedje med fleras (1999) studie, så kan man – med tanke på 
att 5 - 10 % av alla barn uppskattas ha upplevt våld i hemmet – även anta att en liten del av 
dem har upplevt våld i sin familj. Detta skulle i få fall också innebära att skillnaderna mellan 
barn som upplevt våld och de som inte gjort det är ännu större än resultaten visar. Efter 
Trappan-samtalen ligger Smedje med fleras (1999) barn och den här studiens barn närmare 
varandra.  
 
Studien visar alltså att många barns uppförandeproblem avtagit efter Trappan-samtalen men 
skillnader finns fortfarande jämfört med barn som inte upplevt våld i hemmet. En anledning 
till detta kan vara att barnen som levt med våld i hemmiljön lärt sig att själva utföra 
våldshandlingar och/eller saknar erfarenhet av hur konflikter kan lösas utan våld (jfr 
Baumeister 1996, Stith et al 2000). Att barnen som kom för Trappan-samtal var mer 
utagerande och hyperaktiva än barn i allmänhet kan ha att göra med svårigheter att kunna läsa 
sociala koder i samspel med andra barn (jfr Katz m fl 2007). Detta kan också skapa problem i 
kamratrelationer. I Baglien med fleras uppsats (2008) framkom också att inget av barnen 
innan Trappan-samtal hade någon nära vän, medan samtliga de deltagande barnen hade minst 
en vän efter samtalen. Kanske kan detta tolkas som ett tecken på att även om Trappan-samtal 
inte riktigt är tillräckligt för att hjälpa alla barn hantera alla sina beteendesvårigheter, så är en 
sådan insats tillräcklig för att generellt hjälpa barn till sådana sociala förmågor som gynnar 
skapande av kamratrelationer.  
 
Att barnen som kom för Trappan-samtal på grund av våld i hemmiljön hade mer 
internaliserande problem så som illamående, huvudvärk och ont i magen än barn i allmänhet 
kan vara tecken på psykosomatiska reaktioner hos barn som befinner sig i kris (jfr Cullberg 
2006, Dyregrov 1997). Många av dessa tecken på emotionell ohälsa kvarstår vid Trappan-
samtalens slut, vilket skulle kunna tyda på att barnen blivit traumatiserade och/eller lider av 
PTS (jfr kapitel 6). Mot bakgrund av att Trappan-metoden inte egentligen är tänkt som en 
trauma-behandling, skulle det i så fall vara begripligt att förändring gällande den emotionella 
hälsan kan ta längre tid än förändringar på övriga problemområden. Man kan också tänka sig 
att det är en traumatisering som ligger bakom barnens koncentrationssvårigheter, som gör att 
de även efter Trappan-samtalen har problem med att sitta stilla och är rastlösa och lättstörda 
(jfr Cullberg 2006). Vi menar med andra ord att vi behöver reflektera över hur inre oros- och 
stressfaktorer kan påverka barn i kris på sätt som yttrar sig som ”problembeteenden”.  
 
Även om det med andra ord inte går att utläsa stora förändringar efter Trappan-samtalen, finns 
tecken på att barnen smått börjar utveckla skyddsmekanismer som i längden kan underlätta 
deras utveckling. Att de fått vänner, slåss mindre, tänker mer på sig själva och är mer 
eftertänksamma är viktiga faktorer för att få bättre självförtroende och positiv självbild. För 
de barn som insatsen inte gett markanta förändringar kan en förklaring vara att samtal som 
förs med barnen kan vara svåra att påbörja om barnet på grund av eventuella trauman har 
problem med att känna förtroende för samtalsledaren.  
 
Den förändring Trappan-metoden syftar till har beskrivits som primärt kognitiv och sekundärt 
emotionell och beteendeinriktad. Ett område att reflektera över för framtida användning av 
metoden är vilka specifika aspekter av emotionella och beteende-förändringar som ryms inom 
metodens mål. Detta i första hand för att kunna anpassa hjälpen till barnens specifika behov. 
En alltför omfattande målbild ökar ju risken att man inte når ända fram. En bieffekt skulle 
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vara att framtida utvärderingar också då kan riktas in mot just dessa mål och minskar risken 
för att utvärderingar ”skjuter bredvid” och i själva verket söker förbättringar inom områden 
som egentligen insatsen inte syftar till.  
 

9. Våldsutsatta flickor och pojkar i Trappan-samtal6 

Fredrika Ahlm, Åsa Källström Cater, Therese Karenus och Marie Malmström 
 
Vilken roll barnets kön spelar för reaktionerna på våld i familjen har diskuterats inom 
forskningen. Viss forskning indikerar att vid trauma tenderar flickor att rikta sina reaktioner 
inåt, vilket kan leda till känslor som ångest, skuld och depression, medan pojkar visar sina 
reaktioner genom utagerande beteende i form av aggressivitet och ilska (Maschi m fl 2008). 
Andra forskare poängterar att såväl flickor som pojkar uppvisar utagerande reaktioner, men 
pojkar i högre grad. Även inåtvända rektioner förekommer hos såväl flickor som pojkar och 
pojkar uppvisar inte nödvändigtvis våldsamma beteenden som en reaktion på våld i hemmet 
(Edleson 1999). Forskning visar även att barn som upplevt våld kan återskapa barndomens 
familjemönster senare i livet, mer specifikt att pojkar själva tar efter rollen som förövare 
medan flickor hamnar i en roll som offer (Spatz Widom m fl 2007, Reynolds m fl 2001).  
 
Föräldrar utgör viktiga modeller för barn, i synnerhet föräldern av samma kön (Rivett m fl 
2006). Flickor och pojkar lär sig genom inlärning vad som förknippas med vad som uppfattas 
som manligt respektive kvinnligt (Hamreby 2004). Hamreby (2004) menar att enligt en 
traditionell norm är kvinnan underordnad mannen i samhället. Ofta associeras mannen med 
makt och kvinnan med ansvar (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Om ett generellt antagande 
i vårt samhälle är att pojkar tenderar att vara mer aggressiva än flickor, så kan detta innebära 
att flickors aggressivitet ses som onormalt. Kön verkar med andra ord spela viss roll för barns 
upplevelser och tolkningar av och reaktioner på våld i familjen. För att komplettera de 
analyser som gjorts tidigare i rapporten vill vi här rikta fokus på barnen som kom för 
Trappan-samtal inte bara som barn, utan som flickor och pojkar.  
 
Syftet med detta kapitel är att diskutera reaktioner hos flickor respektive pojkar som upplevt 
våld mot mamma. I kapitlet diskuteras: Vilka skillnader och likheter i reaktioner av våldet 
uppvisar flickor respektive pojkar? Hur utvecklas flickornas respektive pojkarnas olika 
dimensioner av hälsa under Trappan-samtalen? samt Hur kan denna utveckling förstås utifrån 
flickors respektive pojkars beskrivningar av interventionen utifrån Trappan-metoden? 
 
Underlaget för diskussionen är 32 SDQ-C enkäter, 13 CRIES-13-enkäter (se kapitel 3 och 
Ahlm, Karenus och Malmström 2009) och 29 intervjuer med 15 flickor och 14 pojkar. Alla 
citat nedan är från intervjuerna. Kapitlet diskuterar först (förmodat typiskt ”manliga”) 
utåtriktade reaktioner exemplifierat av uppförandeproblem och hyperaktivitet och sedan 
(förmodat typiskt ”kvinnliga”) inåtriktade reaktioner exemplifierat av känslomässig hälsa och 
posttraumatisk stress.  
 
 
 
 
                                                 
6 Kapitlet bygger på en omarbetning av Fredrika Ahlms, Therese Karenus och Marie Malmströms C-uppsats 
Barn som upplevt våld mot mamma - Reaktioner utifrån ett genusperspektiv (2009),  handledd av Åsa Källström 
Cater. 
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Flickors och pojkars uppförande - inte ett centralt problem, men viktig reflektion 
 
När de kommer för Trappan-samtal visar svaren att såväl flickor som pojkar ibland uppvisat 
negativa uppförandebeteenden. Flickorna visade i något lägre grad detta än pojkarna. Detta 
bekräftar tidigare forskning och skulle kunna förklaras av att de tagit efter sin mammas roll 
som offer, och istället försöker tona ner sitt beteende. Pojkarnas beteende skulle kunna 
förklaras genom att de imiterar det aggressiva beteendet hos förövaren. Men totalt sett var 
uppförandeproblemen låga bland barnen.  
 
Flickors och pojkars berättelser indikerar att samtalen hade bidragit till en förbättring. Fler 
flickor uppgav att de efter samtalen hade lättare att säga ifrån och lättare att våga stå på sig. 
Pojkarna ansåg att samtalen bland annat lärt dem att säga nej och att alltid säga sanningen. 
Detta kan ses som en positiv utveckling för barnen.  
 
Jag har lärt mig att jag är viktig och betydelsefull, att jag inte ska se ner på mig själv utan stå 
på mig. Jag ser på mig själv på ett annat sätt. Jag tycker att jag är viktig för mig själv och för 

andra, jag är bra helt enkelt. (flicka) 
 

Det har blivit lite strul i skolan, läraren tycker att jag har mycket humör. Jag har suttit och 
tittat ut genom fönstret när jag tänker och då säger han att jag fuskar. Han säger också att 

jag är aggressiv mot vuxna. (flicka) 
 

Om jag blir arg så visar jag det istället för att strunta i dem och vända mig om och gå. 
(pojke) 

   
Dessa citat skulle kunna tolkas som uttryck för att barnens uppförandeproblem ökat efter 
Trappan-samtalen. Men de kan också vara uttryck för att såväl flickor som pojkar snarare 
hade lättare att uttrycka sin vilja och sätta gränser efter interventionen. Detta skulle kunna 
förklaras med att de fått en ökad självkänsla till följd av positiv respons i samtalen, men även 
ett uttryck för att de har avlastats från skuld och ansvar. 
 
Cullberg (2006) menar att professionella kan misstolka individens reaktioner. Barns 
uppförandeproblem kan vara ett uttryck för kris och handla om att barnet inte vet hur det ska 
bete sig. Med utgångspunkt i att aggressivitet ses som mer normalt för pojkar skulle 
föräldraskattningarna kunnat ha påverkat resultatet då det skulle kunna vara så att samma 
beteende hos flickorna inte tolkas som uppförandeproblem. Å andra sidan kan resultaten vara 
missvisande om flickornas beteende har skattats högre eftersom aggressivt beteende är mindre 
accepterat hos flickor. Något att vara uppmärksam på är att om ett barn möter svårigheter i 
relationer kan detta av andra uppfattas som att barnet har uppförandeproblem.  
 
Efter Trappan-samtal minskar eventuell hyperaktivitet bland pojkarna  
 
Ett generellt antagande är att även hyperaktivitet förknippas med pojkar (Hamreby 2004). 
Analysen av Trappan-materialet visar att hyperaktivitet förekom hos såväl flickor som pojkar. 
Det var dock fler pojkar (8 st) än flickor (5 st) som hade lägre värden efter än före Trappan-
samtalen och fler flickor (5 st) än pojkar (3 st) som hade högre, vilket kan indikera att 
pojkarna generellt hade en mer gynnsam utveckling i detta avseende än flickorna.  
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Varken flickor eller pojkar uttryckte särskilt mycket om känslor och beteenden som kan 
hänföras till hyperaktivitet. Ett fåtal pojkar benämnde dock vissa svårigheter med 
koncentrationen och fullföljandet av uppgifter samt impulsivitet.  
 

Det har varit svårt att prata om det som har hänt. Jag glömmer alltid bort det för att jag 
börjar alltid leka hela tiden. (pojke) 

 
På Trappan lärde jag mig att jag ska ta det lugnt och att jag ska tänka innan jag uttrycker 

mig. (pojke) 
 
Om en rådande norm är att manlighet associeras med handlingskraftighet och utagerande 
medan kvinnlighet förknippas med omhändertagande och omsorgsfullhet (Hamreby 2004) 
kan det vara så att flickor huvudsakligen lär sig att vara omtänksamma och ta hänsyn till 
andra medan pojkar lär sig beteenden som förknippas med hyperaktivitet. Om manligt 
beteende associeras med handlingskraftighet och utagerande finns en risk att pojkars handling 
föregår tanke, vilket av omgivningen och kanske dem själva tolkas som impulsivitet.  
 
I krisens reaktionsfas kan känslor som kaos och förvirring uppstå hos individen. Då individen 
söker professionell hjälp kan dennes reaktioner misstolkas om inte hänsyn tas till den 
bakomliggande krisen (Cullberg 2006). Detta innebär att något att ha i åtanke kan vara att de 
känslor som barnet känner i reaktionsfasen kan innebära att barnet inte vet hur det ska bete 
sig. Detta kan leda till beteenden som av omgivningen uppfattas som hyperaktivitet, då de 
egentligen kan vara ett uttryck för kris.  
 
Att bära tankar, känslor och rädsla inom sig kan generera koncentrationssvårigheter och andra 
beteenden som förknippas med hyperaktivitet (Cater 2008). Att bära på dessa känslor kan leda 
till koncentrationssvårigheter, impulsivitet och svårigheter att fullfölja uppgifter vilket kan 
hänföras till hyperaktivitet. För 10 av 17 pojkar följs också utvecklingen av de emotionella 
reaktionerna och hyperaktiviteten åt på så sätt att de båda minskar efter Trappan-samtalen. 
Detta skulle kunna förklaras genom att pojkarna ställer sig positiva till att prata om tankar och 
känslor, vilket bidrog till lägre emotionella problem. De lägre emotionella problemen skulle 
kunna innebära färre starka tankar och känslor kring våldsupplevelsen samt mindre beredskap 
inför fara, vilket kan medföra mindre hyperaktivitet.  
 
Även känslomässig hälsa förbättras mest bland pojkar efter Trappan-samtal 
 
Liksom för de ovan diskuterade problemdimensionerna visade flickorna och pojkarna när de 
kom för Trappan-samtal likartade känslomässiga reaktioner. Att samtliga barn (inte 
huvudsakligen flickorna) uppvisade emotionella reaktioner i relativt lika utsträckning kan 
vara ett uttryck för att en krissituation spelar större roll än könstillhörigheten för barn.  
 
Efter Trappan-samtalen var det fler pojkar (9 st) än flickor (7 st) som hade lägre värden än 
före samtalen och fler flickor (7 st) än pojkar (3 st) som hade högre. Även vad gäller den 
känslomässiga hälsan finns med andra ord en tendens att pojkarna generellt hade en mer 
gynnsam utveckling än flickorna. Enligt SDQ-C-frågorna uppvisade sju av 15 flickor 
emotionella reaktioner i högre grad efter interventionen än innan. Detta indikerar en 
försämring hos närmare hälften av flickorna. Däremot visar pojkarnas svar på samma frågor 
att endast tre av 17 har försämrats, resterande är oförändrade eller har förbättrats. Trotts dessa 
olikheter berättade både flickor och pojkar efter interventionen att det var skönt att prata om 
och uttrycka känslor. 
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I intervjuer berättade både flickor och pojkar om känslor som nervositet, rädsla och oro. Det 
ses som väldigt positivt att få uttrycka sina känslor, då detta ofta gör att det känns lättare för 
dem och att de blir gladare. Överlag framkom få skillnader mellan flickor och pojkar i hur de 
berättade om vad som kan hänföras till emotionella reaktioner. 
 

Det har varit skönt att få prata lite. Skönt att få ut känslor. (flicka)  
 

Jag har lärt mig att man inte ska hålla sina känslor inne. Nu när jag slutar på Trappan ska 
jag ändå fortsätta visa mina känslor. (pojke)  

 
Ett mönster kan urskiljas där barnen uttryckte att det varit bra att komma till Trappan-samtal 
för att få prata. Näsman med flera (2008) menar att något som kan hindra barn från att prata 
om sina våldsupplevelser är att våld i hemmet är tabu. På grund av tabut får dessa barn sällan 
sina upplevelser bekräftade, istället förminskas våldets betydelse (Socialstyrelsen 2005). Som 
professionell är det därför betydelsefullt att låta barn prata om sina upplevelser (Näsman m fl 
2008). Att såväl flickor som pojkar uttrycker att det var skönt att prata och uttrycka känslor 
kan vara ett tecken på att Trappan-metoden (eller behandlarna) passar både pojkars och 
flickor behov och sätt att tala om våldet vilket motverkar den uppfattningen om att våld ska 
tystas ner. Samtidigt verkar detta inte ha resulterat i samma positiva utveckling i emotionella 
yttringar för flickornas del som för pojkarnas.  
 
Det anses generellt vara mer accepterat att prata om känslor för kvinnor/flickor än för 
män/pojkar (Stahlman 1998). Möjligen skulle detta kunna förklara skillnaderna i barnens 
utveckling på så sätt att flickorna redan börjat bearbeta den eventuella krisen innan 
interventionen, medan pojkarnas förbättrade resultat kan bero på att interventionen för första 
gången gav tillfälle att bearbeta krisen. Detta resonemang skulle i så fall betyda att pojkar 
generellt har större behov av den typ av samtalsbaserade insats som Trappan-metoden är.  
 
Posttraumatisk stress och Trappan-samtalens potential  
 
Efter interventionen upplevde såväl flickor som pojkar att det har blivit lättare att prata om 
sina erfarenheter och känslor. Många uttryckte dock att de fortfarande hade svårt att prata om 
sina upplevelser.  
 

Jag tycker det är jobbigt att dra upp allt som har hänt när man har börjat läka lite. (flicka) 
 

Jag fick skuldkänslor för att mamma var tillsammans med honom och känsla av att jag inte 
kunde göra något åt det, och jag tyckte synd om mamma väldigt mycket. Det påverkade också 

mitt vardagliga liv och i skolan för att jag tänkte så ofta på det och eftersom han bodde 
hemma så var mina känslor ganska aggressiva mot honom. (pojke) 

 
I intervjuerna gav både flickor och pojkar uttryck för starka känslor kring sina upplevelser. 
Känslor och tankar kunde vara så starka att de påverkade barnen inte enbart i hemmet utan i 
ett flertal andra situationer. Både innan och efter interventionen hade flera såväl flickor som 
pojkar höga värden av PTS (se kapitel 6). Detta skulle kunna betyda att interventionen haft 
svag effekt då värdena fortfarande ligger högt efteråt. Interventionen har dock inte ett uttalat 
mål att behandla PTS utan är mer en allmän intervention där barnen ska få uttrycka och 
bearbeta sina känslor.  
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Steinsvåg (2007) menar att det är viktigt att uppmärksamma barnets behov av säkerhet under 
hela interventionen. Vid behandling av PTS krävs det att barnet inte utsätts för nya trauman 
under tiden för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser (Socialstyrelsen 2002, 
Socialstyrelsen 2005). Ytterligare en förklaring till de höga värdena kan därmed vara att 
barnet under interventionen utsatts för nya trauman. Säkerhetsaspekten har då eventuellt inte 
beaktats vilket försvårar möjligheten för barnet att bearbeta sina upplevelser då det 
fortfarande känner oro och rädsla.   
 
Betydelsen av att reflektera över flickor och pojkar i Trappan-samtal  
 
I många avseenden hittar vi i dessa analyser inga drastiska skillnader mellan flickorna och 
pojkarna i undersökningen, i synnerhet inte vad gäller hur de mådde när de kom till Trappan-
samtalen. Detta betyder inte att det inte är viktigt att diskutera kön i samband med Trappan-
metoden. För att inte återskapa könsmaktstrukturer (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) krävs 
att de ifrågasätts och problematiseras, såväl i vardagen som i det sociala arbetet. För att 
undvika att flickor respektive pojkar bedöms olika utifrån det generella antagandet om vilka 
egenskaper som finns hos dem kan det vara nödvändigt att som professionell reflektera kring 
denna eventuella förförståelse (Hamreby 2004).  
 
Skillnaderna mellan flickorna och pojkarna verkar mer framträdande i hur de utvecklats under 
samtalen. De slutsatser vi kan dra om Vilken blir utvecklingen hos flickor respektive pojkar av 
Trappan-samtalen? är att flera flickor visar på försämring inom emotionella reaktioner. 
Utifrån studiens resultat för hyperaktivitet har lika många försämrats, förblivit oförändrade 
och förbättras. Efter interventionen visar flickorna lägre grad av uppförandeproblem och 
majoriteten har förbättrat sina värden för PTS. Generellt visar pojkarna förbättring inom 
samtliga reaktioner, dock i olika hög grad. Vad gäller prosociala beteenden (se kapitel 5) visar 
flickorna snarare en försämring efter interventionen. Detta resultat är svårt att förstå utifrån 
deras egna berättelser där de säger att de bland annat har lättare för socialt umgänge med 
vänner. Vidare visar pojkarna förbättring av prosociala beteenden vilket kan förklaras genom 
att de i och med interventionen lärt sig mer om rätt och fel. 
 
Då barnen kommer till Trappan-samtal uppvisar de med andra ord liknande reaktioner oavsett 
om de är flicka eller pojke. Men det är huvudsakligen pojkarna som förbättras under samtalen. 
En förklaring skulle kunna vara att även om metoden ska vara flexibel och anpassas efter 
individen så kan Trappan-samtalsledare omedvetet ha anpassat den bättre för pojkarnas behov 
– i enlighet med rådande könsnormer (Hamreby 2004).  
 
De slutsatser vi kan dra om Hur kan denna utveckling förstås utifrån flickors respektive 
pojkars beskrivningar av interventionen utifrån Trappan-metoden? är att flickornas 
försämring av emotionella reaktioner är svår att förstå utifrån deras beskrivningar av 
interventionen. Eftersom de berättar att det var skönt att prata om och uttrycka känslor hade vi 
snarare förväntat oss att se uttryck för sådan förbättring i minskade emotionella reaktioner.  
 
Även flickornas sinsemellan mycket olika utveckling gällande hyperaktivitet är svår att 
förklara utifrån intervjuerna då få flickor uttrycker något som kan hänföras till hyperaktivitet. 
Vad gäller uppförandeproblem visar majoriteten låga resultat vid båda mättillfällena. Utifrån 
flickornas egna berättelser framkommer det att de har lärt sig att säga nej och att stå på sig. 
Detta torde ge en förändring under Trappan-insatsen.  
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Den förbättring i PTS-symtom som såväl flickor som pojkar som grupp visar kan förstås med 
hjälp av barnens egna berättelser. Detta då barnen uttrycker att det har blivit lättare att prata 
om sina erfarenheter och känslor. Pojkarnas förbättring för emotionella reaktioner kan förstås 
genom att de berättar att det är skönt att prata om och uttrycka känslor. Förbättring har även 
skett inom hyperaktivitet, det är dock svårt att se förklaringar i det kvalitativa materialet då få 
pojkar uttrycker något som kan hänföras till hyperaktivitet. Pojkarnas resultat för 
uppförandeproblem visar ingen nämnvärd förändring under samtalen. Intervjuerna indikerar 
att pojkarna lärt sig att säga nej och att säga sanningen, vilket borde ha påverkat deras resultat.  
 
En generell slutsats av denna studie är att reaktioner hos barn som upplevt våld kan vara av 
olika typer, se olika ut samt förekomma i olika grad. Därför är det viktigt att se till individen 
och dennes reaktioner och minimera inverkan av föreställningar om flickor och pojkar på våra 
tolkningar av deras beteenden och problem. 
  

10. Ungdomars beskrivningar av Trappan-samtal som en 
förändringsprocess7 

Åsa Källström Cater och Frida Cedermark 
 
Eftersom föräldrars våld ofta eskalerar under graviditet och småbarnsår (Macy 2007, Stenson 
2004), har ungdomar ofta upplevt våld under en längre tid än yngre barn. Därför är det viktigt 
att förstå ungdomars specifika behov och upplevelser av stödinsatser.  
 
Från och med 12-årsåldern börjar barn söka sin identitet genom att jämföra sig med andra. 
Föräldrarna är en viktig influens när det gäller både roller och beteenden och 
ställningstaganden och attityder (von Tetzchner 2005). Ungdomar har också kognitiva 
färdigheter som inte yngre barn klarar av, en mer nyanserad uppfattning om världen, 
förståelse av sig själva och andras avsikter, känslor och tankar (von Tetzchner 2005). Man 
börjar resonera abstrakt kring möjliga konsekvenser samt kritiskt granska relationer och 
händelser runt omkring sig och genom förståelsen att mycket skulle kunna vara annorlunda, 
möjliggörs även insikten att man kan ifrågasätta godtagna sanningar och värderingar 
(Evenshaug & Hallen 2001).  
 
De ungdomar som växt upp med våld i sin familj under hela sin barndom, ofta under lång tid, 
sett hur konflikter löses med våld och har påverkats av förövarens handlingar, värderingar och 
attityder. Till exempel verkar upplevelser av våld i hemmet vara avgörande för ungdomars 
attityder till våld (Slovak m fl 2007). Våld i familjen kan också minska ungdomars kapacitet 
till att värdera sina egna och andras känslor och förmåga till empati och att förstå felaktiga 
handlingar (Bailey 2006). Att inte först kunna identifiera sig med respektfulla föräldrar gör 
det svårt för ungdomen att senare kunna skapa en egen identitet (Evenshaug & Hallen 2001). 
Trots att ungdomar som upplevt våld i sin familj vill ta avstånd från sådant våld finns en risk 
att de lärt sig ett sätt att utrycka sin ilska på som ökar risken för att de senare ska återupprepa 
våldet i sina nära kärleksrelationer (Weinehall 2002). Därför är syftet med detta kapitel att 
analysera och diskutera ungdomars beskrivningar av förändringsprocesser efter Trappan-
samtal.  
 

                                                 
7 Kapitlet bygger på en omarbetning av Frida Cedermarks C-uppsats Varför inte försöka med alla medel 
möjliga? (2008), handledd av Åsa Källström Cater. 
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För denna analys och diskussion används lågt strukturerade intervjuer baserade på öppna 
frågor med nio ungdomar från Trappan-utvärderingen. Vår avsikt är att försöka förstå hur 
dessa ungdomar resonerar om sina erfarenheter av Trappan-metoden som intervention för att 
undersöka om den lett till en förändring på något plan. Ungdomarna mellan 12 och 19 år som 
intervjuades i utvärderingen består av fem flickor och fyra pojkar. I slutet av kapitlet 
diskuteras Trappan-metoden med utgångspunkt i att handboken beskriver ett ganska lågt 
strukturerat arbetssätt med rekommendationer och möjligheter för samtalen. Fokus i 
handboken ligger därmed, liksom i många andra handböcker, på själva metoden och hur man 
går tillväga beskrivs tydligare än hur den förändring metoden syftar till yttrar sig. 
 
Några kommer på någon annans uppmaning eller förslag 
 
Liksom för de yngre barnen hade Trappan-samtalen för de flesta av ungdomarna varit ett 
förslag från någon annan. En av ungdomarna hade blivit direkt tillsagd att gå på Trappan-
samtal: 
 

Lillebror gick hit och sen kom mamma och sa det till mig. [Det kändes] tråkigt. Det blir så 
fullt i veckorna att gå hit också. 

 
Att mamman ordnat en samtalstid för en ung person som kanske inte (ännu) är motiverad till 
insatsen kan vara ett tecken på att hennes mamma bedömt hennes problem som mer allvarliga 
än hon själv upplevt dem. Men att det första initiativet kommer från någon annan behöver inte 
omöjliggöra förändring.  
 
Andra ungdomar beskrev tydligare hur de själva tagit ställning till förslaget:  
 
Delvis var det min mamma som först föreslog Trappan-samtal för att man skulle få prata om 
saker som man ville prata om och den händelse som jag kom hit för att prata om. Först var 

jag lite skeptisk. Sedan förstod jag att det var det bästa man kan göra med någon som inte är 
en familj eller vän utan en obunden källa som man ger ut sin information till. Jag tror det är 

svårare att prata med en vän eller en familj. Det är klart att man vill ha stöd. Och det är klart 
att det är bra om man kan få stöd utifrån sitt vardagliga liv. 

 
Detta exempel visar att ungdomar som kommit in i förändringsprocessen genom att någon 
annan föreslagit Trappan-samtal kan leda till att ungdomen själv startar igång en 
förändringsprocess och beslutar sig för att göra något åt sina problem. Eftersom dessa 
ungdomar inte själva tagit initiativ till handling kan det tydas som att de inte varit medvetna 
om vikten av att ta tag i sina problem. Att då få ett förslag kan hjälpa dem att reflektera över 
fördelar och nackdelar med en intervention, vilket också för dessa ungdomar inneburit att de 
sedan tagit beslutet att medverka och fullfölja insatsen.  
 
En flicka avbröt samtalen och intervjuades därför inte. Kanske avbröt hon just därför att hon 
inte var nöjd med samtalen. Det är möjligt att det var i denna fas hon såg för många nackdelar 
och för lite fördelar med att fortsätta.  
 
Med andra ord kan vi se att även lite äldre barn kan tillgodogöra sig Trappan-samtal även om 
initiativet kommer från andra än dem själva, samtidigt som man inte kan ta för givet att de är 
– eller blir – motiverade att fortsätta/fullfölja samtalen. En viktig utmaning för behandlare är 
därför att ta reda på om och hur motiverade barn som kommer för samtal är och utgå ifrån 
deras egen uppfattning om sina problem och stödbehov. Det är inte förrän individen själv 
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både förstår att hon har problem och bedömer att en förändring är bättre än att ’låta vara’ som 
man kan tillgodogöra sig insatser (Prochaska 2006). Även om ungdomar generellt har lättare 
att ’stå på sig’ och avbryta insatser så borde sådan känslighet för var i en motivations- eller 
förändringsprocess barnet befinner sig vara lika viktigt för att även yngre barn ska känna sig 
förstådda och motiverade till insatsen.   
 
Andra har själva sökt hjälp – eller tagit ett tillfälle i akt  
 
En av ungdomarna hade aktivt sökt hjälp för sin situation. Att göra det tyder på att hon själv 
under en tid funderat över sin situation och kommit fram till att hon behöver hjälp och också 
beslutat sig för att agera:  
 

Jag kan inte ändra på min pappa. Så då tänkte jag att jag måste lära mig hantera själv. 
Därför gick jag till kuratorn först. […] Mina föräldrar gick med på att gå i parterapi. Och då 

sa jag bara för att de gör det så vill inte jag blir bortglömd. Bara för att jag inte är 
deprimerad så betyder det inte att jag inte har bagage eller problem som gör det jobbigt i 

vardagen som jag vill jobba med eller reda ut. Så då var det de som fixade fram numret hit. 
[…] Jag tror inte att jag kan säga vad det var i samtalen [som gjorde skillnad] med tanke på 

att jag gått på många andra samtal men det har inte funkat, förmodligen för att det här är 
första gången som jag gick för att jag själv ville. De andra har jag blivit uppmanad av andra. 
 
Hon hade med andra ord reflekterat över sin situation och kommit till insikt om att hon inte 
kunde förändra sin pappa, men att hon kunde förändra sig själv och arbeta med de problem 
hon själv har. Att hon aktivt bad om hjälp kan tyda på att hon verkligen var medveten om sina 
problem och ville ha redskap till att förändras. 
 
En annan av ungdomarna tog ett eget initiativ till Trappan-samtal, då hon var på besök i deras 
lokaler: 
 

Vi var här på studiebesök med skolan och det var då jag gick fram och hälsade på. 
Efterfrågade själv. 

 
Att hon beslutade sig för att gå till handling med sin situation antyder att hon själv var 
medveten om sina problem och mottaglig för en åtgärd, så när hon fick syn på en möjlig 
hjälp/stödinsats tog hon den och gick till handling för att få Trappan-samtal.  
 
Med tanke på att få personer söker stöd utan att ha problem är det synnerligen viktigt att fånga 
upp ungdomars egna initiativ till insatser. 
 
Hur motiverad en person är till åtgärden kan vara avgörande för om samtalen verkligen 
innebär en förbättring (Tallman & Bohart 2006). Att samtliga ungdomar i utvärderingen 
genomgått en Trappan-insats är inte detsamma som att de alla verkligen befinner sig i en fas 
där förändring verkligen är möjlig. För att en förändring ska bli möjlig måste 
förändringsprocessen ha startat inuti ungdomen själv. Att se till att motivationen och 
förutsättningarna för förändring finns hos den unge är behandlarens utmaning.  
 
Trappan-samtalens förändringsmöjligheter: krisbearbetning och ett forum att tala  
 
De flesta av ungdomarna beskrev att de hade förändrats positivt på något sätt efter Trappan-
samtalen, men få beskrev något specifikt moment ur Trappan-metodens tre steg som en 
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bidragande faktor, att de genom att få sina upplevelser bearbetade genom rekonstruktions- 
eller kunskaps-stegen blivit exempelvis gladare. Det var endast en ungdom som lyfte fram en 
sådan aspekt i sin beskrivning av vad Trappan-samtalen betytt för henne, och det var ett 
centralt mål i Trappan-metoden, nämligen att barnet får sina upplevelser av våld bearbetade 
(Arnell & Ekbom 2010): 
 
…det drog mig tillbaka lite i mig själv, alla händelser, minnen. Jag fick aldrig riktigt bearbeta 
dem. Det har dragit mig själv tillbaka inombords. Jag tog inte tag i mig själv efteråt. Jag var 
väldigt mycket upp i andra och blev där väldigt sårbar när det gällde mig själv och hur man 

såg på sig själv man tänkte inte så mycket på sånt, så det andra intalade, det blev det som 
gällde. Men när man gått vidare så tror jag att jag fått bygga min egen självbild. Jag tyckte 
tidigare att det var så konstigt att alla andra tyckte så himla bra om sig själv, men jag tyckte 

inte bra om mig. 
Intervjuaren: När du fick tid och möjlighet att bearbeta våldminnena så fick du tid och ro att 

fokusera på dig själv? 
Japp! Rätt uppfattat! 

 
Denna beskrivning tyder på att det är just bearbetningen av minnena som bidragit till att hon 
efter samtalen upplever sin självbild som starkare.  
 
Få av ungdomarna tog upp faktorer som är specifika för Trappan-metoden som relevanta för 
deras förändring. En verkade koppla sin upplevda förbättring till sin egen motivation:  
 

Jag tror inte jag kan inte säga vad det var i samtalen med tanke på att jag gått på många 
andra samtal med det har inte funkat, förmodligen för att det här är första [gången] som jag 

gick till [samtal] för att jag själv ville. De andra [gångerna] har jag blivit uppmanad av 
andra. 

 
Detta kan tolkas som att hon inte tidigare varit motiverad till att vara med om en intervention 
och därför har de andra tidigare åtgärderna inte hjälpt. Hennes motivation till att vara med i 
Trappan-samtalen plus att hon dessutom kom bra överens med behandlaren kan alltså ha varit 
det som påverkat hennes förändring.  
 
Trappan-samtalens viktigaste förändringsfaktor verkar för de flesta snarare ha varit att få tala 
till någon som lyssnar och förstår. Flera av ungdomarna nämnde generella faktorer som det 
som varit bra med Trappan-samtalen. Att få tala, i synnerhet till någon som man upplever 
lyssnar och förstår verkade viktigt för och uppskattat av många:   
 
Skönt att ha någonstans att vända sig och prata. […] …det underlättar att bara ha ett ställe 

där man kan få prata om det. 
 

Det har hjälpt att få prata lite. 
 

Det har varit okey skönt att få prata lite. Få ut känslor. 
 

För att jag har fått kunna prata ut om känslor som jag inte har kunnat säga till någon annan, 
inte någon alls. 

 
Att få prata och få stöd. […] Någon som verkligen lyssnar på det du säger och inte bara sitter 
där och nickar utan ger – kanske inte råd och tips – kanske svarar ’det måste ha varit hemskt 
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för dig’. […] Kanske få höra att man hade rätt. Att det var inte du som gjorde fel. ’Det måste 
ha varit väldigt ledsamt för dig, det var han som gjorde fel.’ Inte för att det har blivit sagt så 

mycket men en del såna kommentarer. 
 
Att få prata ut om sina problem för någon som sitter och lyssnar och är empatisk är en viktig 
generell faktor till förändring som kan göras utan en professionell intervention (Tallman & 
Bohart 2006). Det är kanske därför inte så konstigt att många av ungdomarna tyckte att just att 
få prata och få ut känslor varit det som varit bra med Trappan-samtalen. En aspekt som ligger 
nära möjligheten att tala och någon som lyssnar och förstår är att man känner förtroende för 
denna lyssnare (jfr Solberg 2007, Scovern 2006). En flickas beskrivning tyder på att detta var 
särskilt viktigt: 
  
Det var väl att hon var inte som alla andra. Hon var väldigt… Hon pratade med mig som om 
jag var en… Jag kände aldrig när jag var här att jag hon behandlade mig som, utan mer om 
jag var en vän, lika värd, liksom. Jag kände mig aldrig underlägsen, alltid lika värd som hon. 

Jag fick betydelse. Jag tror det var hennes sätt, liksom. Hon var inte så här: nu har vi 
dagordningen. Vi tog det lite som det kom. Om jag kom hit och kände att jag orkar inte ta upp 
så mycket idag. Det blev liksom inte bara på mina villkor, men bådas. Jag kände verkligen att 

det är jag som betyder något. 
 
Ungdomarna verkade alltså uppskatta samtalen. Att mer generella aspekter av att ha någon att 
tala med än specifika aspekter av själva metoden framkommer i deras beskrivningar behöver 
dock inte betyda att metoden är överflödig. Till exempel kan metoden hjälpa de professionella 
att förstå barnens upplevelser och ha samtalsämnen redo att använda i sitt empatiska och 
giltiggörande lyssnande utan att ungdomarna uppfattar det.  
  
Trappan-samtalens förändringsmöjligheter: förståelse och självbild  
 
De flesta ungdomar nämnde att de upplevt någon positiv förändring efter Trappan-samtalen. 
Här följer några beskrivningar från ungdomar om deras förändringar:  
 

[Behandlaren] lärde mig att jag ska ta det lugnt att jag ska tänka innan jag uttrycker mig. 
 

Samtalen har hjälpt till med att inte få fram bilder av det som hänt, att inte tänka på det som 
hänt. Och det har blivit bättre. 

 
Lättare att säga nej. 

 
Jag tror att Trappan hjälper en att hitta sig själv. Trappan hjälper en att mogna. […] Jag tror 

att Trappan hjälpt mig att få en delvis bättre självkänsla och jag har en mogen känsla. 
 

Det är just att jag är viktig och att jag är betydelsefull, att jag inte ska se ner på mig själv, att 
jag lärt mig att stå på mig, liksom. Jag ser mig själv på ett annat sätt, jag tycker jag är viktigt 

för mig själv och för andra. Jag är bra, helt enkelt. 
 
Flera beskrivningar tyder på att de fått bättre självkänsla, eller självförtroende då flera 
exempelvis uppger att de lättare kan säga nej eller tycker bättre om sig själva i högre grad än 
förut. En ungdom beskrev också en annan förändring: 
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Jag har sett ifrån andras perspektiv, från min mammas perspektiv och mannens perspektiv 
och utifrån att jag känner dem båda väldigt bra kan därför dra slutsats om varför det hände 
och vad orsakerna berörde mig. Innan jag kom hit så hade jag inte den synen på saker som 

hänt i deras relation och först sedan jag fått prata här kunde jag se ur en annan synvinkel och 
dra en annan slutsats så att jag fick andra känslor. 

 
Det kan tolkas som att han genom samtalen fått en förståelse för andras känslor då han kunnat 
se från andra perspektiv. Empati är en viktig moralisk utveckling för att senare kunna förstå 
felaktiga handlingsval (jfr Bailey 2006). Om dessa förändringar kommer ha betydelse för 
dessa ungdomar när de blir äldre, att de minskar risken för senare eventuella hälsoproblem 
eller att de minskar risken för att upprepa våldet eller hamna i våldsamma relationer kan man 
endast spekulera i. En positiv potential kan dock här anas.  
 
Svårigheten att acceptera det oacceptabla 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till för vidareutveckling av åtgärder för ungdomar som upplevt 
våld i sina hem är att lyfta fram deras beskrivningar av det som varit mindre bra eller det som 
de saknat i åtgärden. De flesta av ungdomarna tyckte att det varit bra att gå på Trappan-samtal 
och nästan alla har uppgivit att det lett till en positiv förändring på något plan. Men 
beskrivningar om brister i Trappan-metoden har också kommit fram och då främst hos de 
äldre ungdomarna. Det kan tänkas att det är de som har mer förutsättningar kognitivt att 
kritiskt granska metoden och därför är deras röster viktiga att plocka fram.   
 
Det är väl att jag har inte känt att det har skett någon förändring med de problemen jag hade. 

Jag har inte känt ’ja, nu har jag gått vidare med det här’. Det är väl det som är minst bra. 
 
Deras beskrivningar kan tyda på att Trappan-metoden som åtgärd inte är tillräcklig. 
Ungdomarna som var med i studien hade säkerligen varierad problemgrad, alla hade inte varit 
med om exakt samma händelser och individer hanterar svåra händelser olika (jfr kapitel 1). 
De ungdomar som inte förändrats kan vara de som var i särskilt behov av hjälp. En ungdom 
tog upp något som hon saknat i Trappan-samtalen något som hon kände att hon behövde:  
 
…det jag känner är: kan man hjälpa folk? Vad gör man för att jag ska gå vidare? Jag kan få 

tips och sympatier men hur går jag vidare från det? 
 

Jag personligen tror att om jag hade ett samtal så skulle jag velat ha mer handfasta råd. 
Någon som ger mig lite mer struktur. Eftersom jag inte alltid vet hur jag ska agera. Samtidigt 
är väl inte det riktigt meningen med de här träffarna heller. Alltså jag har ju fått lite grann. 
Jag tror att jag kan behöva mycket mer feedback, mer av en konversation, ett bollplank där 
man bollar fram och tillbaka. Strukturtips. För när man inte vet hur det är i vardagen, om 
man inte funkar normalt, om man kanske är hämmad i vissa saker på grund av saker som 

hänt tidigare så kan det vara svårt att hantera… så om man får en slags mall eller struktur 
för livet, alltså något sånt skulle jag uppskatta. 

 
Samma flicka fick förslaget av Trappan-samtalaren att läsa en bok och att försöka acceptera 
hur det är och gå vidare från det. Hennes funderingar kring detta var: 
 

Men hur kan man acceptera att man smyger i sitt hem? Rädsla att han ska göra något som 
inte är acceptabelt. […] Alltså, när jag talade med henne om det då var det väl ’Du kanske 
ska börja tänka på att acceptera hur det är’. Det var inte så lätt att höra. ’Han kommer inte 
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ändras. Du kanske ska lyssna lite på henne om det i alla fall.’ Jag kan börja nosa på det. 
[…]Jag fann det ganska irriterande att acceptera något som är dåligt, men ändå ska det 

ändras och blir bättre. Jag har inte riktigt hittat det. 
 
Hennes beskrivning tyder på att hon hade utvecklat kognitiva förmågor som gör det möjligt 
för henne att ifrågasätta andra runt omkring henne. Hon var medveten om att det andra säger 
inte är sanningar som inte går att rubba (jfr Evenshaug & Hallen 2001). Citaten visar att hon 
hade kognitiva färdigheter att ifrågasätta och visa vad hon behöver och känner.  
 
Trappan-metodens förändringsmöjligheter för ungdomar 
 
Den ungdom som blivit uppmanad eller tillsagd att börja på Trappan-samtal visade en viss 
självupplevd förändring då hon svarade att hon blivit lite gladare, men visade dock inte något 
större engagemang eller motivation för övrigt i sina beskrivningar. Detta kan tydas som att 
hon kanske inte riktigt var redo för en åtgärd ännu. Kanske var hon vid tillfället inte riktigt 
motiverad till att gå igenom en förändringsprocess och därför var inte heller effekten så 
påtaglig för henne. 
 
Den ungdom som kom till Trappan-samtalen genom eget initiativ vid tillfälle var den som 
beskrev den mest positiva självupplevda förändringen av Trappan-samtalen i intervjun. Detta 
kan tolkas som att hon befunnit sig i sin förändringsprocess, att hon varit mottaglig för 
förändring då det var hon själv som efterfrågade åtgärden. Hennes förändring var den som 
följt målsättningen med metoden då hon i sina beskrivningar uppgav att hon fått sina 
upplevelser bearbetade genom Trappan-metodens krissamtalssteg (jfr Arnell & Ekbom 2010). 
Det finns dock generella faktorer (d v s faktorer som inte är specifika för en speciell metod 
som till exempel Trappan-metodens olika delar, utan finns i princip i alla stödjande eller 
behandlande insatser, som t ex en avsatt tid och en plats för att tala om sina problem och att 
den som lyssnar visar att han eller hon bryr sig och förstår och uppmuntrar och ger råd på ett 
empatiskt sätt, se nedan och kapitel 11 för en fördjupning) som kan ha varit av betydelse för 
hennes förändring, då det framkommit i hennes beskrivningar att hon haft en bra relation med 
sin behandlare samt att hon den här gången till skillnad från tidigare åtgärder nu varit 
motiverad till interventionen.  
 
De flesta av ungdomarna befanns sig dock (vilket kanske är relaterat till att de kommit på 
andras initiativ) i tidigare stadier i sina förändringsprocesser. Att de ändå beskrev att de 
förändrats kan förklaras med att de fått hjälp utifrån med att starta igång sin egen 
förändringsprocess och gått vidare i processen då de faktiskt beslutat sig för att gå till 
handling med sina problem, vilket i sin tur gjort dem mottagliga för åtgärder, vilket lett till en 
förändring. Det kan också vara så att de inte aktivt sökt hjälp för att deras problem inte varit 
så svåra och därför har generella faktorer varit tillräckliga för förändringen. Detta kan tyda på 
att det är bra att föreslå en åtgärd för ungdomar då det kan starta igång processer hos dem som 
senare kan leda till förändring till det bättre även fast de själva inte varit motiverade från 
början. Ungdomarna i denna grupp har samtliga beskrivit generella faktorer som bidragande 
till det som varit bra med Trappan-metoden. Man kan dock av dessa beskrivningar ana att det 
är viktigt att man som behandlare är lyhörd för var i en förändrings- eller motivationsprocess 
den unge befinner sig vid samtalens början.  
 
Ungdomen som aktivt sökt hjälp och trots sin motivation och medvetenhet om sina problem 
var den som inte beskrev att hon förändrats alls efter Trappan-samtalen. Att det gynnsamma 
läge för förändring som hon alltså hade inledningsvis dock inte hade lett till en förväntad 
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förändring måste alltså förklaras på annat sätt. Sådana förklaringar kan vara antingen att 
hennes problem var svårare och därmed Trappan-samtal otillräckliga och/eller att hennes 
förväntningar på samtalen inte infriats. Att en del ungdomar upplever att de förändrats efter 
Trappan-samtalen och andra inte, kan bero på att ungdomarnas problem varierar i 
svårighetsgrad, att de varit olika redo för en förändringsprocess, att de haft förväntningar som 
i olika utsträckning stämde överens med vad metoden kan erbjuda eller att de till olika grad 
haft sådana kognitiva färdigheter som krävs för att kunna börja ifrågasätta sin omgivning och 
medvetandegöra sina egna behov av hjälp. Detta visar på vikten av att som behandlare vara 
tydlig med vad insatsen kan underlätta och vad som ligger utanför dess potential.  
 
Trappan-metoden som generell respektive specifik förändringsfaktor  
 
Som beskrivits tidigare i rapporten, så är Trappan-metoden en krisintervention som innebär att 
barnet tillsammans med en vuxen får gå igenom det som hänt och ge uttryck för sina känslor 
och traumatiska upplevelser. Även om handboken är flexibel på så sätt att den ger 
rekommendationer och möjligheter, så ligger fokus, liksom i många andra handböcker och 
manualer för stödjande samtal, på själva metoden. Resultaten i detta kapitel indikerar dels att 
Trappan-metoden inte alltid lett till förändring eller tillfredsställt allas behov av stöd och 
förändring, men också att de upplevelser av att ha förändrats efter Trappan-samtalen som de 
flesta beskriver kan kopplas till generella faktorer.  
 
Generella faktorer är alltså faktorer som kan leda till förändring inom ramen för psykosociala 
insatser fastän de inte är specifika för just den insatsen. Forskning på andra typer av 
psykosociala stödmetoder har visat att det människor ofta finner hjälpsamt i terapi ibland har 
relativt lite att göra med de tekniker som behandlarna anser är viktiga (Tallman & Bohart 
2006). Att få tillfälle (en avsatt tid och en plats) att tala om sina problem över huvud taget 
verkar till exempel spela en viktig roll för att må bättre (Tallman & Bohart 2006). Om den 
som lyssnar dessutom uppfattas ha en god personlighet, lyssnar och bryr sig, och förstår och 
sätter ord på känslor, uppmuntrar och ger råd, hjälper en att förstå sina problem och sig själv, 
det vill säga visar generella interpersonella färdigheter såsom empatisk kommunikation, blir 
de hjälpsökande vanligen än mer nöjda med insatsen (Scovern 2006, Tallman & Bohart 
2006).  
 
Det är med andra ord svårt att av en sådan här utvärdering veta om de individuella 
ungdomarna blivit hjälpta av Trappan-samtalen som en specifik faktor eller om det varit de 
generella faktorer som varit avgörande för förändringen. Men om Trappan-metoden liknar 
andra insatser av samma typ, så kan man anta att generella faktorer är viktiga. Och i så fall 
bör kanske också varje behandlare särskilt tänka på att – utöver att tillämpa metodens 
specifika teman och steg – förmedla just empati. Med anledning av detta kan man också ställa 
sig frågan om vad det skulle betyda för metoden om handboken förtydligade till exempel 
relationen mellan barnet och behandlare och/eller de signaler barnet ger som skulle kunna 
vara tecken på den typ av process som metoden strävar efter samt på sådan läkning hos barnet 
som är metodens mål.  
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11. Vad barn minns som betydelsefullt i Trappan-samtalen efter ett år 
– specifika och generella förändringsfaktorer8 

Åsa Källström Cater, Anette Lavér och Karin Viktorsson 
 
Om man ytterligare vill förstå hur Trappan-samtal fungerar för barn är en annan ingång att 
försöka förstå vad barnen minns bäst när en tid förflutit och de kanske har kunnat lämna både 
våldet och Trappan-samtalen lite bakom sig. Syftet med detta kapitel är att analysera barns 
och ungdomars beskrivningar av vilka faktorer som har haft betydelse och varit potentiellt 
verksamma i Trappan-samtalen. För detta analyserar vi intervjuerna med de tretton barn och 
unga som kunde nås vid uppföljningstillfället ett år efter Trappan-samtalen.  
 
Man kan identifiera och tala om fyra typer av faktorer som ofta påverkar hur väl en 
behandlande insats fungerar för att förbättra måendet för den hjälpbehövande (Hubble m fl 
1999). Dessa fyra faktorer är klienten, den terapeutiska relationen (jfr kapitel 10), placebo 
och tekniker.  
 
Barnets resurser: betydelsen av hot och tilltro  
 
Det som mest verkar påverka utfallet av en behandlingsprocess är en s.k. utomterapeutisk 
faktor, det vill säga en aspekt som inte är en del av själva insatsen, nämligen det som finns 
inom och i klientens (här: barnets) omgivning. Klientens egenskaper som inre styrka, 
personlighet, intelligens, tillfälliga händelser i klientens liv och dess omgivning, till exempel 
tillgång till socialt stöd, påverkar ofta en behandlande insats (Hubble m fl 1999). Då klienten 
är ett barn kan man förmoda att faktorer i omgivningen och det sociala stödet i ännu större 
utsträckning utgör en betydande del av behandlingens utfall. Det här betyder att barnet själv 
har mycket kapacitet till självläkande och är den ”drivande motorn”, medan behandlaren 
snarare är en möjliggörare som kanaliserar och mobiliserar barnets egna resurser. Klienten 
tillskriver metoden mening och använder den efter bästa förmåga. Det som blir avgörande är 
hur klienten tillägnar sig insatsen, och den teoretiska ansatsen bakom insatsen/metoden har 
mindre betydelse. Studier har visat att klienten ofta genom enstaka terapisessioner 
tillhandahålles verktyg att mobilisera resurser och söka socialt stöd, på så vis aktiveras 
klientens självläkande förmåga (Hubble m fl 1999). Detta betyder att det som vanligtvis 
påverkar utfallet av en insats är klienten själv.  
 
Barn som upplevt våld har också berättat att vad de uppfattar som särskilt betydelsefullt är till 
exempel under tiden på skyddat boende bl.a. att få komma ifrån våldet och/eller förövaren, 
spännande aktiviteter, trevliga upplevelser, gemenskap med andra barn och beröring, 
trofasthet och tillgivenhet från husdjur (Forsberg 2008) samt emotionellt stöd, främst från 
mamman men även från syskon och vänner. Att få slippa våldet (den som utövar det) och att 
ha en mamma (eller någon annan) som man kan vända sig till verkar m a o särskilt viktigt för 
barn som upplevt våld (Forsberg 2008, Mullender 2006). Att sådana aspekter upplevdes som 
viktiga av barnen i Trappan-utvärderingen finns det många exempel på.  
 
För det första: för flera barn hade hotet om våld upphört och därmed beskrev barnen yttre 
omständigheter som mest avgörande i deras situation:  

                                                 
8 Kapitlet bygger på en omarbetning av Anette Lavérs och Karin Viktorssons C-uppsats Vi läste om en fjäril som 
svalde alla känslorna: en kvalitativ studie av vad barn minns som betydelsefulla faktorer i Trappansamtalen 
efter att ha upplevt våld i hemmet (2009), handledd av Åsa Källström Cater. 
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Allt har blivit förändrat. Tidigare tvingade pappa oss att äta gröt varje morgon, men nu bor 

vi inte längre hos honom. 
 

Nu får man göra egna saker. Man får göra vad man vill. 
 

Jag vet inte om Trappan-samtalen har gjort någon skillnad. Det känns inte som någon stor 
ändring för det har ju blivit bra hemma. 

 
Jag tror inte att det blivit bättre av Trappan-samtalen för det har hänt ganska mycket nu 

under kort tid, mamma har träffat en ny och pappa också, så det har blivit lugnare. 
 

Att gå i Trappan kändes lite bra… vet inte om det har blivit bättre. Nu är han bara dum mot 
de barnen han flyttat ihop med, och ibland mot mig. 

 
En av de viktigaste faktorerna som barnen beskrev här verkar vara den fysiska separationen 
från våldsutövaren (jfr Forsberg 2008, Mullender 2006). Det vill säga: Om hotet inte upphört 
kom insatsen i andra hand. I ljuset av denna förändring är betydelsen av Trappan-samtalen 
osäker. 
 
Andra barn beskrev andra livsomständigheter och inre egenskaper som ett skydd:   
 
Om jag inte kommit till Trappan hade det ändå varit bra för jag hade kunnat berätta för mina 

kompisar. 
 

Jag hade blivit bra även utan samtalen, men det hade tagit längre tid. 
  
Sådana svar indikerar att barnen hade en tilltro till sin egen inre förbättringskapacitet som inte 
var helt beroende av interventionen alls.  
 
Betydelsen av den terapeutiska relationen utifrån barns villkor 
 
En av de mest betydelsefulla faktorer barnen omnämnde var att få möjlighet att tala med 
någon utomstående: 
 

Det har blivit lättare att säga saker som jag tidigare höll inne, till exempel säga saker som 
jag inte får. Och nu har jag sagt det. 

 
Jag har lärt mig om mina personliga rättigheter, att jag får bestämma över mig själv och att 

jag har rätt att säga nej. 
 

Det blev lättare efter hand, ungefär efter en vecka då jag började prata mer om det, till 
exempel med mina syskon och föräldrar. 

 
Förut blev jag bara ledsen. Nu kan jag istället prata om det så det är ingenting som tynger 

mig längre. 
 

Trappan lärde mig att erkänna för mina föräldrar hur jag kände, att jag tyckte att det inte 
skulle vara så mycket bråk. När hon sa åt mig att jag skulle säga åt dem, då blev det bättre. 
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Det bästa med Trappan var en arg-teckning… då kanske min pappa kunde se den och då 
skulle han kanske lugna ner sig mer än han gör nu. 

 
Barnen och ungdomarna hade i dessa fall med stöd av behandlaren hittat strategier för att på 
ett bättre sätt hantera sin situation. Det är svårt att uttala sig om hur deras mående hade 
påverkats genom tillägnandet av dessa strategier, men citaten antyder att deras självkänsla 
hade stärkts.  
 
Vi läste om en fjäril som svalde alla känslor. Sen kunde den berätta om känslorna och då kom 

alla känslorna ut för varje mening den sa om sina känslor, så lossnande en bit av kokongen 
av känslorna. 

Intervjuaren: Var det så det kändes för dig? 
Nej, det gjorde det inte. 

 
Detta barn kunde detaljerat beskriva tekniken som används, men hade inte kunnat identifiera 
sig med berättelsen och har därför inte kunnat tillgodogöra sig den. Sagan om fjärilen kan ha 
skapat förvirring hos barnet då den förväntade effekten av interventionen inte uppnås. Detta 
kan tolkas som att barnet trots att det i samtalen har berättat om sina upplevelser inte känner 
någon lättnad på grund av att hotbilden inte har upphört.  
 
Att så många barn dock poängterade betydelsen av att få tala med någon kan ses i ljuset av att 
den terapeutiska relationen generellt är en viktig faktor för både behandlingsprocessen och 
dess utfall, oavsett teoretisk inriktningen i den behandlande insatsen. Barn som upplevt våld 
har i tidigare studier lyft sådana aspekter som att få möjlighet att prata med någon 
utomstående, som verkligen lyssnar, som viktigt (Forsberg 2008, Mullender 2006). Hubble 
med flera (1999) menar att det viktigaste en behandlare kan förmedla till klienten är empati, 
värme, bekräftelse, acceptans och uppmuntran och hopp. Genom empatiskt och okritiskt 
lyssnande skapas möjligheter för klienten att skapa nya sätt att tänka och hitta nya perspektiv 
att se på problemen vilket tidigare har hindrats. När det gäller barn som upplevt våld kan man 
till detta tillägga betydelsen av trygghet i situationen och den terapeutiska relationen.  
 
När det gäller behandlingsarbete med barn som upplevt våld i nära relationer har även 
mammans involvering i behandlingsprocessen stor betydelse för utfallet (Friend m fl 2007, 
McAlister Groves 1999, Mullender 2006). Ur ett barnperspektiv innebär detta att en god 
terapeutisk allians även bör innefatta barnets mamma. Denna allians kan behöva inbegripa 
både hur mamman kan vara till stöd för barnet under behandlingsprocessen och stöd till 
henne. Genom att stödja mamman hjälper man barnet (jfr Friend m fl 2007, McAlister Groves 
1999, Mullender 2006). 
 
Olika personer har olika önskemål om hur denna empati ska uttryckas, i förmåga att urskilja 
känslor och sätta ord på dessa, i att ”gå in i” samma känsla som klienten eller att vara 
närvarande, uppmärksam, deltagande samt omsorgsfullt lyssnande. Behandlaren bör förhålla 
sig uppmärksam och flexibel i relation till klienten för att skapa en god allians utifrån 
klientens karaktärsdrag och personlighet (Hubble m fl 1999). Det är också viktigt att ta 
hänsyn till vilken fas klienten befinner sig i och om denna är redo för förändring. Bara det 
faktum att en god terapeutisk relation uppstått kan i sig vara läkande. Upplevelsen av en varm 
och trygg miljö med ett mänskligt bemötande av tillgänglighet, bekräftelse och varaktighet 
kan innebära en möjlighet för klienten att utforska tidigare upplevda och nyupptäckta känslor 
och ömsesidighet vilket kan sätta igång förändring (Hubble m fl 1999). För att som vuxen få 
barn att öppna sig krävs ett reflekterande av egna sätt, antaganden och tolkningar.  
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Men vad är då en god relation mellan behandlare och klient när klienten är ett barn som 
upplevt våld? I intervjuerna signalerade barnen att sådan värme, bekräftelse och trygghet som 
forskare funnit viktiga för förändring kan förmedlas i aktiviteter och gester som visar att 
behandlaren bryr sig om barnet.   
 

…vi brukade leka lekar och spela spel. 
 

Det bästa med Trappan är att personalen är snälla, mycket snälla. Det är bra för barn och 
föräldrar att komma dit då de kanske inte har berättat, så att alla blir glada igen. Det var kul 

att vara där. Man får säga saker som man vill berätta. 
 

…att jag fick träffa henne och att jag fick vara där och äta kakor och glass. Jag fick en brosch 
som det var en gubbe på. 

 
Många barn beskrev vardagliga aktiviteter som fika, spela spel och leka som positiva 
upplevelser av Trappan-samtalen. Detta kan tolkas som att barnen uppskattade att umgås med 
de vuxna på barns villkor. Känslan av att vara i en trygg miljö tillsammans med föräldern 
hade också stor betydelse.  
 
Att få komma till en trygg miljö där man får möta någon som verkligen lyssnar, samt att få 
erfara positiva upplevelser var enligt barnen några av de viktigaste aspekterna efter att ha 
upplevt våld (jfr Forsberg 2008, Mullender 2006).  
 

Jag har lärt mig något av [behandlaren] som är bra för mitt liv annars skulle jag inte klara 
mig. Om det inte varit bra skulle jag inte ha kommit så många gånger. Det kändes bra att 

prata om svåra saker, men också jobbigt. Jag blev trött och ville sova men då öppnade 
[behandlaren] fönstret. 

 
Detta tyder på att behandlaren både intagit ett bekräftande och uppmuntrande förhållningssätt 
gentemot ungdomen och var lyhörd för dennes tillstånd och genom sitt handlande försökt 
främja den terapeutiska situationen. Detta kan även tolkas som att behandlaren tillhandahållit 
ett varaktigt stöd då ungdomen valt att fortsätta kontakten.  
 
Förmågan att urskilja och sätta ord på känslor så att dessa bli uppenbara för klienten är enligt 
Hubble med flera (1999) en viktig egenskap hos behandlaren. 
 

Att prata så att känslorna, de ledsna försvann. Man pratar om dem och använder de orden 
och då försvinner de, de ledsna känslorna. 

 
Detta tyder på att behandlaren lyckats fånga upp barnets känsloliv och tillsammans har de 
lyckats sätta ord på barnets känslor, vilket har haft en läkande effekt. 
 
Genom att ge klienten ett empatiskt och stödjande utrymme skapas möjligheter för klienten att 
skapa nya sätt att tänka och hitta nya perspektiv att se på problemen vilket tidigare har 
hindrats. Att genom behandlarens hjälp komma till ny insikt kan leda till omvärdering av 
tidigare invanda erfarenheter och begränsade förväntningar av tidigare relationer som en slags 
ny mellanmänsklig kunskap (Hubble m fl 1999). Nya insikter kan göra att barnet avlastas 
ansvarskänslor vilket minskar känslan av skuld hos barnet (McAlister Groves 1999). 
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Det var en fight jag inte kunde vinna. Det är fortfarande jobbigt, det känns som att jag gett 
upp hoppet om honom och att kan skulle kunna ändras. Till en början var jag helt inställd på 
att jag skulle ordna upp det här och att han skulle ändras, sen insåg jag att det inte är upp till 
mig, så jag kom till en acceptans. Min hemsituation har inte ändrats men mitt sätt att förhålla 

mig till det. 
 
Detta kan tolkas som att ungdomen i detta fall fått tillgång till att se på sin situation ur en 
annan synvinkel viket har bidragit till att ansvarsbördan har lättats. Ungdomen hade tillägnat 
sig kunskap kring vem som bär ansvar för att våldet uppstår och vad man som barn kan och 
inte kan förändra i familjesituationen och detta hade lett till ett nytt sätt att tänka. 
 

Den största grejen som var så positiv var att jag fick andra tankar kring hur jag skulle få 
bättre kontakt med mamma. Innan var det mer som om jag bara bodde där och gick ut, jaja, 

hejdå. 
 
Behandlaren hade i detta fall förstått vikten av att ungdomen inte kan ses som ensam 
huvudaktör i behandlingen och hade arbetat för att främja dennes relation till mamman. 
Ungdomen uppger att den förbättrade relationen till mamman hade varit det viktigaste med 
Trappan-samtalen. Detta stämmer väl överens med tidigare internationell forskning vilket 
visar på vikten av att skapa möjligheter för att främja mor och barn relationen (jfr Friend m fl 
2007, McAlister Groves 1999, Mullender 2006).  
 

Saker som hänt för länge sen kan ha konsekvenser för det som händer i framtiden. Det var 
väldigt bra att prata om saker som hänt som man trodde man glömt bort. Då förstod man 

varför man reagerat som man gjort. 
 
Genom att koppla ungdomens nutida reaktioner till tidigare händelser har ungdomen tillägnat 
sig ett nytt sätt att se på sin situation. 
 
Då klienter utrycker olika önskemål huruvida det empatiska gensvaret från behandlaren ska 
ge sig uttryck bör denna förhålla sig uppmärksam och flexibel i relation till klienten för att 
skapa en god allians utifrån klientens karaktärsdrag och personlighet. För vissa klienter är det 
viktigt att behandlaren har förmåga att ”gå in i” samma känsla som klienten vilket innebär att 
klienten får upplevelsen att behandlaren känner samma sak (Hubble m fl 1999). 
 

…[behandlaren] och jag gick ihop i känslan, det var en sådan lättnad, själsmässigt. 
 
Andra beskrev att det viktigaste varit att deras behandlare uppfattats som genomgående 
närvarande, uppmärksam, deltagande samt omsorgsfullt lyssnande.  
 

…att man fick prata och att det var någon som lyssnade och förstod. 
 
En god terapeutisk allians gör terapin mer effektiv då båda parters insats är viktig för 
behandlingens utfall. Behandlarens iakttagelseförmåga och förmedlande av tillit samt barnets 
vilja till samarbete och strävan mot uppsatta mål är viktigt för vidmakthållandet av en bärande 
arbetsallians. Viktigt är även att förmedla till klienten att dennes syn och upplevelse av terapin 
är av värde för dess utfall och att göra återkommande återkoppling i terapiprocessen (jfr 
Hubble m fl 1999). 
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Detta kan tolkas som att dessa ungdomar har blivit bemötta utifrån sina personliga behov. 
Genom att behandlaren uppmärksammar barnens individuella behov och anpassar sitt 
förhållningssätt därefter skapas en god arbetsallians. Nedanstående citat vittnar dock om att 
hänsyn inte tagits till barnens behov. 
 
Det sämsta med Trappan-samtalen var vilken tid det var. Det var just den dagen jag ville vara 

med kompisar. 
 

Det sämsta med Trappan var att jag förlorade lektid med mina kompisar. 
 
Dessa barn trodde inte att de hade mått sämre utan Trappan-samtalen men att det möjligen har 
blivit lite lättare att utrycka sig själv. Vilken dag i veckan som samtalen äger rum tycks ur 
barnens perspektiv vara av stor vikt. Denna till synes marginella detalj kan vara avgörande för 
behandlingens utfall. Man kan även anta att för ett barn som lever under otrygga förhållanden 
är det av extra stor betydelse med goda kamratrelationer och att hänsyn till detta bör tas vid 
planering av samtalstid. 
 
Betydelsen av hopp och förväntningar hos barnen 
 
En annan viktig faktor i terapin är klientens upplevelse av hopp, förväntning och tro på 
förbättring. Enligt Hubble med flera (1999) utgör denna placebofaktor ytterligare en viktig del 
av påverkan på terapiprocessen och dess utfall.  
 
Denna typ av faktor är särskilt komplicerad när det gäller barn och i synnerhet barn som 
upplevt våld. I synnerhet unga barn är sällan själva initiativtagare till stödinsatser och därför 
är det förmodligen mindre vanligt att man sökt insatsen för att man har förväntningar om att 
den ska hjälpa. När våld är problemet uttrycker också ofta barn att den förändring de helst vill 
uppnå är att våldet ska upphöra, vilket ju inte är något som en samtalsinsats kan påverka.  
 
Genom en god terapeutisk relation och förmedlandet av behandlarens tilltro till behandlingen 
skapas dessa förutsättningar för hopp vilket i sin tur främjar terapins slutresultat. Hubble med 
flera (1999) menar att klientens känsla av hopp minskar vid mål som dåligt definierade eller 
inte är väl förankrade i klientens upplevelse, vilket gör att klienten då inte får en uppfattning 
kring var den är på väg. Genom att inte lyssna och delta i klientens upplevelse resulterar 
arbetet vanligen i en metod som är mer passande för hjälparen än den hjälpsökande. Risken 
blir att tillvägagångssättet (pathways thinking) fungerar för endast behandlaren och genom att 
tillskriva klienten åsikter hur denna ska kunna förändras (agency thinking) istället för att dessa 
formuleras av klienten själv minskar även klientens medverkan (Hubble m fl 1999). 
 
Genom en god terapeutisk relation, vilken förmedlar behandlarens tilltro till behandlingen, 
skapas förutsättningar för hopp vilket i sin tur främjar terapins slutresultat. Tankar kring 
framtida mål kan förklaras genom de två komponenterna pathways thinking och agency 
thinking vilka båda är viktiga för att kunna känna hopp och hanterbarhet (Hubble m fl 1999). 
 

Jag har gått igenom så många stadier sedan Trappan-samtalen. Först gick jag på tå och 
väntade på att han skulle förändras. Efter att jag gått i Trappan var jag helt säker på att jag 
skulle kunna ordna upp situationen och att han skulle förändras. Efter flera utbrott förstod 
jag att det inte skulle bli någon förändring och då bröt jag ihop och låg bara och bölade. 

Nästa stadie blev acceptans, nu är jag mest skitorolig för min mammas skull. 
 



63 
 

Detta kan tolkas som att den här ungdomen hade pendlat mellan hopp och förtvivlan. Från 
början fanns en stark tilltro till behandlingen vilken successivt minskat då ungdomen insett att 
egna försök till förändring varit verkningslösa. Om denna ungdom tillhandahållits andra 
färdigheter av behandlingen är svårt att avgöra, men man kan anta att ett orimligt hopp har 
ingjutits kring hur denna själv ska kunna påverka situationen. Behandlarens lyhördhet för 
klientens situation, behov och önskemål är nödvändig för att processen ska kunna anpassas till 
klienten. I annat fall riskerar behandlaren tillskriva klienten egenskaper eller åsikter och 
förändringsprocessen blir mer anpassad till behandlarens erfarenheter och preferenser än till 
klientens behov i den situation han eller hon befinner sig (jfr Hubble m fl 1999).  
 

Det var lite jobbigt. Det kändes inte bra. Det är inte skönt att prata om dåliga saker. 
 

Det bästa var att åka dit och släppa ut det som inte ens mamma visste… men det har varit 
dåligt att prata om våldet mot mamma. Det är inte kul att prata om det. Jag tror det är dåligt 

att prata om sånt som inte är kul. 
 
Det senaste citatet tyder på att det mest betydelsefulla varit att bryta tystnaden kring en 
traumatisk händelse. Samtalen i övrigt kan i värsta fall varit ogynnsamma då barnet själv inte 
trodde att det var bra och därmed inte haft en tilltro till tekniken. Dessa barn och ungdomar 
har i övrigt tyckt om att komma till Trappan-samtal och har uppskattat att få leka lekar och 
spela spel. Trots att barnen inte velat sitta och prata så tyckte de att andra i samma situation 
ska ha möjlighet att komma till Trappan. Tidigare forskning visar att alla barn dels inte har 
behov av individuell terapi och att vissa barn inte har förmågan att prata om sina upplevelser 
och därför behöver en annan typ av intervention. Vidare är samvaro med andra barn, 
gemensam aktivitet och trevliga upplevelser viktiga faktorer för barn i svåra situationer (jfr 
McAlister Groves 1999, Forsberg 2008). Dessa barn och ungdomar har ett utländskt ursprung 
och barnens motvilja att prata om våldet kan vara ett tecken på kulturell övertygelse kring vad 
som är lämpligt att prata om med utomstående. Även tidigare forskning visar att det finns 
delade åsikter både bland behandlare och bland föräldrar om huruvida barnet ska älta svåra 
upplevelser (jfr McAlister Groves 1999).  
 
Betydelsen av tekniker som främjar kommunikationen 
 
När man talar om utfallet av en insats fokuserar man ofta på tekniker. Dessa faktorer, som 
alltså är specifika för varje metod, innefattar: behandlingens teoretiska inriktning, 
behandlingsmetod, manualer, samtalsmetoder och arbetsmaterial m.m. och tros påverka 
behandlingsprocessen. Metoder och modeller innehåller tekniker vilka definieras som 
funktioner som utgör en förlängning av en övertygelse eller en teori. Beroende på 
behandlarens teoretiska övertygelse av vad som främjar ett gott resultat efterföljs och formas 
metoden (Hubble m fl 1999). Vilken teori en insats bygger på verkar spela mindre roll än 
behandlares olika tillvägagångssätt i applicerandet av metodens tekniker (Hubble m fl 1999).  
  
Hur behandlaren använder sig av tekniken kan vara avgörande för huruvida behandlingen 
utfaller positivt. Tekniker utmynnar ur en övertygelse eller teori och utifrån behandlarens 
teoretiska tillhörighet formas och appliceras metoden (Hubble m fl 1999). 
  
Hela min Trappan-period är väldigt värdefull för jag har blivit en helt annan person efter det. 
Jag har bearbetat hela min barndom och lagt det bakom mig. Samtalen har gjort att jag kan 

ta mer plats nu och tycker att jag är värd att göra det. Händelserna hade slutat tre år tidigare 
så livet hade redan blivit bra. Men jag kunde inte komma över det gamla fast jag redan hade 
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fått det bättre. Jag vet bara hur det var innan och efter samtalen. Det kan jag nog säga att det 
är samtalen som har förändrat mig. 

 
Detta fall vittnar om att tekniken tillämpats på ett tillfredställande sätt vilket har resulterat i att 
samtalsmetoden har varit avgörande för det positiva utfallet. Intervjun tyder på att en god 
arbetsallians uppstått vilket kan ha bidragit till att behandlaren har kunnat överföra sin 
övertygelse och anpassat metoden efter klientens behov. Denna ungdom sa att den inte 
kommit över händelserna trots att lång tid har gått och situationen vid intervjun såg 
annorlunda ut. I detta fall behövde ungdomen tillsammans med behandlaren bearbeta våldet 
för att integrera händelsen i sin livsvärld och därmed påbörja en emotionell läkning (jfr 
McAlister Groves 1999, Arnell & Ekbom 1999). En annan faktor som kan ha bidragit till det 
positiva utfallet är att lång tid har förlöpt sedan händelserna och därmed hade barnet fått 
distans till dessa och att behandlaren har varit lyhörd för vilken fas ungdomen befann sig i och 
om denna var redo för behandling (jfr Hubble m fl 1999). 
  

Sämst med Trappan var att man satt mest vid ett bord och pratade. Det var hårda stolar, så 
man fick ont. Jag hade hellre velat leka eller sitta i sofforna. 

 
I detta fall har behandlaren inte varit lyhörd för barnets behov i användandet av tekniken då 
metoden anpassats efter behandlaren snarare än efter barnet. Forsberg (2008) menar att man 
inte kan förvänta sig ett direkt berättande från ett barn. Barn har ett rikt kommunikationssätt 
men det krävs att behandlaren har kännedom om detta och är reflekterande över sitt eget sätt 
att kommunicera med barnet (Forsberg 2008).  
 
Detta väcker tankar om huruvida samtalen lett till någon förändring då behandlaren inte gett 
utrymme för barnet att påverka situationen. Forskning visar att inga stora skillnader i 
behandlingsresultat brukar framkomma beroende på metodens teoretiska inriktning. Däremot 
är det vanligt att stora skillnader i en och samma behandlingsmetod visar sig beroende på 
behandlarens sätt att tillämpa tekniken. Detta fenomen tycker vi oss se utifrån barnens 
beskrivningar av deras minnen från Trappan-samtalen. Detta barn kanske hade upplevt 
samtalet mer positivt om möjlighet hade getts att till exempel leka eller rita under samtalen. 
Av barnets beskrivning verkar det som att miljön var utformad med bekvämare sittplatser, 
barnet verkar dock inte blivit tillfrågad kring val av sittplats och därmed inte kunnat påverka 
var samtalet ska äga rum.  
 

Det sämsta med Trappan var att inte mamma fick vara med. 
 

Trappan-samtalen var bra från deras synvinkel för dom fick reda på mycket mer. För mig 
kändes det helt OK, för jag har aldrig haft särskilt stora problem med mig själv… bra att få 

prata ut om det men det hade varit lättare om alla i familjen satt tillsammans och pratade om 
det. Det är även bra för föräldrar att se hur barnen reagerar på sånt. Krävs nog en som 
arbetar med sånt för att få både föräldrar och barn att tänka på det och bli upplysta om 

saker. Annars förtränger man det lite grann. 
 
Dessa barn och ungdomar hade inte upplevt att deras behov av föräldrars stöd i 
behandlingsprocessen har blivit tillgodosett. Trappan-metodens grundidé är att krissamtalen 
ska bedrivas utan mammans närvaro. I undantagsfall kan mamman få närvara men placeras då 
en bit bakom barnet i samtalssituationen. Detta tillvägagångssätt strider mot internationell 
forskning vilken istället påvisar mammans närvaro som betydelsefull i behandlingsprocessen 
(jfr Friend m fl 2007, McAlister Groves 1999, Mullender 2006).  
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Vissa barns och ungdomars svar tyder på att Trappan-samtalen syfte inte varit klart för dem. 
De hade inte tillägnat sig en förståelse av att samtalen är en stödinsats avsedda för dem själva.  
Dessa intervjusvar vittnar om att barnen och ungdomarna verkar upplevt samtalen som en 
utredning där de ska redogöra för händelserna i syfte att tillgodose någon annan med 
information. Genom att inte ha en förståelse för samtalens syfte kunde barnen inte heller 
tillägna sig några förväntningar på metoden. Man kan anta att många barn som upplevt våld i 
hemmet har varit föremål för utredande samtal innan stödinsatsen varför ett förtydligande 
kring samtalens syfte är extra viktigt. 
 
Reflektioner om Trappan-metoden utifrån barnens beskrivningar 
 
Sammantaget framträder i barnens beskrivningar generella faktorer – liksom i andra studier av 
andra insatstyper – som minst lika betydelsefulla som den specifika metoden, Trappan. 
Betydelsen av att hotet upphör för barnen är välkänd och en faktor som ligger helt utanför 
Trappan-metodens möjligheter att påverka. Om hotbilden kvarstår för ett barn måste man som 
samtalsledare kanske göra särskilda och särskilt tydliga mål med insatsen.   
 
Barnens egen tilltro till den egna läkningsförmågan, hopp och förväntningar på insatsen ligger 
inte explicit i metoden, men kan göras till särskilda aspekter för samtalsledare att ta hänsyn 
till och reflektera över i samband med samtalen med ett enskilt barn.  
 
För ungdomarna, vilka ofta under stor del av sin uppväxt upplevt våld, har rekonstruktion av 
våldshändelserna beskrivits som betydelsefulla, även fast våldet i vissa fall sedan en tid har 
upphört. Här framstår Trappan-metodens teknik mer betydelsefull för bearbetningen. Främst 
för ungdomarna har det varit viktigt att tillägna sig nya sätt att tänka kring den våldsamma 
händelsen och vem som bär ansvaret för våldet då detta kan leda till insikt om vad man som 
barn kan och inte kan förändra i familjesituationen. Rekonstruktion av det upplevda våldet 
tycks vara mer betydande för äldre barn då dessa i vissa fall fått en distans till händelsen och 
har fått möjlighet att se på händelserna utifrån ett annat perspektiv. De yngre barnens 
beskrivningar av betydelsefulla faktorer har till stor del handlat om vardagliga aktiviteter 
tillsammans med behandlaren till exempel fika, leka och spela spel. Vardaglig samvaro med 
en trygg vuxen som anpassar sig efter barnet och samspelar utifrån barnets villkor, tycks 
därmed för yngre barn ofta vara viktigare än att rekonstruera den våldsamma händelsen. 
Kanske är detta uttryck för de äldre respektive de yngre barnens något olika behov av 
rekonstruktion över huvud taget, eller deras olika förmåga att beskriva och formulera 
betydelsen av rekonstruerande aspekter av Trappan-insatsen eller för att det för enskilda (i 
synnerhet yngre) barn kanske är bättre att stegvis närma sig våldet så att den svåraste 
händelsen bearbetas sist och för andra möjligen till och med bättre att försöka glömma (jfr 
McAlister Groves 1999).  
 
Det flera barn uttryckt en avsaknad av i insatsen är mammans eller någon annan 
familjemedlems närvaro under samtalen. Med rätt hjälp kan en icke-våldsam förälder till 
exempel bidra till att öka barnets tilltro till den egna läkningsförmågan, barnets hopp inför 
framtiden och motivation till insatsen och att följa upp samtalen för att hjälpa barnet hantera 
sina känslor efter Trappan-samtalens slut. Alla mammor utgör emellertid inte ett skydd för 
barnet på grund av egna svårigheter, som exempelvis missbruk. För dessa barn kan det vara 
viktigt att få prata enskilt med behandlaren vilket kan bero på att det finns en lojalitetskonflikt 
som annars skulle hindra barnets berättande. Barnens individuella behov bör vara vägledande 
när man avgör vilket som är lämpligast utifrån barnets bästa. Nödvändigtvis behöver inte 
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mammans involvering betyda att hon närvarar vid samtalen. Barnet kan stärkas enbart av 
vetskapen att mamman också kommer att få hjälp. Om och i så fall hur potentiellt stödjande 
personer i barnets närhet kan involveras i samtalen eller i insatsen i stort är därför ytterligare 
ett viktigt reflektionsområde för professionella. 
 
Trots att vissa barn inte beskriver Trappan-samtalen i sig som hjälpande menar samtliga barn 
att andra barn i liknande situationer ska erbjudas insatsen. Kanske är detta ett uttryck för att 
den trygga och varma miljön där det finns tillgång till bekräftande vuxna ändå har gett barnen 
en positiv känsla som de bär med sig ett år senare. Detta innebär också att även om de lovande 
resultat vi identifierat i rapportens tidigare kapitel kanske har mer att göra med generella 
förändringsfaktorer än Trappan-metodens specifika delar, tekniker eller arbetssätt, så kan 
Trappan-metoden ge professionella möjlighet att erbjuda barnen en terapeutisk och empatisk 
relation och hopp för framtiden.  
 
En sista viktig reflektion att göra utifrån barnens beskrivningar är hur Trappan-metoden ska 
ses över huvud taget: som en metod med vissa tekniker och tidsplaner att följa eller som en 
benämning på en möjlighet för barnen att tala med en vuxen som genom att anpassa sig efter 
barnets behov och förmåga empatiskt och bekräftande lyssnar på vad de har att berätta? Om 
det är så att en bekräftande vuxen som visar värme och omtanke och umgås med barnet 
utifrån barnets egna villkor i själva verket för en del barn är viktigare än att den värsta 
händelsen rekonstrueras, kan ett nyanserat professionellt förhållningssätt till Trappan-metoden 
vara nödvändigt.  
 

12. Offer för våld och delaktig i stödsamtal – våldsutsatta barn i 
Trappan-samtal9 

Åsa Källström Cater och Rose-Marie Helander 
 
Det finns olika synsätt på barn: ett välfärdsperspektiv som utgår ifrån att barn är otillräckligt 
socialiserade och beroende av/i behov av omsorg, skydd och kontroll och ett aktörsperspektiv 
som ser barn som kreativa, sociala och moraliska agenter med kapacitet att agera, interagera 
och influera sin egen barndom (Näsman m fl 2008). Välfärdsperspektivet kan synliggöra 
barnens offerskap, både att de alla kan betraktas som brottsoffer med vissa rättigheter och att 
de kan uppleva sitt offerskap på olika sätt (Cater 2007b). Aktörsperspektivet kan synliggöra 
barnens förmåga och rätt till delaktighet i det som berör dem. Spänningsförhållandet mellan 
dessa båda ytterligheter är viktigt att diskutera då barns deltagande i sina egna stödprocesser 
blivit allt mer aktuellt bland forskare och socialarbetare (Eriksson m fl 2008, Healy 1998, 
Oranen 2007).   
 
För barn utgör åldern en faktor som begränsar deras möjligheter att agera. Att vuxna ofta har 
tolkningsföreträde över barn innebär i praktiken också att de har kontroll över barns reella 
inflytande (Smart m fl 2001). I stödarbete kan barns möjligheter att agera och känna 
hanterbarhet stärkas eller reduceras beroende på vilket inflytande de ges (Smart m fl 2001).  
 

                                                 
9 Kapitlet bygger på en omarbetning av Rose-Marie Helanders D-uppsats Sammanhangets betydelse - Att förstå 
barns offerskap för våld i förhållande till delaktigheten i den egna stödåtgärden (2009), handledd av Åsa 
Källström Cater. 
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Syftet med detta kapitel är att fördjupa kunskapen om barns offerskap och delaktighet utifrån 
deras beskrivningar av Trappan-samtal. Analysen om barns offerskap och delaktighet grundas 
på intervjuer med 28 barn som deltog i den studie som beskrivs i kapitel 3. Målsättningen var 
att nyansera förståelsen av barnens offerskap och delaktighet genom att söka efter hur dessa 
båda aspekter kan hänga ihop utifrån barnens sammanhang (Antonovsky 2005). Ålder och 
kön har vi särskilt tittat på. 
 
Offerskapets betydelse för delaktigheten i Trappan-samtalen  
 
Barnen som deltog i Trappan-samtalen har alla befunnit sig under ett ofrivilligt offerskap för 
våldet mot mamman där individuella emotionella beteendemässiga fysiska och psykosociala 
behov ofta försummats. Detta har avspeglat sig i samtalen i förhållande till den egna 
delaktigheten på flera sätt.  
 
Offerskapet medför fysiska och psykosociala problem  
 
För barn kan det vara mycket skrämmande när det uppstår oförutsägbara situationer som de 
inte har inflytande över. Ett genomgående tema i intervjuerna var att offerskapet för våldet 
mot mamman medfört olika men hos barnen. Av barnens tidigare minnen och erfarenheter 
från våldet kunde en rad ofrivilliga fysiska och psykosociala yttringar urskiljas hos 
majoriteten där de psykosociala menen framträdde tydligast. Ett utmärkande drag var att 
endast pojkar berättade om kroppsliga känningar från minnena av våldet när de pratade om 
våldet i hemmet eller de gånger de höll våldet inom sig och inte berättat för någon: 
 

Känslorna först är i magen och sen här i ögonen [huvudet]. Jag har aldrig gömt dem. Mina 
känslor. 

 
Om man inte säger då är det kvar inom en och man kan få ont i magen. 

 
Sådana känslor kan uppstå då våldet mot mamman kommer upp på tal eller när de egna 
upplevelserna hålls kvar inombords. Att den ena pojken indikerade att han inte dolt sina 
känslor kan tolkas som att han är medveten om att fysiska och psykosociala känningar kan 
uppstå som han dock accepterar. De psykosociala menen var emellertid mest framträdande 
hos flickorna i studien. Flera flickor förklarade på vilket sätt våldet mot mamman påverkat 
dem som personer i sina sammanhang:  
 

Man kanske är hämmad i vissa saker på grund av saker som hänt tidigare så kan det vara 
svårt att hantera. 

 
Det är svårare att visa sina känslor, man vill ju inte visa att man är jätteledsen. 

 
Förut sa jag inte till om någonting. Det gick ut hemma över det jag inte vågade säga till i 

skolan. 
 

Det drog mig tillbaka lite i mig själv alla händelser minnen. Jag fick aldrig riktigt bearbeta 
dem det har dragit mig själv tillbaka inombords. Jag tog inte tag i mig själv efteråt jag var 

väldigt mycket uppe i andra och blev väldigt sårbar när det gällde mig själv. 
 
Sådana symtom var tydligare hos flickorna i studien som i sina beskrivningar berättade hur 
våldet medfört ett inåtvänt beteende med låg självkänsla och sårbarhet. Sådana inåtvända 
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symtom kan vara effekter av att flickorna befunnit sig i sammanhang som varken varit 
förutsägbara, hanterbara eller meningsfulla, vilket framgår av flickornas oförmåga att tala i 
skolan samt utökade engagemang i andra personer utanför det egna jaget. Detta kan tolkas 
som en form av oförmögenhet att hantera obearbetade minnen som våldet fört med sig där de 
egna resurserna inte uppfattats som tillräckliga.  
 
Bland pojkarna var de introverta symtomen inte framträdande i beskrivningarna i samma 
utsträckning, men förekommer och då med en utåtriktad/”aggressiv” konsekvens:  
 

Jag fick skuldkänslor för att mamma var tillsammans med honom och känsla av att jag inte 
kunde göra något åt det och att jag tyckte synd om mamma väldigt mycket. Det påverkade 

också mitt vardagliga liv och i skolan för att jag tänkte så ofta på det och eftersom han bodde 
hemma och så var mina känslor ganska så aggressiva mot honom. 

 
Pappa skällde på mamma. Det var därför han flyttade. Jag skrek: lägg av nu. Jag orkar inte 

höra ditt djävla tjat! 
 
Barn får ofta olika stressrelaterade symtom av upplevelser av våld, såsom skuldkänslor av att 
de själva känner sig oförmögna att påverka situationen (Terr 2003). Skuldkänslor av detta slag 
kan förklara de aggressiva känslor den förste pojken ovan beskrev medan den andra pojkens 
reaktion även innebär en aktiv handling.  
 
Sådana fysiska eller psykosociala problem som barnen här beskrivit kan också försvåra för 
dem att delta på ett aktivt sätt i stödsamtal, då symtomen riskerar att så att säga ’komma 
emellan’ deras behov och deras möjligheter att öppna sig.  
 
Offerskapet gör det svårt att finna en begriplighet i rädslan   
 
Individuella upplevelser hos barn kan yttra sig olika vid upplevelser av våld men framförallt 
när våld tystas ner och döljs i en familj. Barnen utsätts indirekt för psykisk misshandel som 
åskådare till pappas våld mot mamma (Dyregov 1997). I intervjuerna kan en rädsla som en 
effekt av offerskapet för våldet urskiljas hos de flesta av barnen. De egna 
påverkansmöjligheterna att agera som sociala aktörer vid Trappan-samtalen har varit 
begränsade på grund av rädsla:    
 
Man är lite blyg att berätta det man inte vågar man vill ju inte prata om det som hänt men då 
känner man att man inte vill berätta men man måste ju berätta för man vill ju inte vara kvar 

där och bli hotad man är liksom rädd. 
 

Jag visar inte att jag är rädd utanför visar jag att jag är rädd men inte där innanför. Innanför 
gör jag det också lite inuti kroppen. 

 
Hur kan man acceptera att man smyger i sitt hem rädslan att han ska göra något som inte är 

acceptabelt. 
 
Enligt dessa beskrivningar verkar rädslan utgjort en hämmande faktor för barnen som går att 
relatera till offerskapet för våldet. Den ena flickan antydde att anledningen till att hon inte 
ville prata om det som hänt mamman har att göra med att hon är rädd för vad som kan hända 
då pappan redan hotar henne - vilket kan förklaras av att hon samspelade på ett sätt som ur 
hennes sammanhang upplevdes som förutsägbart. Samtidigt indikerades en medvetenhet om 
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att hon måste berätta om våldet för att en förändring ska kunna åstadkommas. Någonting som 
antyder att hon internaliserat en bild av sin vardag som inte upplevs som fullt så meningsfull. 
Pojken angav rädslan som en faktor som påverkat honom psykiskt även om det varit 
problematiskt för honom att sätta ord på sitt känslotillstånd vid tiden för Trappan-samtalet. 
Den andra flickan relaterade sin rädsla till att hon aldrig visste när pappan skulle utsätta 
mamman för något skadligt men att en fara förelåg. Dessa beskrivningar av offerskapets 
konsekvenser innebär att barn som inte får möjlighet att bearbeta sina känslor av skuld, skam 
och maktlöshet efter upplevelser av våld ofta lever i ett förhöjt spänningstillstånd (Lundy & 
Grossman 2005).  
 
Flickorna uppvisade samtidigt en öppenhet och närhet till personalen genom att återberätta 
sina upplevelser, där en flicka verbalt motsatte sig det smygande hon upplevt försiggått i 
hemmet. Sammantaget går det av dessa exempel att tolka som att inre och yttre stimuli som 
uppkommit ur det förflutna inte varit förutsägbart eller förnuftsmässigt gripbart ur barnens 
sammanhang. Att detta skulle ha påverkat delaktigheten vid Trappan-samtalen negativt går att 
anta till följd av att barnen inte funnit någon mening i sina sammanhang.  
 
Offerskapet försvårar öppenhet   
 
För att kunna hjälpa och stödja barn som befinner sig i hem där våld förekommer är det 
väsentligt att det råder en förtroendefull relation mellan förälder och barn, där någon av 
föräldrarna ska ge skydd och omvårdnad trots att de själva kan vara hotade eller vara den 
person som utgör hotet. I intervjuerna urskildes nyanser av ett bristande förtroende till någon 
av familjemedlemmarna och betydelsen av att få delge sina erfarenheter med någon 
utomstående:    
 
Det har varit bra för att jag har fått kunna prata ut om känslor som jag inte har kunnat säga 

till någon annan inte någon alls. 
 

Jag får säga det till personal och då säger inte hon till någon för jag vill inte att hon ska säga 
vad jag sa. 

 
Dessa beskrivningar ger intrycket av att barnen inte ville att familjen ska få vetskap om vad 
de berättat för personalen vid Trappan-samtalen. Att barnet inte hade förtroende till den egna 
familjen kan tolkas som ett resultat av offerskapet i form av en upplevd rädsla för att 
situationen ska förvärras ytterligare om någon i familjen fick vetskap om vad de sagt.  
 
Samtidigt har barnen upplevt ett förtroende till personalen som de delvis vågat öppna sig inför 
om sina känslor och den besvikelse de kan ha känt av att inte ha fått de egna behoven av 
närhet och kärlek tillgodosedda i ett sammanhang där de varit beroende av både offret och 
förövaren. Det förtroende som urskilts till Trappan-behandlarna kan således ha främjat 
återhämtningsprocessen och delaktigheten inom ramen för Trappan-samtalen som offentligt 
rum. Detta kan även ha ökat känslan av mening vid samtalen då det kan antas att det funnits få 
eller inga personer i barnens sociala nätverk som kunnat trösta och förklara. Med liten träning 
i att öppna sig för föräldrarna kan det vara svårt att öppna sig för stödpersoner.  
 
Hur det faktiskt förhåller sig går inte att uttala i något av pojkarnas fall även om tidigare 
forskning visar att pappas våld mot mamma kan drabba barn på olika sätt där förälder och 
barn har olika uppfattningar av pappans våld till följd av att de betraktar det från olika 
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positioner (Cater 2004). Även om dessa barn anförtrott sig till Trappan-behandlarna kan deras 
deltagande ha påverkats av hur förhållandena varit hemma under den tiden samtalen pågick. 
 
Offerskapet gör det svårt att tala om våldet 
 
Tidigare studier visar att ett vanligt sätt att reagera på ohyggligheter som hänt i det förflutna 
är att förneka eller förtränga det inträffade där barnens misstänksamhet gentemot vuxna kan 
medföra att de drar sig undan nya kontakter. Traumatiska händelser spärrar ofta barns fantasi 
vid kommunikation där de medvetet kan undvika att tala om allting som går att jämföra med 
det som hänt mamman (Arnell & Ekbom 2010). Att barnen upplevde att deras behov 
försummats i hemmet framgick i deras berättelser där en ovilja att tala om våldet mot 
mamman urskildes bland flickorna i huvudsak för att det upplevs jobbigt:  
 

Jag ville inte säga jag tyckte det var tråkigt. 
 

Jag tycker inte om att prata så mycket. Att dra upp allt som har hänt när man har börjat läka 
lite det har varit jättejobbigt. 

 
Det har varit lite tråkigt att vara här ändå bara för att jag måste prata också. Det är tråkigt 

att prata om vad vi har gjort för bråk. 
 

Att vi pratade om det som hände förut och det tycker inte jag är kul. 
 

Det sämsta har varit att dra upp alla händelser och minnen som man försökt att trycka bort 
långt in som man fick gräva upp och gå igenom. 

 
Sammantaget visar dessa berättelser hur flickorna – yngre som äldre - ogärna talade om sina 
smärtsamma minnen av att ha sett mamman blivit slagen. Offerskapet för våldet kan ha 
medfört negativa upplevelser som de inte ville föra upp till ytan igen från ett tidigare 
sammanhang som upplevts som obegripligt och ohanterbart. Att denna ovilja att tala om 
våldet urskilts tydligast bland flickorna i relation till pojkarna i studien kan ha olika 
förklaringar. Det kan bero på att de i högre utsträckning upplevt skuld- och skamkänslor som 
offer för omständigheterna där våldet skett utanför den egna kontrollen. Våldet mot mamman 
kan likaså varit en familjehemlighet som flickorna inte ville avslöja för någon annan vilket 
går att tolka som ett hinder för delaktigheten i Trappan-samtalen oavsett vilken öppenhet och 
inflytande personalen gett dem. Att tala med andra människor om våld i hemmet kan vara 
svårt för barnen som i första hand vänder sig till föräldrarna (Cater 2008). För flickorna kan 
det ha tagit tid att etablera en förtroendegivande relation med Trappan-behandlare där ett 
flertal samtalstillfällen fodrats för att barnen ska våga öppna sig inför en utomstående som 
frågar om någonting smärtsamt. Däri kan en tillitsbedömning ha gjorts för att avgöra om det 
går att finna mening vid samtalen med personalen då det kan upplevas som ängsligt och 
ohanterbart för stunden att våga öppna sig inför en tillsynes främmande person.  
 
Betydelsen av delaktighet i Trappan-samtal för det upplevda offerskapet  
 
Offerskapet för våldet mot mamman kan inte urskiljas som ett fristående fenomen utan det 
påverkar barnets delaktighet i Trappan-samtalen i olika avseenden. De mönster som urskilts 
verkar komplexa och emellanåt motsägelsefulla företeelser bland barnen. En utmärkande 
tendens som vi sett var att en ovilja att tala om det specifika våldet har hämmat barnets 
deltagande, även om Trappan-samtalen i allmänhet varit meningsfulla.  
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Att känna en öppenhet inför att samtala   
 
Tidigare studier har visat att barn har olika förmågor och strategier att distansera sig från våld 
som de får uppleva i hemmet vilket bland annat kan ske genom förnekande och psykisk 
avskärmning (SOU 2001:18). Trots en ovilja att tala om det specifika våldet mot mamman har 
Trappan-samtalen i allmänhet beskrivits som bearbetande av 18 av de 28 barnen i studien av 
vilka fem kommer till tals här:   
 

Vi har pratat om det och det har känts ganska bra för då försvinner känslorna och man blir 
mycket gladare. Man måste våga berätta om känslorna och respektera dem och acceptera 

dem. 
 

Det var skönt att berätta för det jobbiga har varit tråkigt. Jag hade ju haft tråkigt när jag 
bodde med mammas pojkvän som hon var förlovad med för han var dum. 

 
När man har pratat om det när man har pratat klart då känns det som om man kommit över 

det. 
 

Samtalen har varit bra väldigt bra i alla fall. Vi har talat om hur det har gått när de har 
bråkat och hur det började och hur det slutade. 

 
Bearbeta är för mig att prata om det och det kan vara lägen när jag inte själv förstod vad som 

hände eller varför det hände och då kunde X förklara för mig varför jag tänkte som jag 
gjorde och handlade som jag gjorde. Det kallar jag att bearbeta. 

 
Att samtalen haft betydelse för barnens bearbetning av våldet mot mamman framgick där 
ålder och kön inte utmärkts påtagligt bland barnen. I vilken utsträckning barnen haft insyn och 
inflytande i samtalens struktur går däremot inte att uttala sig om även om Trappan-samtalen 
omnämns i positiva ordalag vilket går att förstå utifrån barnens sammanhang. Att barnen 
bemötts av en öppenhet från personalen indikeras likaså via deras beskrivningar som gett 
uttryck för emotionella känslor som lättnad glädje och en känsla av att ha kommit över våldet.  
 
Att uppleva en begriplig känsla av närhet och förtroende till personal 
 
Den demokratiska värdegrunden i socialt arbete bygger på att det personliga ansvaret och 
engagemanget ska stärkas hos individer via ett participativt synsätt som främjar det 
individuella engagemanget i åtgärder som vidtas (Croft & Beresford 1994). I samtalen med 
barnen blir det tydligt hur personalens förhållningssätt nyanserat bilden av hur delaktigheten 
kan gestalta sig vid Trappan-samtalen utifrån barnens sammanhang. Bland majoriteten av 
barnen har en närhet och förtroende urskilts till personalen som indikeras ha gett dem 
utrymme att komma till tals via en ömsesidig respekt även om barnen i varierande 
utsträckning satt ord på sina upplevelser:  
 

Hon var väldigt… hon pratade med mig som om jag var en … mer som en vän lika värd 
liksom. Jag kände mig aldrig underlägsen. 

 
Jag vet att han förklarade för mig väldigt bra och första gången jag pratade så lyssnade han 
på ett sånt sätt som jag tror de flesta vill bli lyssnade på. För mig ser det ut så att han tar del 

av det som sägs och han kan prata om det på ett mer moget sätt som man inte har tänkt på 
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innan ett annat synsätt som man inte har tänkt på och då mår man bättre och får en bredare 
syn på just en händelse eller minne. 

 
Det har ju hjälpt mig mycket att komma hit mest med självkänslan och så att jag får prata ut 
om mina problem. Just när man pratar om dem så känns det bara som ett vanligt samtal och 
efteråt så kan man smälta och man har fått höra lite bättre saker. Alltså det känns lite bättre 
efteråt att man pratat. Att jag kunde få prata ut gjorde ju att det kändes som att det blev en 

stor lättnad. Det var det bästa med att jag kunde gå hit. 
 
Dessa barn indikerade genom sina återgivelser att personalen varit lyhörda för deras behov 
genom att lyssna och förklara, vilket kan förstås som att barnen upplevt sig som jämlikar 
vilket kan ha främjat barnens delaktighet och återhämtningsprocess vid samtalen. Ur den ena 
flickans beskrivning har ett förtroende till personalen urskilts där hon aldrig känt sig 
underlägsen under samtalen medan pojken beskrev personalens sätt att lyssna och reflektera 
tillbaka som ett sätt att etablera närhet och förtroende. Ur flickans beskrivning går det att 
urskilja att hon fått prata ut vilket gjorde henne tillfreds. Sammantaget går det att tolka som att 
personalen uppfyllt delaktighetskriteriet genom att visa öppenhet i dialogen gentemot barnen 
för att främja en ömsesidig förståelse i en förtroendefull relation (SOU 2000:1).  
 
Att uppleva hanterbarhet via aktivitet  
 
Ett mönster som gått att urskilja via framförallt de yngre barnens berättelser har varit en 
svårighet att delge sina minnen av våldet mot mamman. Bland 12 av de yngre barnen har 
någon form av fysisk eller konstnärlig aktivitet som spel lek eller teckning varit nödvändigt 
att tillgå för personalen i anslutning till samtalen. En flicka berättade om ett tillfälle med 
Trappans personal. 
 
Det var väl en gång och då satte vi oss och spelade spel och det hjälpte väl lite då att man kan 

ta hänsyn till att man är deppig och så. 
 
En annan pojke berättade om sin inledande besvikelse över att samtala vilket kom att ändra 
riktning via personalens agerande då spel och leksaker aktualiserades i barnens sammanhang. 
 

Blev inte nöjd trodde vi bara skulle prata. Det blev mycket bättre sen så märkte jag att hon 
gick dit och tog leksaker och det där katt- och musspelet det var jätteroligt. 

 
Dessa barn visade hur delaktighet kan främjas när lekaktiviteter inkluderas vid samtalen av 
lyhörd personal som kan antas haft viljan att etablera en kreativ atmosfär för att involvera 
barnen vid samtalen. Barnens stämningshöjning kan tolkas som att deras behov av anpassning 
tillgodosetts vilket i förlängningen ökar sannolikheten för att stödet ska ge effekter där 
deltagande i Trappan-samtal upplevs som meningsfullt. En annan pojke berättade om vad som 
varit det bästa med Trappan-samtalen där han angav sin medicinska diagnos som ett skäl för 
att få röra på sig under samtalen.  
 
Att jag fick göra något och inte sitta still så länge. För jag har ADHD och kan inte sitta still 

så länge. 
 

När vi har kul tillsammans leker. När vi lekte en fiskelek man skulle fånga upp fiskar. 
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Det är roligt att vara här och måla och ta kakor och leka och måla i det lilla rummet. Förra 
gången ville jag göra många men så fick jag det inte för vi skulle åka hem. 

 
Av barnens berättelser går det att tolka som att personalen beaktat barnens önskemål vilket 
framgår av den mening de olika aktiviteterna tillskrevs. Dessa citat synliggör framförallt 
aktivitetens betydelse som en del i bearbetningen ur barnens perspektiv. Att samtalen haft en 
underordnad roll i relation till leken och aktiviteten kan ha olika förklaringar som kan bero på 
att barnen burit känslor inom sig som varit svåra att förmedla i ord. Att på något sätt få 
aktivera sig kan således ha hjälpt till i bearbetningen med att visa sin vrede och besvikelse 
mot dem som de annars tycker om. Åldern kan vidare ha inverkat på svaren liksom rådande 
dagsform och behovet av att samtala om våldet mot mamman. För barnens delaktighet går 
inflytandet över aktiviteten att tolka som att de fått reella påverkansmöjligheter vilket även 
utgör en grundförutsättning för medborgare i en demokrati (SOU 2000:1).  
 
Att finna en mening av att tvingas till Trappan-samtal  
 
Studien indikerar att barnens behov av stöd för sina upplevelser av våld mot mamman i stor 
utsträckning har utgått från ett vuxenperspektiv där barnets egna vilja inte beaktats i någon 
större utsträckning ur delaktighetssynpunkt (SOU 2000:1). En övervägande majoritet av 
barnen kom i kontakt med Trappan på inrådan av mammorna. Endast tre av barnen uppgav att 
de själva velat komma till Trappan-samtal eller att de haft det i åtanke. En flicka uppsökte 
Trappan personligen. Hos barnen har reaktionerna inför att komma till Trappan-samtal 
varierat oberoende av kön och ålder. En pojke förklarade hur han i samråd med mamman 
diskuterat igenom ett eventuellt deltagande i Trappan-samtal som stödåtgärd. 
 

Delvis var det min mamma som föreslog Trappan för att man skulle få prata om saker som 
man ville prata om och den händelse som jag kom hit för att prata om. Först var jag lite 

skeptisk sedan förstod jag att det var det bästa man kan göra med någon som inte är en familj 
eller en vän utan en obunden källa som man ger ut sin information till. 

 
Pojken indikerade att mamman tog den inledande kontakten även om han själv inkluderats i 
beslutet. Detta har inte förståtts som någonting negativt även om en viss osäkerhet funnits i ett 
inledande skede. Utifrån pojkens beskrivning går det samtidigt att tolka som att han fått sin 
inställning beaktad där vikten av att få stöd för sina tidigare våldsupplevelser varit mer 
meningsfullt än att det var mamman som tog kontakt med Trappan. Dessa tendenser via 
barnets beskrivning tycks överensstämma med tidigare studier som visat att barn föredrar att 
få ett socialt igenkännande, respekt och inkludering framför ökade rättsliga rättigheter (Smart 
m fl 2001). Även om modern tog den inledande kontakten nyanserar citatet ovan hur 
delaktigheten kan upplevas som meningsfull när barn inkluderas i beslut.    
 
I studien har det samtidigt gått att finna andra barn som inte fått sin vilja beaktad i någon 
större utsträckning inför Trappan-samtal som stödåtgärd. En flicka berättade om hur det kom 
sig att hon började gå på Trappan-samtal som hon inte var fullt så välvillig inför. 
 
Lillebror gick hit och sen kom mamma och sa det till mig...tråkigt det blir så fullt i veckorna. 

 
En annan pojke argumenterade för nackdelen med att mamman tagit initiativet till Trappan-
samtalen och inte han själv. 
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Det dåliga var att jag kom hit för att min mamma antagligen ville att jag skulle få prata om 
det. Att jag inte kom på egen hand det var inte enligt min vilja. Om jag hade känt att jag 

behövde prata om det så hade jag sökt hjälp. 
 
Dessa barn indikerade att mamman hade det främsta intresset av att barnen skulle få stöd för 
sina tidigare upplevelser av våldet vilket kan ha hämmat delaktigheten då de vuxna initierat 
situationen och tagit beslutet. Hur det egentligen förhöll sig framgår inte i intervjuerna även 
om det går att anta via barnens berättelser att det inte varit i enlighet med deras vilja eller 
faktiska behov vid tiden för samtalen. Detta kan ur ett övergripande sammanhang relateras till 
det spänningsförhållande som råder i synen på barn som tenderar att ses mer som objekt för 
stöd än som subjekt med egen kapacitet att handla och påverka i processer som sociala aktörer 
(Alanen & Mayall 2001, James & Prout 1997).  
 
För två barn var det pappans initiativ att vända sig till Trappan för att det varit bråk i familjen 
som barnen kunde vara i behov av att prata om med någon utomstående. Dessa initiativ från 
papporna som förövare kan tolkas som avvikande exempel från övriga barn. Endast två av 
barnen uppgav att föräldrarna i samråd ville att de skulle komma till Trappan-samtal för att 
prata med någon utomstående. Barnen uppgav att det blev bättre med tiden för att de slapp ha 
tankar inom sig och få ont i magen. Ett barn blev tipsat av en lärare om Trappan, vilket 
beskrevs som bra, och i ytterligare ett fall var det pojkvännens mamma som rekommenderade 
Trappan-samtal till ett barn.  
 
Sammantaget indikerar dessa resultat att övervägande majoriteten av barnen kom i kontakt 
med Trappan på inrådan av någon vuxen. Endast i enstaka fall har det inte framgått vem 
initiativtagaren var. Att någon vuxen part har introducerat barnen inför Trappan-samtalen kan 
ha ett flertal orsaksförklaringar som kan ha varit främjande för barnen i sig. De vuxnas 
initiativtagande kan därmed ha gjorts för barnens bästa även om behovet tolkats utifrån deras 
synvinkel. Barnen kan i annat fall ha känt sig påtvingade att komma till Trappan-samtalen för 
att stävja de egna skam- och skuldkänslor hos den vuxne. Hur det än förhåller sig visar 
barnens berättelser på den komplexitet som råder av att involvera barn i stödåtgärder som 
befinner sig i ett sammanhang där hot mot mamman föreligger med begränsade möjligheter 
att påverka sin situation som fullvärdig medborgare.  
 
Att uppleva Trappan-samtal som en meningsfull stödintervention 
 
I studien framstår Trappan-samtalen som meningsfulla för majoriteten av barnen, värda att 
investera tid och hängivelse i för att bearbeta de problem som upplevelserna av våldet 
medfört. En pojke beskrev betydelsen av att prata med en förtroendeingivande person utanför 
den egna familjen om sina upplevelser av våldet mot mamman:  
 
Jag rekommenderar egentligen alla att gå och prata med någon. Här behöver man inte vara 
någon annan och man kan prata om exakt allting just för att här finns det vuxna som förstår 
en. Det är som att någon försöker dra upp en istället för att man ska försöka göra det själv. 

 
Denna pojke indikerade att Trappan-samtalen gett honom mening där vuxna har beaktat hans 
behov och gett honom utrymme att berätta om sina upplevelser av våldet vilket går att tolka 
som en positiv indikator för deltagandet (SOU 2000:1). Endast hos ett fåtal av de yngre 
barnen har offerskapet för våldet överskuggat Trappan som en meningsfull stödåtgärd. I 
studien var det endast tre barn som inte rekommenderade Trappan-samtal som stödåtgärd av 
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olika anledningar vilket går att urskilja bland nedslående citat. En pojke gav bland annat sin 
förklaring till att andra barn inte ska komma till Trappan.    
 

Nej, därför att det är så jobbigt att leka ensam. 
 
Att denne pojke angav ensamheten vid lek som ett skäl till att inte rekommendera andra barn 
samtalen avvek från det generella mönstret i studien. Detta kan ha ett flertal förklaringar där 
åldern och pojkens mognadsmässiga nivå kan ha inverkat på svaret (James & Prout 1997). I 
vilken utsträckning pojken brukar få leka ensam framgår inte av studien. Det kan med andra 
ord ha varit en engångsföreteelse eller ett återkommande inslag ur barnets sammanhang och i 
så fall i värsta fall vara ett uttryck för en upplevd brist på närhet från personalen sida som i sin 
tur skulle kunna vara ett tecken på att delaktighetens krav på att få vara närvarande inte 
uppfyllts ur barnets eget perspektiv (jfr SOU 2000:1). Därav kan den upplevda ensamheten ha 
färgat bilden av Trappan-samtal som en meningsfull stödåtgärd även om leken utgjort ett 
begripligt och hanterbart inslag. Även om det inte går att uttala i vilken utsträckning pojken 
fått sin vilja respekterad genom att få leka visar dessa exempel vikten av en ömsesidig 
öppenhet och närvaro från personalens sida för att främja delaktighetens egentliga betydelse 
ur ett barns sammanhang (Healy 1998).  
 
En flicka gav sin förklaring till varför barn inte ska komma till Trappan: 
 

Nej, för det är tråkigt att prata om pappa vi pratar ju nästan varje dag på telefonen. 
 
Tidigare studier visar att barn ofta har förvrängda och motsägelsefulla uppfattningar av sina 
fäder som antingen goda och kärleksfulla eller som onda våldsutövare (Cater 2004). 
Anledningen till att flickan inte rekommenderade Trappan-samtal till andra barn kan ha ett 
flertal förklaringar som dels kan bero på att hon redan fått sitt behov tillgodosett av att 
dagligen prata med pappan i telefon oberoende av vilken mening han tillskrivs. Dels kan 
flickan ha internaliserat en positiv bild av pappan vilket hon inte vill förstöra genom att prata 
om honom i negativa ordalag med Trappans personal. Flickans uppfattning av sin pappa kan 
samtidigt vara förvrängd och motsägelsefull där hon kan ha svårt att försonas med 
ohanterbara våldsminnen från det förflutna. Pappan kan likaså vilja skydda sitt eget anseende 
genom att manipulera flickans uppfattning av Trappan-samtalen som meningsfulla i vilket 
hon inte finner begripligt eller förstår vidden utav till följd av ålder och mognad.  Även om 
det inte går att uttala vilket inflytande pappan haft för hennes uppfattning av Trappan går det 
att anta att hennes roll som en social aktör hämmats såsom delaktigheten därtill.  
 
Bland deltagarna i studien gav en pojke följande förklaring till varför stödinterventioner inte 
alltid behöver vidtas för barn som upplevt våld i hemmet. 
 

De kanske inte behöver de kanske glömmer bort eller inte vet någonting om händelsen. 
 
Av denne pojkes beskrivning går det att urskilja en högre mognadsmässig nivå som på ett mer 
abstrakt plan gett uttryck för en djupare förståelse av Trappan-samtal som en meningsfull 
stödåtgärd i relation till de yngre barnen. Att stödåtgärder inte behöver vara till hjälp kan bero 
på att pojken inte varit med om något allvarligare vilket han kan ha glömt bort. Hur det än 
förhåller sig i pojkens fall visar samtidigt tidigare forskning att barn som lever med pappas 
våld mot mamma i familjen ofta vet om vad som försiggår i hemmet där förnekanden och 
bortträngning är vanligt hos barn för att slippa konfrontera minnen från slitsamma 
våldshändelser (Eriksson m fl 2008).  
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Att stärka utsatta barns delaktighet i Trappan-samtal  
 
Analysen av barnintervjuerna visar hur mening kan vara svårt att finna för barn som befinner 
sig i ett obegripligt och många gånger ohanterbart sammanhang präglat av våld. Offerskapet 
för våldet gör det egna sammanhanget svårt för barnen att förstå och fysiska, beteendemässiga 
eller emotionella problem upplevs som ohanterbara.  
 
Ur barnens beskrivningar av offerskapet har det framgått att det haft betydelse för 
delaktigheten i Trappan-samtalen i olika avseenden. Genom offerskapet har en rädsla i 
kombination med en ängslan för hot urskilts bland barnen. Sådan rädsla kan hämma barns 
delaktighet som sociala aktörer i stödprocessen. Framförallt kan skam och rädsla hos barnen 
medföra att de anpassar sig i samtalen eller inte öppet talar om sina känslor och erfarenheter 
för att inte hamna i lojalitetskonflikter med föräldrarna eller på grund av bristande tillit och 
förtroende till vuxna. Detta innebär att när stödinsatser riktas till just våldsutsatta barn, så 
måste man ta med i beräkningen att sådan känsla av mening som skulle kunna gynna barns 
delaktighet i samtalen är bristfällig eller saknas.  
 
Flickorna verkar generellt haft svårare eller velat tala mindre om våldet mot mamman än 
pojkarna. Detta kan ha att göra med att flickor som upplevt våld i sin familj oftare drabbas av 
inåtvända problem såsom rädsla, oro och låg självkänsla än pojkar (Lundy & Grossman 2005, 
Rivett m fl 2006). Detta gör att behandlare/samtalsledare – kanske i motsats till vad man först 
förväntat sig – vid just våldserfarenheter måste vara extra uppmärksamma på hur problemet 
våld försvårar för flickor att använda sig av den insats(typ) som erbjuds, om den är baserad på 
att barnen förväntas tala om våldet.   
 
Medan samtalens bearbetande betydelse för de äldre barnen är tydligare, har de yngre barnen i 
högre utsträckning poängterat betydelsen av någon form av fysisk eller konstnärlig aktivitet 
som spel, lek eller teckning i anslutning till samtalen. Att på något sätt få aktivera sig vid 
samtalen kan ha hjälpt de yngre barnen i huvudsak i bearbetningen med att få visa sin vrede 
och besvikelse. Kanske är en anpassning av individuella barns behov av sådana för barnen 
meningsfulla aktiviteter något att konkretisera i användningen av Trappan-metoden framöver.  
 
Även om Trappan-samtalen är individuellt utformade har barnens reella deltagande, i 
bemärkelsen bli tillfrågad och respekterad och få sin inställning beaktad, varit diffus i 
intervjuerna. Med ett par undantag saknas beskrivningar av att barnen upplevt jämlikhet och 
inflytande i samtalen. Samtidigt verkar personalens förhållningssätt ha hjälpt barnen att 
nyansera bilden av offerskapet för våldet. Sammantaget framträder Trappan-samtalen i 
barnens beskrivningar som ett offentligt rum där personalen ingett förtroende för att barnen 
skulle våga öppna sig om sina erfarenheter. Att de flesta indikerat att de haft en känsla av 
närhet och förtroende till personalen kan vara en förklaring till att Trappan-samtalen 
uppfattats som en meningsfull stödintervention - som av de flesta rekommenderas till andra 
barn i liknande situationer. 
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13. Utmaningar och svårigheter för oss som möter barn som upplevt 
våld i sin familj 

Inger Ekbom 
 
I detta kapitel vill jag ta upp ett par aktuella svårigheter och utmaningar som vi som arbetar 
med barn som upplevt våld i sin familj möter i vårt arbete: bestämmanderätten vid gemensam 
vårdnad, hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn, familjerättens arbete och som 
sista punkt frågan om barnet som målsägande då de upplevt våld mot en närstående – oftast 
mamman.  
 
Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 
 
I arbetet med barn som upplevt våld i sin familj är grundregeln att barnets båda 
vårdnadshavare ska samtycka till att barnet får ett stöd vare sig det är inom socialtjänsten eller 
hälso- och sjukvården. Det kan alltså vara så att en pappa som utövat våld mot barnets 
mamma kan neka sitt barn stöd. Även om han blir dömd för misshandel. En möjlighet för 
denna mamma är att, för att kunna ge barnet stöd och hjälp ansöka om ensam vårdnad hos 
domstol. Detta är en process som kan ta lång tid och som på inget vis kan garantera att barnet 
kommer att få det stöd det behöver få. Från den 1 maj 2012 gäller en ny regel som gör det 
möjligt för socialnämnden att fatta beslut om en åtgärd, om det bedöms vara det bästa för 
barnet trots att en av vårdnadshavarna inte ansöker eller samtycker till åtgärden (6 kap 13a§ 
FB). 
 
Denna möjlighet är en förändring i positiv riktning, men vi kunde ha gått längre. Rädda 
Barnen föreslog ett annat bättre förslag i sitt remissvar på utredningen ”Beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad” (SOU 2007:52) Deras förslag innebar att ett föräldraansvar för alla 
föräldrar skulle införas och att föräldrars ansvar, rättigheter och skyldigheter gentemot sina 
barn skulle regleras genom en kombination av lagfäst bestämmanderätt och möjlighet för 
domstol att fatta beslut i enskilda frågor, liksom för socialnämnd att godkänna föräldrars 
avtal. Detta förslag innebar att det skulle bli möjligt för var och en av barnets vårdnadshavare 
att söka och samtycka till vård inom hälso- och sjukvård eller till stöd och insatser enligt 
socialtjänstlagen för barnet. Rädda Barnens bedömning var att förslaget skulle innebära en 
klart ökad möjlighet för barn att få stöd och hjälp i de fall barnets föräldrar inte är överens. 
 
Vi är många som under många år slagit larm om att barn som upplevt våld och som har stort 
behov av vård nekas det på grund av att föräldrarna inte är överens om vad som hänt i 
familjen och om vad som är det bästa för barnet. Det återstår att se om förändringen som 
genomfördes 2012 möjliggör att barn som är i behov av eget stöd kommer att erbjudas det 
eller inte. De kliniska erfarenheterna som hittills finns vittnar om att möjligheterna för 
socialnämnden att fatta beslut om stöd, trots att en av vårdnadshavarna inte samtycker, endast 
har använts vid ett fåtal tillfällen. 
 
Hälso- och sjukvården 
 
Kvinnofridsbetänkandet poängterade redan 1995 att hälso- och sjukvården har ett stort ansvar 
för kvinnor som misshandlats. Både vad gäller ett gott och professionellt bemötande inom 
akutsjukvården och på kvinnokliniker och kvinnans behov av stöd och terapi efter att våldet 
uppdagats. Man satte som mål att det i varje landsting skulle finnas en specialiserad resurs för 
kvinnor som utsatts för våld.  
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1994 inrättades Rikskvinnocentrum i Uppsala (RKC) som en specialenhet inom hälso- och 
sjukvården för kvinnor som utsatts för våldtäkt och/eller misshandel.  2006 presenterade RKC 
en nationell kartläggning av ”Den svenska hälso- och sjukvårdens arbete inom 
kompetensområdet våld mot kvinnor” (Andréasson m fl 2006). Kartläggningen visade att 
landstingen genomfört förbättringar i sitt kvinnofridsarbete, bland annat fanns det i högre 
utsträckning policydokument för arbetet med våldsutsatta kvinnor och samverkan med 
myndigheter och frivilliga organisationer hade ökat (SKL 2009).  
 
2006 ombildades RKC till Nationellt centrum för kvinnofrid (NKC). NKC är ett nationellt 
kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NKC arbetar på regeringens uppdrag 
med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och med att utveckla 
med metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Tyvärr har vi ingen samlad bild 
av hur situationen ser ut för kvinnor som utsatts för våld och som är i behov av psykiatrisk 
vård i landet. Men många vittnar om att det är svårt att få terapeutisk hjälp och att psykiatrin 
hänvisar till frivilliga organisationer.  
 
Att en kvinna, som även är mamma, och som är i behov av att terapeutiskt få bearbeta sina 
egna upplevelser av våld kan erbjudas terapi är av stor vikt för hur hon som mamma ska 
kunna vara psykologiskt närvarande för sitt barn. Både under den tiden barnet får ett eget 
krisstöd eller terapi och även på längre sikt då hon barnet och barnets andre förälder ska 
bygga upp ett nytt liv utan våld och hot. 
 
Hur den samlade situationen ser ut för barn som har behov av barnpsykiatrisk vård på grund 
av sina upplevelser av våld har vi heller ingen kunskap om. Det finns ingen enhet som har det 
ansvaret för barnen på samma sätt som NKC har för kvinnorna. En tanke är att utöka NKC till 
att både vara ett centrum för kvinnor och deras barn. Alltså ett nationellt centrum för barn- 
och kvinnofrid! 
  
Det finns en specialenhet, BUP Grinden (tidigare Bågen) i Stockholm, för barn som upplevt 
våld i sin familj. I en kartläggning som Maria Eriksson med flera gjorde 2006 delas 
barnpsykiatrins arbete in i tre grupper:  
Grupp 1: BUP-mottagningar som anser att man har ett ansvar för gruppen av barn och unga 
som upplever våld i sin familj. De ser området som ett eget kunskapsområde och har personal 
som har den specialkompetensen. På mottagningarna följer man en speciell 
behandlingsmetod.  
Grupp 2: BUP-mottagningar som anser att man har ett ansvar för denna grupp av barn, men 
barn som upplevt våld i sin familj uppfattas inte som ett speciellt kompetensområde eller att 
det kräver någon speciell form av insats. 
Grupp 3: BUP-mottagningar som inte uppfattar att barn och unga som upplevt våld i sin 
familj ingår i barnpsykiatrins målgrupp överhuvudtaget. 
Av de 39 mottagningar som svarade på enkäten uppger nio mottagningar att de varken har 
specialkompetens kring barn som upplever våld eller inom kris och trauma. 
 
Sammanfattningsvis visar enkäten att det är ett ”geografiskt lotteri” för barnet om det kan få 
barnpsykiatrisk vård eller inte på den BUP-mottagning som finns i länet. Detta är helt 
oacceptabelt, ett barn som har upplevt våld i sin familj och som har behov av terapeutisk 
traumabearbetning har rätt till det – oavsett var i Sverige barnet bor. 
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Kvinnofrid - socialtjänsten - familjerätten 
 
Det är inte ovanligt att det blir många myndighets- och stödpersoner som barnets ska ha 
kontakt med efter att våldet upptäckts och kvinnan och barnen lämnat mannen. En utmaning i 
vårt arbete är att hitta en tydlig samverkan som fungerar och som blir begriplig, främst för 
barnet men även för föräldrarna. 
 
I en kommun skulle detta ”ärende” kunna vara aktuellt: 
En mamma får stöd av kommunens kvinnofridsamordnare. Hon och barnen tog till sin tillflykt 
till en kvinnojour i en grannkommun för ca ett år sedan. Där bodde de i två månader.  Det 10-
åriga barnet har börjat träffa en socialsekreterare i kommunens Trappan-team. Socialtjänstens 
barnavårdsutredning är avslutad. Pappan, som uppges ha utövat våld mot mamman under 
många år, har avböjt all hjälp från den mansmottagning som finns. Han beskriver det som 
hänt som att mamman är psykiskt sjuk och att hon hittat på allt. Han har flyttat från det 
tidigare gemensamma hemmet till en äldre bekant. Skilsmässa och bodelning är på gång. 
Misshandeln är polisanmäld men förundersökningen har ännu inte kommit igång. Både 
mamman och pappan har kontaktat familjerätten för att få hjälp. Mamman vill ha ensam 
vårdnad. Pappan vill träffa sitt barn och lägga det som hänt bakom sig. Han föreslår 
gemensam vårdnad och växelvis boende. Familjerätten ska nu starta sin utredning. Mamman 
uppger att hon känner sig hotat av sin f d man och att barnet absolut inte vill träffa sin pappa 
just nu. 
 
Exemplet väcker många frågor och även idéer om hur man kan eller skulle vilja arbeta. Två 
områden vill jag ta upp till diskussion: 
1. Hur bedömer familjerätten kvinnofridssamordnarens kontakt med mamman? Ord står mot 
ord, mamman menar att hon har varit utsatt för våld, pappan menar att det är mammans 
psykiska obalans som är förklaringen och att det är kvinnojouren som påverkat mamman och 
barnet. Kommer någon att göra en riskbedömning eller en trygghetsbedömning för barnet? 
2. På vilket sätt kommer familjerättens barnsamtal att gå till? Hur många gånger kommer man 
att träffas? På vilket sätt kan barnet bli delaktig i utredningen? Ska barnsamtalen starta 
parallellt med Trappan-samtalen?  
 
Då det i en kommun finns en kvinnofridssamordnare eller ett kvinnofridsteam är det 
nödvändigt att den arbetsgruppen har kontinuerlig kontakt med familjerätten. Det krävs att 
man kontinuerligt för diskussioner om sina olika uppdrag och roller. Att kunskap om våld i 
nära relationer finns och att det finns möjlighet att ta del av den forskning och utveckling som 
pågår är en viktig förutsättning för ett bra arbete och en fungerande samverkan kvinnofrid-
familjerätt. I drygt hälften av de kommuner som länsstyrelserna granskade 2008 - 2009 
uppger man att man uppmärksammar våldet i samarbetssamtalen, men att man saknar rutiner 
för hur ärendet ska handläggas och hur våldet ska uppmärksammas (Länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen 2009). Socialnämnden ska göra en riskbedömning i utredningar om vårdnad, 
boende och umgänge. Denna skyldighet infördes i föräldrabalken redan i början av 1990-talet, 
men den 1 juli 2006 förtydligades den i lagstiftningen.  En riskbedömning i utredningar om 
vårdnad, boende och umgänge innebär att man ska utreda och bedöma risken för att barnet 
eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls 
kvar eller annars far illa. Familjerättens bedömning utgör sedan underlag för domstolens 
beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge.   
 
Socialstyrelsen genomförde en enkätundersökning bland familjerättssocionomer i landet 
2007. Det finns enligt de som svarade ett stort behov av mer kunskap och utbildning, 
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vägledning, strukturerade metoder och utvärderade riskbedömningsinstrument för 
bedömningarna.  De flesta kommuner gör inte hot- eller och riskbedömningar enligt någon 
särskild metod idag. Det finns också brister i rutiner och dokumentationen av 
riskbedömningar i ärenden som handlar om vårdnad, boende och umgänge (SOSFS 2009: 22). 
Ett begrepp som borde finnas med i dessa diskussioner är att det även behöver göras någon 
forn av trygghetsbedömning utifrån barnets perspektiv. Hot- och riskbedömningen handlar om 
att bedöma risken för att våldet eller hoten ska upprepas. Det är den som utövat våld som man 
utreder och bedömer. Att göra en trygghetsbedömning innebär att man har fokus på barnets 
upplevelse av våldet. För att kunna göra detta krävs att man möter barnet enskilt för att kunna 
starta en dialog med barnet om det våld barnet upplevt och även om barnets eventuella rädsla. 
Att bedöma hur utsatt barnets mamma är och känner sig och pappans inställning till våldet 
och sitt barns upplevelse av det som hänt ingår även i en trygghetsbedömning (Eriksson m fl 
2008).  
 
Barn har rätt till delaktighet när det gäller utredningar vid föräldrarnas tvister om vårdnad, 
boende och umgänge. Sedan 1996 ska den som utför utredningen om vårdnad, boende och 
umgänge undersöka barnets inställning och redovisa den inför rätten. 2006 fick även barn rätt 
att komma till tals redan i samband med interimistiska beslut. De utredande barnsamtal som 
en familjerättssekreterare gör i sin utredning har flera olika syften: informera, tillgodose 
barnets rätt att komma till tals, vara utredande och stödjande (SOSFS 2009: 22). För många 
barn kan dessa olika syften skapa förvirring och felaktiga förväntningar.  
 
Om ett barn har andra stödkontakter, till exempel i form av Trappan-samtal eller en kontakt 
med BUP behöver kontakterna samordnas och det behöver vara så tydligt som möjligt vem 
det är barnet träffar och varför man träffas. Om ett barn ska ges en reell möjlighet till att vara 
delaktigt och få uttrycka sin egen önskan förutsätter det att sammanhanget är begripligt för 
barnet. Barnet kan behöva tid för att förstå vad som händer mellan mamma och pappa och för 
få utrymme till att tänka och fundera över vad man vill och vad de olika alternativen skulle 
innebära.  
 
Om det finns uppgifter om att barnet har upplevt våld i sin familj är den första stödinsatsen, 
efter att skyddsaspekten utretts, att tillsammans med barnet gå igenom det våld barnet upplevt 
för att göra våldet talbart och begripligt. Under dessa samtal bör även en bedömning av om 
barnet har behov av mer stöd från samhällets sida göras. Detta krisstöd och en eventuell 
ytterligare behandling är oftast en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna vara 
delaktig i planeringen av sitt fortsatta vardagsliv. 
 
Barnahus och en obruten vårdkedja 
 
De barnahus som nu finns i Sverige har startat med olika förutsättningar och med varierande 
traditioner och samverkansrutiner på kommunal och landstings nivå. Huvudmannaskap, 
samverkansavtal och avsatta resurser varierar stort. Om kvinnofridsarbetet ligger i nära 
anslutning till Barnahuset påverkar detta till exempel vilket stöd man kan erbjuda ett barns 
mamma som varit utsatt för våld. På vilket sätt hälso- och sjukvården finns med i barnahusets 
arbete med sin barnpsykiatriska kompetens ser även det olika ut. 
 
Arbetet på ett barnahus ska erbjuda barnet: 
-En fysisk och psykisk trygg miljö för de barn som kommer dit. Barnets behov sätts i centrum 
genom att de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. 
-Ett samlat omhändertagande av vuxna som arbetar tillsammans och för barnet. 
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-En helhetslösning för de insatser som ska ge barnet upprättelse, skydd, stöd och behandling. 
 
Ett barnahus ska sträva mot att kunna erbjuda barnet och barnets föräldrar en obruten 
vårdkedja. Med det menas att vårdkedjan hänger ihop och att det ska vara lätt för barnet och 
för föräldern eller föräldrarna att få hjälp och stöd. Det första steget i vårdkedjan är det 
praktiska omhändertagandet och bemötandet. Det är viktigt att barn och föräldrar blir vänligt 
och sakligt bemötta då de kommer till barnahuset första gången. Nästa steg är ett krisstöd, och 
stegen efter det är krisbearbetning och annan behandling som ska gälla för ett barnahus. 
Fortsatt behandling kan äga rum på barnahuset eller i annan lokal (Rädda Barnen 2009). 
 
Barn som bevittnat/upplevt föräldrarnas våld ingår inte självklart i barnahusens målgrupp. Så 
länge de inte är målsägande fullt ut kommer det att vara så. En del av de barnahus som är 
igång idag har, trots detta, bestämt sig för att de även ska arbeta med barn som 
bevittnat/upplevt föräldrarnas våld. Andra barnhus gör det inte, deras ställningstagande utgår 
från att barnen ska vara målsägande för att ”höra till” barnahuset. Detta är djupt olyckligt. 
Barn som bevittnar/upplever föräldrarnas våld är utsatta för psykisk barnmisshandel. I alla 
andra sammanhang, utom det straffrättsliga, ses de som brottsoffer. Barn som bevittnat våld 
har enbart rätt till brottskadeersättning från staten, men då det gäller socialtjänstens och hälso- 
och sjukvården ska de ses som brottsoffer. Detta är ologiskt och skapar förvirring, både hos 
det enskilda barnet men även hos oss de vuxna runt barnet och hos oss professionella.  
 

14. Reflektioner om Trappan-metoden idag och metodens framtid 

Åsa Källström Cater och Inger Ekbom 
 
I rapporten har olika aspekter på Trappan-samtal diskuterats: Barnens sociala relationer, hur 
barnen drabbas eller påverkas i form av stressreaktioner, känsla av sammanhang och 
psykosociala hälsa, om könet har någon betydelse, vad barnen minns av samtalen och barnens 
offerskap kopplat till delaktighet under samtalen.  
 
Rapporten har visat hur samtal kring bråk och våld i praktiken ofta används för barnens 
bearbetning, medan man ibland inte kompletterar barnets minnen med fakta eller använder 
handbokens bilder och figurer i bearbetningen av barnens trauma. Metoden verkar användas 
särskilt flexibelt för äldre barn och hur nära praktiken ligger handboken verkar mycket bero 
på den individuella samtalsledaren.  
 
Rapporten har också visat att våldsutsatta barn kan ha kamratsvårigheter fastän de generellt är 
snälla mot andra och att social kompetens inte är tillräckligt för att skydda dessa barn från 
kamratproblem. Utvärderingen indikerar också att många barn som kommer för Trappan-
samtal visar tecken på posttraumatisk stress och att det verkar svårast att återhämta sig för de 
som mår sämst och/eller upplever mer våld. Om barnet upplevt uttalade hot och/eller våldet 
pågått under lång tid bör man som samtalsledare vara extra uppmärksam på sådana tecken. 
Många äldre barn som börjar Trappan-samtal verkar ha låg KASAM jämfört med andra barn, 
men de får generellt bättre KASAM efter Trappan-samtalen, medan de yngre barnens 
KASAM-värden redan när de kommer för Trappan-samtal är ganska lika de värden yngre 
barn vanligen har. De psykosociala problemnivåerna är generellt höga bland barn som 
kommer för Trappan-samtal i jämförelse med barn i allmänhet. Generellt verkar problemen 
för många barn lindras under tiden de får Trappan-samtal, medan problemen ökar för ett fåtal.   
Efter Trappan-samtal verkar eventuell hyperaktivitet minska och känslomässig hälsa 
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förbättras, mest bland pojkar. Totalt sett, så bekräftar dessa resultat i stort resultaten i Broberg 
med fleras studie (2011) av fyra typer av stöd till barn som bevittnat våld mot mamma (ett av 
dessa var just stöd enligt Trappan-metoden) som visade att barnen som hade fått sådant stöd 
fick en minskad problembelastning från förmätning till ettårsuppföljning samtidigt som effekten 
var liten och barnens psykiska ohälsa relativt hög även vid ettårsuppföljningen. 
 
Den här rapporten kompletterar också Broberg med fleras studie (2011) med kvalitativa 
analyser av ett flertal aspekter av barnens erfarenheter. En del barn kommer till Trappan-
samtal på någon annans uppmaning eller förslag, andra har själva sökt hjälp eller tagit ett 
tillfälle i akt. Trappan-samtal beskrivs av barnen som forum att tala och de flesta ungdomar 
nämner att de upplevt någon positiv förändring efter Trappan-samtalen. Sammantaget 
framträder i barnens beskrivningar generella faktorer (såsom barnets resurser i termer av 
tilltro, den terapeutiska relationen utifrån barns villkor, hopp och förväntningar hos barnen 
samt tekniker som främjar kommunikationen) – liksom i studier av andra insatstyper – som 
minst lika betydelsefulla som den specifika metoden. Avslutningsvis visar rapporten hur 
barnens offerskap gör det svårt att finna en begriplighet i rädslan, försvårar öppenhet och gör 
det svårt att tala om våldet samt betydelsen av att känna en öppenhet inför att samtala, 
uppleva en känsla av närhet och förtroende till personal och hanterbarhet via aktivitet samt att 
vissa barn finner en mening av att tvingas till Trappan-samtal och uppfattar Trappan-samtal 
som en meningsfull stödintervention. Om den för de flesta barn positiva utvecklingen är ett 
resultat av själva Trappan-metoden är med andra ord inte möjligt att avgöra utan jämförelse 
med en grupp av barn med motsvarande upplevelser och problematik som får en annan insats. 
 
Eftersom varje kapitel avslutats med en kort diskussion om just det kapitlets tema, vill vi, en 
forskare och en praktiker, vårt avslutande kapitel diskutera några andra aktuella 
frågeställningar angående stödet till barn som upplevt våld i sin familj. Vi vill också tänka 
framåt: Vad har vi för utmaningar framför oss både i arbetet och forskningen om och med 
barn som upplevt våld i sin familj? Vi diskuterar fem frågeställningar och vems reflektion 
som kommer först växlar, beroende på om frågan huvudsakligen uppkommit inom praktiska 
erfarenheter eller utvärderingen. 
 
Hur ska vi nå barnen som upplevt våld i sin familj? 
 
Praktikerns reflektioner: 
 
För att kunna nå barn som upplevt våld i sin familj är den första och självklara förutsättningen 
att man har något att erbjuda barnet. Detta, sammantaget med kunskap om hur barn påverkas 
av att utsättas för våld är den grundläggande basen. Om detta finns, är nästa led i arbetet för 
att nå barnen, att sprida kunskap om barnens behov och att informera om stödverksamheten. 
Om dessa förutsättningar finns bidrar det till att man inom till exempel skolan kan och känner 
att det är möjligt att fråga vidare om ett barn börjar berätta eller visar tecken på att det har det 
svårt hemma.  
 
Kunskap, samverkan och att det finns stöd att erbjuda barnen – och föräldrarna – är 
omständigheter som krävs och som det behövs en genomtänkt struktur för i våra kommuner 
om det ska bli möjligt att nå fram till barnen. Detta är något som tydligt framgår i 
Socialstyrelsens råd och anvisningar (SOSFS 2009:22).  
 
Mycket har hänt under de mer än tio år som gått sedan Rädda Barnens projekt ”Barn som 
bevittnat våld i sina familjer” avslutades och Trappan-boken ”och han sparkade mamma…” 
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kom ut. Kunskapen har ökat om barns upplevelser av våld mot en närstående, lagstiftningen 
har ändrats, kvinnofridsarbetet har utvecklats och förstärkts i vårt land, antalet 
mansmottagningar ökar, behandlingsprogram har utvärderats, forskning pågår, Socialstyrelsen 
har gett ut allmänna råd (SOSFS 2009:2) och Socialstyrelsens handbok ”Våld. Handbok om 
socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” kom ut 2011. 
Nya allmänna råd är under arbete och handboken kommer att revideras under 2014. 
 
Allt detta är mycket positivt, utifrån barnets perspektiv. Men samtidigt vet vi alla som arbetar 
direkt med barnen och deras mammor och pappor att arbetet många gånger är otroligt svårt 
och krävande - ibland näst intill omöjligt. Att arbeta med barn som upplevt våld innebär ofta 
att man möter ett starkt motstånd från de runt barnet, både från barnets föräldrar och från 
samarbetspartners inom den egna organisationen och utanför. Det kan handla om att någon av 
barnets föräldrar tackar nej till fortsatt kontakt med vården, eller att den som utövat våldet inte 
döms för det, eller att föräldrarna återförenas och förnekar våldet men att det finns en oro hos 
myndigheterna hur det kommer att gå. Det finns ofta många krafter som verkar för att 
förminska våldet Att erbjuda ett barn någon form av stöd under en kort period är i princip 
alltid bättre än att inte erbjuda något alls. Barnets rätt till egen information, delaktighet och 
stöd är dessvärre ingen självklarhet, utan ifrågasätts ofta.  
 
Trappan-metoden har spridits till många kommunen, men långt ifrån till alla. På en del håll 
har man just startat med att bygga upp stödet för barn som upplevt våld. Det tar tid och måste 
få göra det. Men det måste finnas och utvecklas i samtliga landets kommuner! Idag beror det 
på i vilken kommun barnet bor om barnet kan få hjälp eller inte. 
 
Forskarens reflektioner: 
 
Trots en lagskärpning 2007 kring kommunernas skyldighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor och 
barn som upplevt våld är kvinnor och barn i vissa kommuner i stor utsträckning hänvisade till 
ideella föreningars arbete. Det krävs ett fortgående samtal inom en mängd professioner om 
barns erfarenheter av våld i sin familj. Om sådana samtal, om antalet barn som drabbas, hur 
de drabbas, vad det innebär för dem att uppleva våld – eller snarare leva i en familj med 
övergrepp och förtryck – och om barnens olika behov av stöd, förs kontinuerligt, så finns 
goda chanser att det också så småningom ”sipprar ner” till alla barn att våld är något som 
vuxna är beredda att tala om och att stöd finns. Då blir det lättare för dem att berätta när de är 
redo och insatserna kan nå dem.  
 
Det kan också krävas att man letar utanför Sveriges gränser efter fungerande exempel på hur 
ett samhälleligt stödsystem kan utvecklas som på flera nivåer både tillgodoser barnens 
varierande behov och gynnar att stödet kan nå fram till dem. Detta stödsystem bör vara 
utformat utifrån att gruppen ”barn som upplevt våld i hemmet” får vissa generella rättigheter, 
men också att stöd kan riktas till barnen utifrån deras individuella behov.  
 
När kan krisstödet kallas Trappan-samtal? 
 
Praktikerns reflektioner: 
 
Trappan är inte en manualbaserad metod, utan det övergripande målet med Trappan är att ge 
barnet ett eget utrymme för att barnet ska få en möjlighet att berätta och iscensätta sina 
upplevelser av våldet. Rekonstruktionen är själva ”kärnan” i metoden och om man i arbetet 
med barnet får till någon form att rekonstruktion tillsammans med att barnet förstått varför vi 
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träffas är jag beredd att beskriva samtalen som Trappan-samtal. Upplevelsen av våldet ska bli 
mer begripligt och pratbart, berättelsen ska få ”en början, ett mitt och ett slut”. Stort utrymme 
lämnas till den enskilda Trappan-samtalsledaren, och hans eller hennes ansvar är att vara 
lyhörd för barnet och samtidigt ansvara för strukturen på samtalen. Det handlar om att bemöta 
barnet med empati och respekt och att få barnet att uppleva att tiden tillsammans med mig 
som behandlare är barnets alldeles egna tid. Det är barnets tankar och upplevelse jag som 
Trappan-samtalsledare är intresserad av, inte av vad andra vuxna runt barnet tänker och 
tycker. Barnet ska känna sig delaktig i det gemensamma arbetet under Trappan-samtalen och 
för det krävs bland annat att barnet har fått relevant information om varför vi träffas och 
information om att barn som upplevt våld har rätt att skyddas från hot och nytt våld. 
 
Trappan-metoden som den beskrivs i boken ”och han sparkade mamma…” kan verka väldigt 
strukturerad och tydlig och man kan luras att tro att det brukar gå lätt att genomföra de olika 
stegen med övningar och samtal. Alla som mött och arbetat med barn som upplevt våld vet att 
det ibland är väldigt svårt att genomföra samtalen. Stor flexibilitet och realistiska 
förväntningar utifrån hur barnets verklighet ser ut är ett måste i arbetet med de enskilda 
barnen. 
  
Forskarens reflektioner: 
 
Om praktiker vill att forskare eller andra utomstående ska utvärdera deras metoder, så krävs 
också att man kan dra tämligen tydliga gränser för vad som ”är” respektive inte ”är” metoden 
i fråga. En central fråga för detta har att göra med metodens mål. Om man vill veta ”om 
metoden är bra”, så måste utvärderaren veta ”bra för eller mot vadå?”, det vill säga om målet 
är att barnen ska få möjlighet att tala med någon, så räcker ju så att säga själva erbjudandet för 
att man ska kunna säga att målet är uppfyllt. Politiker och andra som fattar beslut om medel 
till insatser vill ofta veta om man kan räkna med att insatsen minskar barnens symptom eller 
något annat mer ”påtagligt” som har att göra med barnens mående eller beteende, snarare än 
innehållet i insatsen.  
 
Att Trappan-metodens rekonstruktion kompletteras med s.k. Nalle-kort och dockskåpsmöbler, 
men också leksaksdjur och andra bilder, filmer och övningar från metoden ”När mamma och 
pappa dricker” kan vara bra för det enskilda barnet (om anpassningen sker med utgångspunkt 
i en bedömning av barnets behov snarare än behandlarens preferenser, vill säga). För att sådan 
flexibilitet ska kunna hanteras av utomstående utvärderare av metoden krävs att det är tydligt 
var gränsen för metoden går. Denna gräns kan utgöras antingen mer av själva metoden (det 
vill säga vad man gör i samtalen, t ex utifrån handbokens delar eller bilder, jfr kapitel 4 ovan), 
eller mer av vad man strävar efter att förmedla (som t ex mer behandlande aspekter såsom 
bekräftelse, värme och empati eller mer pedagogiska såsom kunskap, jfr kapitel 10 och 11 
ovan) eller hur man tänker sig att barnen ska visa sig må efter insatsen (som t ex frånvaro 
eller minskning av posttraumatiska stressymtom eller av beteendeproblem, jfr kapitel 5-9 
ovan).  
 
Hur ska olika grupper av barn behandlas inom Trappan-metoden? 
 
Forskarens reflektioner: 
 
Eftersom våldets karaktär och barns livssituationer ser olika ut och upplevs olika av barn och 
barn också har olika risk- och skyddsfaktorer, så behöver stödet till barn individanpassas. 
Utvärderingar av stödinsatser behövs för att varje barn ska få det stöd det bäst behöver. I 
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behandling av barn som erfarit våld i hemmet krävs en anpassning utifrån deras individuella 
sårbarhet eller styrka (Groves & Gewirtz 2006). Även om barnet efter en analys av risk- och 
skyddsfaktorer kan anses befinna sig i liten risk bör det dock inte leda till att behandling 
utesluts, eftersom forskningen ännu inte har visat hur de barn som haft många skyddsfaktorer 
har klarat sig senare i livet (Hughes m fl 2001).  
 
Vad man också kan/bör tänka på är vad man helst vill åstadkomma med de insatser man 
erbjuder barn som upplevt våld i sin familj. Är det frihet från symtom? Eller är det att inte 
bara återhämta sig så att symtomen försvinner, utan att ”blomstra”?  Eller är ett rimligt mål 
snarare en minskning av symtom eller att lära sig leva med vissa av dem?  
 
Praktikerns reflektioner: 
 
För att vi som arbetar direkt med barn och deras föräldrar ska kunna ta del av den kunskap 
som kommer och utvecklas genom klinisk erfarenhet, forskning och utvärderingar krävs att 
det ges förutsättningar för det! För oss som arbetar i verksamheter som tar emot barn som 
upplevt våld i sin familj borde handledning och fortbildning ingå kontinuerligt. Detta är inte 
självklart i alla kommuner, utan många vittnar om att det är oerhört svårt att få loss pengar 
och arbetstid till detta.  Detta kan inte vara annat än nödvändigt om stödet som vi erbjuder 
barnet ska vara utformat utifrån den ”bästa tillgängliga kunskapen”. Ett förslag, eller 
önskemål, för att möjliggöra detta är att Socialstyrelsen skulle arrangera årliga 
fortbildningsdagar för personal som arbetar med barn som upplevt våld.  
 
Samtidigt vill jag understryka att det är en läroprocess att arbeta som Trappan-samtalsledare. 
Alla olika faktorer som man behöver ha i åtanke i sitt arbete med barnen kan man inte ha från 
början. Utifrån de erfarenheter man får allteftersom man träffar fler och fler barn, både pojkar 
och flickor, blir det möjligt att omvandla de teoretiska kunskaperna till sitt praktiska arbete. 
Att man som ny Trappan-samtalsledare ingår i ett team där man diskuterar och följer upp 
arbetet med de enskilda barnen är viktigt och en trygghet. Att hälso- och sjukvården behöver 
finnas med i arbetet lokalt med våldsutsatta barn och deras föräldrar är för mig ett måste. Att 
bedöma ett barns symtom kan vara svårt och om barnet är i behov av mer eller annat stöd än 
det Trappan-samtalen kan erbjuda behöver det finnas upparbetade samarbetskanalen till barn- 
och ungdomspsykiatrin. Barnet kan vara i behov av traumaterapi, vilket är hälso- och 
sjukvårdens ansvar. 
 
Hur ska man kunna bedöma om barnet har behov av Trappan-samtal eller något annat 
eller mer stöd?  
 
Praktikerns reflektioner: 
 
Som praktiker är det viktigt för mig att understryka att krissamtal enligt Trappan-metoden är 
ett första steg i att fånga upp barn som upplevt våld hemma. Att erbjuda barnet ett eget 
utrymme för att lära känna barnet och att göra barnets minnen av våldet pratbart är målet med 
samtalen. Det viktigaste under den första kontakten i Trappan-samtalen är att just få kontakt 
med barnet. I samtalen vill jag förmedla till barnet varför vi träffas och att jag är en vuxen 
person som det ska kännas möjligt att träffa igen Om det inte går att etablera kontakt med 
barnet, trots flera träffar, är det viktig information att ta ställning till. Är barnet traumatiserat? 
Är barnet skyddat från fortsatt våld? Hur ska man forma stödet eller kontakten med barnets 
vårdnadshavare?  
 



86 
 

I Trappan-metoden ingår att man gör en bedömning av om barnet behöver mer eller annat 
stöd. Om man som Trappan-samtalsledare kommer fram till det ska detta presenteras så snart 
som möjligt, både för barnet och föräldrarna. Det kan vara svårt att själv ansvara för en 
bedömning av hur traumatiserat ett barn är eller hur barnets anknytning till sina 
omsorgspersoner ser ut. Handledning eller möjlighet till att få konsultation från en person 
med terapeutisk kompetens är något som behöver finnas för att kunna bedöma ett barns 
behandlingsbehov. En tydlig struktur för samverkan och remittering till barn- och 
ungdomspsykiatrin är en viktig länk i vårdkedjan. 
 
I detta arbete är självklart all ny kunskap baserad på erfarenheter och forskning av stort värde. 
Om man i kommunen har mer stöd än Trappan-samtal att erbjuda våldsutsatta barn är detta 
mycket positivt och något eftersträvansvärt. Barn kan i olika former av stödgrupper få hjälp 
med sina svårigheter som till exempel kamrat- eller sociala problem. 
 
Forskarens reflektioner: 
 
Att behandla exempelvis psykiska trauman är inte funktionellt om inte en diagnos först 
fastställts. Utifrån mitt resonemang ovan om Trappan-metodens ”gränser” och mål, så vill jag 
här poängtera behovet av en strukturerad bedömning. Jag tror att en mer fullständig och 
korrekt bild av det enskilda barnets stödbehov många gånger skulle gynnas av att de samtal 
för bedömning som idag görs innan man påbörjar Trappan-samtal kompletteras med mer 
systematiska sätt att ta reda på barnets symtom, risk- och skyddsfaktorer.  
 
Utifrån denna rapports kapitel 6 kan man resonera vidare: Om Trappan-metoden exempelvis 
inte egentligen är till för traumatiserade barn, så verkar det – eftersom så många av barnen 
visade sig ha tydliga PTS-indikationer – finnas behov av att bättre identifiera dessa barn i ett 
tidigt skede, för att kunna erbjuda dem den hjälp de behöver. Om Trappan-metoden å andra 
sidan har en ambition att kunna hjälpa traumatiserade barn, så verkar det – eftersom vissa 
barn avslutade insatsen med fortsatt höga PTS-indikationer – finnas behov av att på ett bättre 
sätt kunna säkerställa att man nått insatsens mål. Denna fråga kräver förstås att det finns 
någon annanstans att hänvisa barnen till.  
 
Hur ska föräldrakontakten se ut under Trappan-samtalen? 
 
Forskarens reflektioner: 
 
Internationell forskning visar att om behandling ska vara gynnsam krävs det att både offer och 
förövare inkluderas i behandlingen (Rivett m fl 2006). Mammans och pappans inställning kan 
påverka barnets känsla av att kunna berätta fritt om våldet och sina känslor (Socialstyrelsen 
2005). Det är förstås ett rimligt antagande att föräldrar generellt kan gynna barns utveckling. 
För de här barnen finns – som jag ser det – två centrala aspekter: om förövaren utgör eller av 
barnet upplevs som ett hot och om offret är traumatiserat.  
 
Om förövaren utgör eller upplevs som ett hot för barnet, så kan det vara så att en insats av den 
här typen som pågår medan barnet känner sig otryggt kan ha ganska begränsade 
förutsättningar för att generera någon positiv förändring för barnets del. Under sådana 
omständigheter kan det kanske vara möjligt att inkludera förövaren på så sätt att dennes insats 
i behandlingen är att ansvara för att barnet kan känna sig tryggt under insatsen – antingen 
genom ett ”fredskontrakt” (om det är tillräckligt) eller genom uppehåll i kontakten.  
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Om offret är traumatiserat, så måste förväntningarna på den föräldern anpassas till vad som 
kan vara möjligt under den aktuella perioden. För i synnerhet små barn kan det vara minst lika 
viktigt som egna Trappan-samtal att offret får bearbeta sina trauman, för att sedan kunna 
fokusera på att stödja barnet.  
  
Praktikerns reflektioner: 
 
Hur kontakten med barnets föräldrar ska se ut eller vad som är möjligt är en viktig aspekt på 
vårt arbete med våldsutsatta barn. Det ideala är ju om samtliga i familjen: barnet, mamma och 
pappa får stöd och hjälp. Men här har vårt arbete just startat. I hur många ärenden arbetar man 
med både barnet, mamman och pappan parallellt? Att som förälder se sitt barns behov och 
utsatthet kan vara mycket svårt. Stödet till föräldrarna behöver innehålla både stöd i att vara 
förälder till ett barn som upplevt våld och stöd/behandling till den som utövat våldet 
alternativt blivit utsatt för våldet. Men även här behöver vi inse att det många gånger är så att 
den föräldern som utövat våldet inte tar sitt ansvar, utan förnekar att något hänt eller förlägger 
ansvaret för våldet utanför sig själv. Vilket stöd man har att erbjuda föräldrarna och hur man 
arbetar med motivation påverkar även detta arbete.  
 
Vilken är den viktigaste utvecklingen av Trappan-metoden för framtiden?  
 
Forskarens reflektioner: 
 
För det första, med tanke på att forskare inte alltid har hittat skillnader i effekt mellan olika 
behandlingar (se t ex TDCRP-studien mot depression, MATCH mot alkoholmissbruk) och att 
vissa studier tyder på att klientens egna förutsättningar, hopp och förväntningar och den 
behandlande relationen spelar stor roll i förhållande till den specifika tekniken eller metoden: 
borde vi inte tala mer om våra professionella förhållningssätt och hur vi kan hjälpa barnen till 
rimliga förväntningar? Och: med tanke på att klientens uppfattning om den behandlande 
relationen/alliansen verkar ha stor betydelse för behandlingsresultat – och att klienter sällan 
berättar att de har negativ uppfattning eller inte tycker att alliansen är bra innan de bestämmer 
sig för att avbryta insatsen (Hubble m fl 1999), så behöver vi – för att kunna hjälpa de barn 
som annars avbryter insatser och vi vet inte hur det går för dem – fungerande arbetssätt för att 
fånga upp sådana aspekter tidigt i samtalen. Kanske att låta dem besvara enkla frågor om i 
vilken utsträckning de efter varje samtal 1) känner sig hörd, förstådd, bekräftad och 
respekterad, 2) tycker samtalet handlade om vad de tyckte var viktigt, 3) tror att hjälparens 
metod/approach passar dem bra och 4) ifall samtalet var bra eller något saknades (Duncan & 
Miller 2000).  
 
Det vill säga: om relationen till behandlaren kan antas vara viktig för barnens utveckling, så 
finns en potential i att utveckla just de relationella aspekterna av metoden. Kanske skulle tips 
om hur förtroende kan byggas, motivation höjas och hopp inges kunna inkorporeras på ett 
tydligare sätt i handboken?  
 
För det andra, många praktiker och forskare anser att gruppmetoder är bäst för äldre barn och 
tonåringar, som har en mer utvecklad reflektionserfarenhet och kan behöva diskutera attityder 
till sexism, makt och kontroll samtidigt som individuella interventionsmodeller som 
kombineras med insatser för föräldrarna rekommenderas för förskolebarn (Jaffe m fl 1990, 
McAlister Groves 1999). Kanske är också detta möjliga viktiga områden att diskutera inför 
framtiden: om och i så fall hur metoden ska anpassas för de äldre respektive de yngre barnen? 
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Praktikerns reflektioner: 
 
Då Trappan-metoden växte fram för mer än 14 år sedan var barn som upplevt våld i sin familj 
i stort sett osynliga för alla oss som arbetade inom socialtjänsten eller inom hälso- och 
sjukvården. När Trappan-metoden presenterades 1999 sattes det våldsutsatta barnet i främsta 
rummet. Barnet skulle ha rätt att få ett eget krisstöd. Något som var nytt och svårt då och som 
fortfarande är svårt att få till stånd. Polisutredningar, vårdnadsutredningar, lagen om 
bestämmanderätt vid gemensam vårdnad, pågående umgänge, risk- och skyddsbedömningar 
är några exempel på områden och aspekter som numera oftast ingår och påverkar arbete då 
man arbetar med Trappan-samtal. Alla dessa parallella utredningar och bedömningar kan 
ibland kännas näst intill omöjliga att hantera, både för familjen och de professionella. Det som 
behövs i dessa lägen är en myndighetssamverkan liknande den som sker på våra barnahus runt 
om i Sverige. En gemensam planering och fungerande samverkansrutiner är ett måste. Det 
krävs också att vi samverkar på ett sådant sätt att vi inte blandar ihop våra olika roller. Ett 
polisförhör är ett polisförhör och krissamtal är ett krissamtal där barnet ska få stöd i att berätta 
och iscensätta sina upplevelser. Att utveckla stödet till barnet, till den våldsutsatta föräldern 
och till den föräldern som utövat våldet är en stor utmaning och ett utvecklingsområde.  
 
Jag vill avsluta med en, ur mitt perspektiv, adekvat fråga utifrån ett exempel då en mamma 
söker hjälp på en kvinnofridsmottagning för att hon är våldsam alternativt en pappa som 
kontaktar en krismottagning för män för sina problem med sin aggressivitet. När i kontakten 
med barnets mamma tas barnets behov av stöd upp? Och: när tar man upp barnets behov av 
stöd med pappan som går på en krismottagning för män? 
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