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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att skapa en programteori för stödprogrammet Kids’ Club 

och presentera denna i en enkel logisk modell. Studiens frågeställningar är: Vad är det 

stödprogrammet, i manualerna och tidigare studier, sägs behandla? Vilka antaganden vilar 

stödprogrammet på? Vad i stödprogrammet är det som sägs bidra till förändring? Vilka är de 

förväntade resultaten och effekterna av stödprogrammet? För att besvara frågorna och 

uppfylla studiens syfte har det empiriska materialet i form av tidigare studier och manualer för 

programmet analyserats utifrån en kvalitativ textanalytisk ansats. Resultatet visar att 

programmet utgår från traumateori och social inlärningsteori och syftar till att behandla 

många olika symtom. Stödprogrammet skall leda till att barnen får sociala färdigheter och lär 

sig lösa konflikter utan våld. De barn som medverkar i stödprogrammets gruppträffar ska 

också få minskad psykisk ohälsa och minskade beteendeproblem. I diskussionen lyfts frågor 

kring den begränsade tid programmet pågår samt riskerna med att sätta samman stödgrupper 

där barnen har vitt skilda problembilder. Slutligen ges rekommendationer för praktiskt socialt 

arbete kring vad som är viktigt att reflektera över, både avseende tid och 

gruppsammansättning. 
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Abstract 
The aim of the study is to create a program theory for the intervention program Kids' Club 

and present this in a simple logic model. The questions of the study are: What does the 

manuals and previous studies says the program aims to treat? On what assumptions underlies 

the support program?  What is it in the support program that is supposed to conduce to 

change? What are the expected effects of the program? In order to answer the questions, and 

to fulfill the purpose of the study, the empirical material in the form of previous studies and 

manuals for the program is being analyzed from a qualitative text analytic approach. The 

result shows that the program is based on trauma theory and social learning theory and aims 

to treat many different symptoms. The program will conduce to children having social skills 

and having the ability to solve conflicts without violence. The participation in the group 

meetings should also lead to reduced psychological distress and reduced behavior problems. 

In the discussion questionaries about the limited duration of the program and the risks of 

putting together support groups where children have very different problem are raised. It 

concludes with recommendations for practical social work on what is important to reflect on, 

in terms of both duration and group composition. 
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1. Inledning 
 

Varje dag lever barn i familjer där våld är en del av vardagen. Tio procent av alla barn i 

Sverige har upplevt våld i hemmet, fem procent upplever det ofta (Kommittén mot 

barnmisshandel, 2001). Tidigare har kvinnomisshandel och barnmisshandel betraktats som två 

skilda företeelser där kvinnomisshandel endast ansetts ha ett offer, kvinnan. Under 2000-talet 

har dock forskning på dessa områden allt mer knutits samman och förståelsen för barnets 

utsatthet har ökat (Almqvist, Georgsson, Grip & Broberg, 2012, Almqvist & Broberg, 2004).  

Ett exempel på att barnets utsatthet vid våld i hemmet fått större uppmärksamhet kan ses i 

Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 11§ där ansvaret finns förtydligat sedan 2007:  

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som 

barnet behöver (Lag 2012:776). 

Barn som upplever våld i hemmet ser inte alltid det som händer, istället hör de kanske sin 

mamma skrika och gråta i ett annat rum. Dock är det en stor andel barn som befinner sig i 

samma rum som misshandeln sker och dessutom i direkt fysisk kontakt med föräldrarna under 

den våldsamma situationen. Den fysiska kontakten kan ske genom att mamman har barnet i 

famnen då mannen attackerar henne eller att ett större barn klamrar sig fast vid mamma eller 

försöker förhindra pappas slag genom att dra i hans kläder (Almqvist & Broberg, 2004). Att 

uppleva våld i hemmet kan leda till stora bekymmer för barnet såsom magont, huvudvärk och 

sömnsvårigheter. Upplevelserna kan även ge långvarigt psykiska besvär, exempelvis 

stressyndrom, depressioner och självdestruktivt beteende (Broberg, Almqvist, Axberg, Grip, 

Almqvist, Sharifi, Cater, Forssell, Eriksson & Iversen, 2011, Överlien, 2007). Barn som lever 

i en familj där mamma blir slagen löper stor risk att själva utsättas för våld, en risk som ökar 

ju längre mamman stannar hos förövaren (Almqvist & Broberg, 2004). 

 

I Sverige pågår ett arbete med att utveckla behandlingsprogram för barn som upplevt våld i 

hemmet och det finns ett stort intresse hos bland annat kommuner att medverka till att dessa 

barn får ett bra stöd. Ett steg i detta arbete är att implementera och utveckla metoder som visat 

goda resultat i studier utomlands (Cater & Grip, 2014). Kids’ Club för skolbarn och Preschool 

Kids’ Club för barn i förskoleålder är två versioner av ett stödprogram som just nu undersöks 

för eventuell implementering i Sverige och denna studie kan bidra till ökad kunskap kring 

programmen och dess beståndsdelar.  

När en metod ska implementeras är det viktigt att de som använder sig av metoden har god 

kunskap kring den och att metodens kärnkomponenter, det vill säga essensen, används på rätt 

sätt. Detta innebär att vara metodtrogen. Det är också viktigt att ha ett mätbart mål när en 

metod ska implementeras (Socialstyrelsen, 2012). Innan en metod implementeras är det alltså 

viktigt att veta vad den har för mål och vad behandlingen verkligen består i, detta kan 

beskrivas med hjälp av en programteori (Chen, 1990). 

 

 

 

 

 



2 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en programteori för stödprogrammet Kids’ Club och 

presentera denna i en logisk modell. Detta möjliggörs genom en granskning av dokument om 

programmen. För att kunna skapa en programteori och därmed uppfylla syftet med denna 

studie behöver följande frågeställning besvaras: 

 Vad är det stödprogrammet, i manualerna och tidigare studier, sägs behandla? 

 Vilka antaganden vilar stödprogrammet på? 

 Vad är det i stödprogrammet som sägs bidra till förändring? 

 Vilka är de förväntade resultaten och effekterna av stödprogrammet? 

 

2. Tidigare forskning 
För att skapa en bild av vad följderna kan bli för barn som upplevt våld i hemmet och vad som 

kan vara till hjälp för att hantera dessa upplevelser presenteras här tidigare forskning på 

området. Här presenteras även forskning kring befintliga stödinsatser för barn som upplevt 

våld i hemmet. 

 

2.1 Våld 
Det finns ett antal olika definitioner av våld och Världshälsoorganisationen (WHO, 2002, s. 4) 

skriver att: 

Violence is the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood 

of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation  

                                                                                               

I Socialstyrelsens text om våld i nära relationer beskrivs att våldet kan utgöras av fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld. Våldet kan också vara av ekonomisk/materiell social natur. Det 

fysiska våldet kan innebära till exempel knuffar, slag och sparkar medan det psykiska våldet 

ofta tar sig uttryck genom hot, direkta eller indirekta, och förlöjligande. Sexuellt våld kan vara 

exempelvis våldtäkt eller andra sexuella handlingar som den utsatte inte vågar neka till. Att 

avsiktligt fördärva någon annans egendom är materiellt våld och att exempelvis tvinga någon 

att skriva under papper som leder till negativa följder för denne är att räkna som ekonomiskt 

våld. Våld i nära relationer innebär ofta en kombination av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

(Socialstyrelsen, UÅ). 

 

Både kvinnor och män kan vara förövare när det gäller våld i hemmet. Dock har det visat sig 

att det våld som riktas mot kvinnor ofta är grövre och mer skadligt än det som riktas mot män. 

Det våld män utövar mot kvinnor kräver också oftare sjukhusvård än det våld män utsätts för 

av kvinnor (Miller, Källström Cater, howell & Graham-Bermann, 2014, BRÅ, 2016). Våld i 

samkönade relationer ses idag som ett lika allvarligt problem som mäns våld mot kvinnor men 

det finns få svenska studier inom detta ämne (Holmberg & Stjernqvist, 2008). Den stödinsats 

som undersöks i denna studie riktar sig till barn som upplevt våld från pappa mot mamma, 

ursprungligen till barn i skyddade boenden och kvinnojourer. Med bakgrund av detta används 

begreppet våld i hemmet synonymt med pappor som utsätter mammor för våld. Det våld 

barnet upplever mot mamma kan vara av olika karaktär såsom hot och slag och kan leda till 

psykisk skada hos barnet. Med bakgrund av detta är WHOs definition lämplig i denna studie 

medan Socialstyrelsens definition kan vara till hjälp att ytterligare exemplifiera våldets 

innebörd. 
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2.2 Barn som upplevt våld i hemmet 

Under litteraturgenomgången inför och under denna studie har det framgått att forskare 

använder olika begrepp för att beskriva den situation där barnet på något vis förnimmer våldet 

som sker i hemmet. I många texter används begreppet ”barn som bevittnat våld” men barns 

upplevelser av våld i hemmet innebär inte nödvändigtvis att de ser, det vill säga bevittnar, 

våldet. Barnens upplevelse av våld kan bestå i att de hört att någon blir utsatt för slag, 

inknuffad i väggar och liknande. Andra upplevelser av våld kan vara att barnet hör hot som 

uttalas eller ser hur möbler och tavlor ligger omkullkastade efter att de vuxna bråkat (Överlien 

& Hydén, 2007). I denna studie används begreppen barn som ”upplevt våld i hemmet” och 

”som exponeras för våld i hemmet” med bakgrund av ovanstående. 

Att uppleva våld mot mamma kan leda till svåra och långvariga konsekvenser för barnet. 

Almqvist och Broberg (2004) skriver att ett barns upplevelse av våld mot mamma kan vara så 

skrämmande att barnet kan drabbas av posttraumatisk stress. Traumatisk stress innebär att 

barnet har upplevelser av något skrämmande som inte går att hantera. Den drabbade har 

genomgått intensiv skräck eller hjälplöshet och inte kunnat påverka situationen genom att fly 

eller på annat sätt försvara sig mot händelsen. Detta medför att barnet kan återuppleva minnet 

av det som hände långt efter att faran är över och hela tiden befinna sig i ett förhöjt 

spänningsläge. För att skydda sig mot dessa minnen händer det att den som drabbas 

avskärmar sig från sådant som skulle kunna återuppväcka minnen av händelsen. Detta är ett så 

kallat undvikande symtom. När barnet uppvisar en kombination av återupplevande, 

undvikande och förhöjt spänningsläge är det högst troligt att barnet uppfyller kriterierna för 

posttraumatiskt stressyndrom (Almqvist & Broberg 2004). 

De barn som upplever våld mot mamma kan ha svårigheter inom flera områden. En 

forskningsöversikt visar att många barn som upplevt våld i hemmet har svårt med sociala 

relationer och oftare än andra barn reagerar med aggressivitet i konfliktsituationer. Vidare är 

det vanligare hos barn som upplevt våld i hemmet mobbar andra och utsätts för mobbning 

(Överlien, 2007). 

 

Barn som upplever våld i hemmet löper större risk än andra barn att utsätta sin partner för 

våld i framtida relationer. De löper också större risk att själva bli utsatta för våld från sin 

partner än de som inte upplevt våld i hemmet som barn (Eherensaft, Cohen, Brown, Smailes, 

Chen & Johnson, 2003). 

 

2.3 Faktorer som bidrar till barnets återhämtning 

Ett barns upplevelse av våld i hemmet innebär inte per automatik att barnet drabbas av 

psykisk ohälsa eller får svårigheter med sociala relationer. Kitzman, Gaylord, Holt & Kenny 

(2003) skriver i en metaanalys, inkluderande 118 studier, att 63 % av de barn som upplevt 

våld mår sämre än barn som inte har dessa upplevelser. Detta innebär att det trots allt är 37 % 

av dessa barn som faktiskt klarar av att hantera och bearbeta de upplevelser de varit med om. 

 

De barn som är kapabla att hantera upplevelsen av våld mot mamma har visat sig ha vissa 

förutsättningar och egenskaper som kan ses som skyddande. Howell, Graham-Brennan, Czyz 

& Lilly (2010) skriver att många barn som upplever våld i hemmet trots allt visar tecken på 

god återhämtningsförmåga. Denna förmåga är beroende av flera faktorer, exempelvis social 

kompetens, känsloreglering och problemlösningsförmåga. Vidare kan moderns psykiska 

hälsa, våldets allvarlighetsgrad och frekvens kan vara avgörande för hur väl barnet återhämtar 

sig (Howell, Graham-Bermann, Czyz, & Lilly, 2010). Ytterligare en faktor som kan främja 

barnets möjlighet till återhämtning är socialt stöd, någon att berätta om sina upplevelser för 

och en familjementor (Hines, 2014).  
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Barn som exponeras för våld i hemmet behöver hjälp att hantera denna upplevelse och det är 

viktigt att barnet ges möjlighet att prata om våldet, dock kan det vara svårt för barn att prata 

kring det våld som utspelar sig (Hines, 2014, Överlien, 2007). Barnet vill oftast inte tänka på 

det upplevda våldet utan försöker istället glömma eller förtränga det. När barnet berättar om 

våldet sker det ofta osammanhängande och desillusionerat och barnet föredrar många gånger 

att prata om sina egna handlingar framför att berätta om det våldsutövaren gjort (Georgsson, 

Almqvist, & Broberg, 2011). 

Ett barn som varit med om traumatiska upplevelser behöver, för att öka chansen till 

återhämtning, få möjlighet att uttrycka sina tankar. Detta kan ske genom lek, teckningar eller i 

samtal. Barnet behöver också få höra om vanliga reaktioner och känslor som kan uppstå i 

samband med det upplevda traumat (Dyregrov, 2012).  

2.4 Insatser för barn som upplevt våld 
Internationellt 

Internationellt finns många insatser för barn som upplevt våld i hemmet och 

psykopedagogiskt gruppstöd är en vanlig behandlingsmetod (Cater & Grip 2014). 

 

Ritzo, Macy, Ermentrout och Johns (2011) presenterar en översikt av 31 studier av insatser 

för barn som upplever våld. I översikten ingår de studier, genomförda under åren 1990 till 

2010, som har empiriskt stöd och riktar sig direkt eller indirekt till barn som upplevt våld i 

hemmet samt är tillgängliga på engelska. Översikten visar flera begränsningar i de studier 

som genomförts såsom avsaknad av jämförelsegrupp/kontrollgrupp och uppföljning. Även 

urvalet visade sig vara en svaghet i många studier; ofta var det för få deltagare eller för stort 

bortfall för att kunna säkerställa interventionens utfall. Många av insatserna syftade till att 

stärka barnen i sin självkänsla, ge barnen bättre förmåga att hantera sina upplevelser och 

känslor och att förändra ett dysfunktionellt beteende (Ritzo et al, 2011, Cater & Grip, 2014). 

 

Det finns två studier i vilka effekterna av programmet Kids’ Club utvärderas. Den ena är en 

kontrollerad randomiserad effektutvärdering och den studien visade att de barn som 

medverkade i gruppträffar parallellt med att också mamman fick gruppstöd visade störst 

förbättring inom både externaliserande och internaliserande problem. Dock visade studien att 

ca 25 procent av de barn som ingick i kontrollgruppen och alltså inte fick någon behandling 

uppvisade en spontan förbättring av utagerande beteende (Graham-Bermann, Banyard, Lynch 

& DeVoe, 2007). Den andra studien gällande Kids’ Club innefattade även Preschool Kids’ 

Club men genomfördes med ett mindre urval där 36 mammor och 20 barn intervjuades. 

Resultatet från denna studie visar inga statistiskt säkerställda effekter för de barn som ingick i 

gruppstödet (Basu, Malone, Levendosky & Dubay, 2009). 

 

I Sverige 

I Sverige sker insatser till barn som bevittnat våld i hemmet främst genom Socialtjänsten och 

därtill kopplade verksamheter samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Broberg, Almqvist, 

Appell, Axberg, Cater, Draxler, Eriksson, Grip, Hjärthag, Hultmann, Iversen, Röbäck de 

Souza, 2015). De insatser som erbjuds till dessa barn är främst individuellt, främst stöd i form 

av ”Trappan-modellen”. Andra individuella behandlingsmetoder är till exempel kognitiv 

beteendeterapi och familjeterapi (Broberg et. Al 2011). 

 

En nationell utvärdering av insatser för barn mellan 3 och 13 år som upplevt våld mot mamma 

visade att insatser hos verksamheter som är riktade till barn hos exempelvis Barn- och 

ungdomspsykiatrin gav en bättre effekt än insatser hos andra verksamheter såsom socialtjänst, 

familjerätt och kvinnojourer. Utvärderingen visade dock att varken gruppinsatser eller 
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individuell behandling ledde till någon större förbättring av barnens psykiska hälsa, detta vid 

mätningar efter avslutad stödinsats och vid uppföljning ett år senare (Broberg et al, 2011, 

Cater & Grip, 2014). 

 

Kids’ Club och Preschool Kids’ Club, som utvecklades i USA, har börjat användas i Sverige 

och för att undersöka möjligheterna att implementera programmen i svensk kontext har en 

förstudie av Kids’ Club genomförts. Förstudiens resultat visar att de barn som medverkat i 

studien, enligt mammornas skattning, har en lägre psykisk ohälsa. Barnen visade dock ingen 

förbättring vad gällde traumasymtom eller social kompetens. Ett problem som identifierades 

vid förstudien är att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt stora barngrupper för att kunna 

genomföra gruppträffarna med det antal barn som programmet är utvecklat för. Detta innebär 

också att studiens resultat baseras på ett relativt litet urval; 15 barn och 12 mammor (Cater & 

Grip, 2014). Broberg et al (2015) genomförde, som en del i ett projekt avseende stödinsatser 

för våldsutsatta barn, en studie gällande Kids’ Club. I denna studie ingick 24 familjer varav 18 

familjer intervjuades för projektet. Studien visade att barnens psykiska mående, enligt 

mammornas skattningar, förbättrades. Inget av de barn som medverkade i studien bedömdes 

ha försämrats, fem av dem som hade kliniska symtomnivåer visade en klar förbättring medan 

fem av dem fortsatt uppvisade höga kliniska symtomnivåer.  

 

2.5 Kids’ Club  
Kids’ Club och Preschool Kids’ Club är stödprogram för barn som upplevt våld i hemmet. De 

båda programmen har samma grund med skillnaden att Kids’ Club riktar sig till barn 6-12 år 

medan Preschool Kids’ Club är utformat att passa barn i åldern 4-6 år. Programmen 

utvecklades i början på 1990-talet av Sandra Graham-Berman och när manualerna översatts 

till svenska har programmen fått namnen Förskolebarnens klubb och Barnklubben. En ny och 

något kulturanpassad version efter tester och utvärdering i Sverige är på gång under namnet 

”Svenska Kids Club”(Cater & Grip 2014, Broberg et al. 2015). I denna studie används dock 

originalnamnen Kids’ Club och Preschool Kids’ Club, då de svenska programmen inte 

implementerats i Sverige ännu och det därmed är de ursprungliga programmen som 

undersökts.  

 

Under programmet Kids’ Club medverkar barnen vid tio gruppträffar á en timme och under 

Preschool kids’ Club träffas barnen vid 13 tillfällen á 1 timme. Varje grupp består av 5-7 

barn, både pojkar och flickor (Graham-Bermann, u.å., Graham-Bermann & Follet u.å.). Även 

mammorna ges möjlighet att delta i gruppstöd parallellt med barnens program, något som 

visat sig vara mer verksamt än att endast barnen får behandling. Programmen grundar sig på 

social inlärningsteori och traumateori (Graham-Bermann & Hughes, 2003).  

Kids’ Club är en tidig insats och även barn som inte visar några symtom kan erbjudas 

insatsen. Programmet vilar på ett teoretiskt antagande om att barn som exponerats för våld 

kan ha utvecklat skadliga attityder och föreställningar och blivit traumatiserade och ha en hög 

stressnivå. De kan ha svårt att uttrycka och hantera känslor, kan anklaga sig själva och känna 

sig otrygga. Andra barn kan ha en traumanivå så hög att den påverkar hur barnet hanterar sina 

upplevelser (Graham-Bermann, Miller-Graff, Howell & Grogan-Kaylor, 2015). 
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2.6 Sammanfattning 
Den forskning som presenterats visar att barn som upplevt våld i hemmet löper stor risk att 

drabbas av psykisk ohälsa men att det finns möjlighet att barnet kan återhämta sig väl från 

sina erfarenheter under rätt förutsättningar. Inför en implementering av Kids’ Club är det 

viktigt att undersöka hur programmet kan vara ett stöd till barn som upplevt våld i hemmet 

och om detta ligger i linje med forskning kring vad dessa barn har för stödbehov. Att få en 

förståelse för vad programmet avser behandla, hur detta ska genomföras och vilka de 

förväntade effekterna är gör det möjligt att bedöma om programmet bör implementeras i 

Sverige. Det ger även en möjlighet att avgöra om en implementering av interventionen kan 

ske ursprungsformat eller om det finns något som bör anpassas efter kontexten. 

 

3. Begrepp och teorier 

Här förklaras vissa begrepp som förekommer i aktuell studie. Då studiens syfte är att skapa en 

programteori och presentera den i en logisk modell beskrivs även programteori i detta avsnitt. 

Social inlärningsteori och traumateori uppges vara grunden i de undersökta stödprogrammen 

och dessa två teorier beskrivs i detta avsnitt då de sedan används för att analysera 

programmens innehåll. 

3.1 Implementering 

Implementering innebär att införa nya metoder i bedömnings- och behandlingssammanhang. 

Processen att implementera en ny metod tar lång tid och sker i flera steg; behovsinventering, 

installation av metod, användning av metod samt vidmakthållande av metod. För en lyckad 

implementering är det viktigt med kompetens hos de professionella, en stödjande organisation 

och ett starkt ledarskap (Socialstyrelsen, 2012). I denna studie undersöks Kids’ Club och 

Preschool Kids’ Club med anledning av en eventuell implementering i Sverige. 

3.2 Programteori 

I litteraturen går det att finna olika definitioner av begreppet programteori. 

Två exempel på detta är: 

A specification of what must be done to achieve the desired goals, what other important impacts 

may also be anticipated and how these goals and impacts would be generated (Chen, 1990, 

s.43). 

Assumptions about the chain of interventions and participant responses that lead to program 

outcomes (Weiss, 1998, s. 335). 

 

En programteori hjälper till att förklara vad det är i en intervention som är verksamt och kan 

vara till nytta när en intervention ska implementeras i ett nytt sammanhang. En programteori 

är viktig, inte bara för att kunna utvärdera en intervention eller ett program. Med en 

programteori blir det även möjligt att planera, utveckla och skapa en större förståelse för 

programmet. För att en intervention skall vara användbar i evidensbaserad verksamhet måste 

den först utvärderas och då är en programteori ett bra verktyg; den gör det möjligt att 

utvärdera interventionen och skapar en sammanhållen bild av hur programmet ska utformas 

och genomföras (Funnel & Rogers, 2011).  

Chen (1990) skriver att programteorin består av två delar; den normativa och den kausativa. 

Den så kallade normativa programteorin är föreskrivande och handlar om hur programmets 

struktur ska se ut när det gäller behandling, resultat och implementering. En normativ 

programteori är viktigt främst för dem som arbetar med programmet då den kan ge en ökad 
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förståelse för vilka antaganden programmet vilar på. Den kausativa programteorin är 

beskrivande, handlar om de underliggande mekanismer som binder ihop behandling och 

resultat och är ofta baserad på empiri och empirisk vetskap om vad i programmet som skapar 

ett visst utfall. När programmet är implementerat kan en kausativ programteori skapas och 

utifrån den kan också utvärderingar göras, exempelvis avseende programmets utfall och vad i 

programmet som bidragit till detta. En kausativ teori är huvudsakligen till hjälp för framtida 

förbättringar av en intervention (Chen, 1990).  

 

Hur en programteori skapas och presenteras generellt och i denna studie beskrivs i avsnitt 4.5 

bearbetning och analys. 

3.3 Social inlärningsteori 

Social inlärningsteori grundades av Albert Bandura och har sin grund i behavioristiskt och 

kognitivt perspektiv. Social inlärningsteori utgår från att individens inlärning sker till följd av 

dennes perceptioner och tänkande kring det som sker. Genom att imitera andra människors 

beteendemönster lär sig personen att hantera sin omgivning. Enligt denna teori skapas ett 

beteende utifrån tidigare upplevelser och kan förändras genom social respektive kognitiv 

inlärning. Modellinlärning, den viktigaste processen i social inlärning, består i att en individ 

iakttar en person som utför en handling och skapar en bild av hur handlandet utövades. 

Utifrån detta registrerar individen omständigheterna kring handlandet samt dess konsekvenser 

för att i ett senare skede, i en liknande situation, kunna upprepa beteendet utifrån sin 

uppfattning om det (Payne, 2005) 

Många behandlingsprogram, exempelvis för aggressionshantering, har utvecklats med 

utgångspunkt i denna teori. Att en modell visar hur något ska göras och att individen sedan får 

möjlighet att prova detta i en stödjande miljö och därefter få feedback är av stor vikt för 

individens utveckling. Behandlingsprogram med denna grund kan användas för att stärka 

individers sociala färdigheter och lära dem undvika problematiska situationer. Individen kan 

också lära sig adekvata reaktioner på konflikter och relationsproblem (Payne, 2008).  

  

Sheldon (1998, i Payne 2005) beskriver att de viktigaste komponenterna i ett program som 

riktar sig till social färdighetsträning bland annat är att specificera vilka antaganden, attityder 

och beteenden som orsakar svårigheter i det sociala beteendet. Individen ska därefter ges en 

beskrivning av alternativa beteenden. Dessa beteenden ska sedan demonstreras av en modell 

och individen får träna på och upprepa detta beteende. Individen får efter detta praktisera 

beteendet i en presenterad realistisk problemsituation.    

 

Då social inlärning ingår i det kognitiv-behavioristiska perspektivet kan även terapi som 

grundar sig i detta perspektiv vara framgångsrikt vid inlärning. Scott och Dryden (1996, i 

Payne, 2005) beskriver att kognitiv beteendeinriktad terapi kan delas in i fyra kategorier; 

hanteringsfärdigheter, problemlösning, kognitiv omstrukturering och strukturell kognitiv 

terapi. Den kategori som handlar om hanteringsfärdigheter består av två delar; instruktioner 

till sig själv och därpå följande beteende. Problemlösning handlar om att individen ska 

definiera ett problem, formulera olika lösningar på problemet och välja ut den bästa av dem. 

Därefter ska individen planera olika handlingar och utvärdera processen (Payne, 2005). 
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3.4 Traumateori 

Begreppet trauma har tidigare främst använts för att beskriva plötsliga händelser av dramatisk 

natur men idag används det även för att beskriva omfattande psykiska påfrestningar. Även om 

vissa händelser är av extrem art behöver det inte betyda att den drabbade får framtida och 

bestående men av detta då även sammanhanget i vilken händelsen utspelar sig har betydelse. 

Också individuella faktorer såsom utvecklingsnivå, tidigare utvecklingshistoria och liknande 

kan vara avgörande för om barnet upplever en situation som traumatisk eller inte (Dyregrov, 

2012).  

 

Det går att dela in trauma i två typer; typ 1- respektive typ 2-trauma. Typ 1-trauma innebär att 

individen drabbas av enstaka traumatiska händelser exempelvis ett plötsligt dödsfall, ett 

våldstillfälle eller en olycka. Den andra typen av trauma, typ 2-trauma, är en situation där 

individen upplever en serie traumatiska händelser som misshandel, krig eller sexuella 

övergrepp. Denna typ av trauma kan också bli följden av att uppleva våld i hemmet (Terr, 

1991 i Dyregrov, 2012). Barnen behöver med andra ord inte själva vara offer för den händelse 

som utspelar sig för att bli traumatiserade. 

Om barnet lever under ett ständigt flöde av traumatiska händelser kopplas mentala 

mekanismer in för att ge barnet möjlighet att leva med och försvara sig mot dessa upplevelser. 

Barnet kan använda sig av förnekande, undertryckande eller bortträngning av de 

känslomässiga reaktioner som följer på en traumatisk upplevelse. Barnet kan även använda 

sig av så kallad dissociation, vilket innebär att det uppstår en ”mur” mellan känslor, tankar 

och beteende. Den individ som använt sig av dissociation under barndomen kan även i vuxen 

ålder uppleva sig fortsätta avskärma sig från sina känslor (Dyregrov, 2012). 

Barn som upplevt traumatiska situationer visar vanligen vissa reaktioner, vilka är att anses 

normala. Några av de vanligaste reaktionerna är sårbarhet, rädsla, ångest, skuldkänslor, ilska, 

undvikande beteende, svårigheter med sociala kontakter och nya värderingar. Störst risk för 

långvarig påverkan har upprepade traumatiska händelser, så kallade kumulativa trauman, även 

om enstaka traumatiska händelser också kan få långvariga effekter på barnets utveckling 

(Dyregrov, 2012).  

Om barnet under lång tid utsätts för hotfulla och våldsamma situationer utan möjlighet att 

försvara sig eller fly undan finns en stor risk barnet utvecklar symtom på posttraumatisk 

stress. Även om de händelser som utlöst symtomen, till exempel våld och hot, upphör betyder 

det inte att symtomen försvinner då barnet bär med sig dessa händelser som inre strukturer 

(Almqvist & Broberg, 2004) 

Upplevelsen av traumatiska situationer kan bland annat påverka sociala relationer, 

moralutveckling, känsloreglering och framtida föräldraskap. När det gäller könsskillnader har 

det visat sig att flickor och pojkar ofta uppvisar skilda symtom efter en traumatisk upplevelse; 

pojkar uppvisar ofta beteendeproblem och flickorna får oftare internaliserande problem såsom 

depression och ångest (Dyregrov, 2012).  

 

Efter en traumatisk upplevelse är det viktigt att barnet får bearbeta det som hänt och det finns 

olika sätt att göra detta på och ett första steg bör vara att skapa en trygg situation med vuxna 

och vänner som barnet litar på. Barnet behöver också få information om det som hänt och få 

höra om vanliga reaktioner som kan uppstå efter en traumatisk upplevelse. Det är viktigt att 

prata med barnet om det som hänt och att barnet ges tillfälle att uttrycka sina tankar, vilket 

kan ske genom lek, teckningar eller muntligt (Dyregrov, 2012).  
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4. Metod 
För att skapa en förståelse för hur studien genomförts ges här en presentation av metodval, 

informationssökning, urval, datainsamling, samt bearbetning och analys. I detta avsnitt 

beskrivs även studiens validitet/trovärdighet, reliabilitet/pålitlighet, generaliserbarhet samt 

etiska överväganden. 

4.1 Informationssökning 

För att genomföra denna studie har forskning kring vad barn som upplevt våld i hemmet 

behöver för stöd varit relevant, liksom forskning kring vad upplevelsen av våld i hemmet 

innebär för barn. Denna forskning har varit avgörande för att få en förståelse för de olika 

delarna som ingår i programmet och därmed ha en möjlighet att sammanställa dessa i en 

programteori. För att få tillgång till tidigare forskning och fakta har Örebro 

Universitetsbiblioteks sökmotor Summon använts. Sökorden har bland annat varit children, 

Intimate partner violence, IPV, domestic violence och intervention. Sökningar har gjorts med 

dessa ord i olika kombinationer och på både svenska och engelska. Ett krav i sökningen av 

artiklar var att de skulle vara vetenskapligt granskade. När tidigare forskning studerats har 

vissa författare, böcker och rapporter varit frekvent förekommande i olika referenslistor, 

vilket gett en vägledning för ytterligare sökning av böcker och artiklar. I denna studie har 

Socialstyrelsens, WHOs, Nationellt centrum för kvinnofrids och Vetenskapsrådets hemsidor 

använts för att söka information. Bryman (2008) skriver att Internet kan vara en källa till 

information, men att källkritik och försiktighet då är nödvändigt. På Internet kan vem som 

helst skapa en webbsida och skriva vad som helst, vilket innebär att information som går att 

finna inte nödvändigtvis är riktig. De hemsidor som använts i denna studie är skapade av 

trovärdiga organisationer och är rimligen att betrakta som pålitliga. 

4.2 Val av metod 

För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ metod innebär att 

data innehåller, och fokuserar på, ord och dess innebörd istället för siffror (Lindgren, 2014). I 

aktuell studie har ord och dess betydelse varit i fokus under såväl bearbetning av material som 

vid presentation av resultat.  

4.3 Urvalsmetod 

För denna studie användes ett så kallat målstyrt urval. Bryman (2008) beskriver att målstyrt 

urval innebär att strategiskt välja ut fall eller deltagare som är relevanta för studiens 

frågeställningar.  

 

När en programteori ska skapas med deduktiv metod behövs dokument kring programmet 

(Funnell & Rogers, 2011). Då syftet med denna studie är att skapa en programteori för Kids’ 

Club och Preschool Kids’ Club har dokument kring dessa program valts. För att få en bild av 

hur programmen är avsedda att ge resultat samt om förväntat resultat uppnås ingår studier 

kring programmen i urvalet. För att, så långt som möjligt, kunna klargöra de antaganden 

programmet grundar sig på studerades alla texter om Kids’ Club och Preschool Kids’ Club 

som skrivits av programmets grundare Sandra Graham-Bermann. För att få en förståelse för 

hur programmen är utformade, samt vilka dess aktiviteter och mål är, ingår 

programmanualerna i svensk översättning i urvalet. 

4.4 Datainsamling 

Vid insamling av empiriskt material togs mailkontakt med programmens grundare, Sandra 

Graham-Bermann. Graham-Bermann tillfrågades om material som kan vara relevant för att 

genomföra aktuell studie och material bestående av studier genomförda gällande Kids’ Club 

levererades per mail. Dessa studier är genomförda av Sandra Graham-Bermann och hennes 

medarbetare, vilket gör att studien kan komma så nära programmens ursprungsidé som 
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möjligt. Manualerna för programmen, översatta till svenska, tillhandahölls av Åsa Källström 

Cater på Örebro Universitet, som varit ansvarig för de svenska testerna och studierna av Kids’ 

Club. 

Tabell 1: Översikt över empiriskt material 

 

4.5 Bearbetning och analys  
Studien genomfördes med en programteoretisk ansats för att skapa en programteori för 

stödinsatserna Kids’ Club och Preschool Kids’ Club, vilken sedan presenteras i en enkel 

logisk modell.  En beskrivning av vad en programteori innebär samt dess användningsområde 

finns presenterat under punkt 3.2 programteori. Här beskrivs hur en programteori kan skapas 

och presenteras samt hur detta genomförts i denna studie. Det förhållningssätt som ligger till 

grund för denna studie är i linje med den definition som presenteras av Weiss (1998, s. 335); 

Assumptions about the chain of interventions and participant responses that lead to program 

outcomes. 

Det finns olika sätt att skapa en programteori; att samarbeta med intressenter kring 

programmet, att deduktivt utveckla en programteori eller att skapa en programteori på 

Dokument Författare Sidantal 

Studie kring 

undvikandesymtom 

Galano, M.M, Miller, L.E & 

Graham-Bermann, S.A. 

(2014) 

15 sidor 

Manual Kids’ Club, svensk 

översättning 

Graham-Bermann (u.å.) 69 sidor 

Manual Preschool Kids’ 

Club, svensk översättning 

Graham-Bermann, Follet 

(u.å.) 

109 sidor 

Översikt interventioner för 

barn som upplevt våld i 

hemmet 

Graham-Bermann, S.A, & 

Hughes, H.M. (2003) 

16 sidor 

Studie av stödprogrammens 

effekt 

Graham-Bermann, S.A, 

Lynch, S., Banyard, V., 

Devoe, E. & Halabu, H. 

(2007) 

10 sidor 

Studie kring vikten av att 

barnet får prata om sina 

upplevelser 

Graham-Bermann, S.A., 

Kulkarni, M. & Kanukollu, 

S. (2011) 

20 sidor 

Effektstudie av Kids’ Club Graham-Bermann, S.A., 

Miller-Graff, L.E., Howell, 

K.H. & Grogan-Kaylor, A. 

(2015) 

11 sidor 

Effektstudie av Preschool 

Kids’ Club 

Howell, K.H., Miller, L.E., 

Lilly, M.M. & Graham-

Bermann, S.A. (2013) 

20 sidor 

Effektstudie av Moms’ 

Empowerment program 

Howell, K.H., Miller, L.E., 

Lilly, M.M., Burlaka, V., 

Grogan-Kaylor, A.C. & 

Graham-Bermann, S.A. 

(2015) 

20 sidor 
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induktiv väg. En deduktiv metod innebär att skapa en programteori utifrån dokumentation och 

andra informationskällor kring programmet (Funnell & Rogers, 2011). Vissa delar av en 

programteori är många gånger underförstådda och finns därmed inte nedtecknade i vare sig 

förarbeten eller andra texter om interventionen. I det fallet skapas programteorin utifrån en 

rekonstruktiv tolkning av programmets målbeskrivningar och liknande (Vedung, 2009). I 

denna studie har en deduktiv metod använts för att skapa en programteori. Studier 

genomförda gällande Kids’ Club och Preschool Kids’ Club har studerats och analyserats 

utifrån en programteoretisk ansats. När materialet studerades framträdde vissa teman vilka 

analyserades separat. När alla delar av programmen analyserats presenteras först en skiss av 

programteorin för just det temat, sedan summeras alla delar till en programteori vilken sedan 

presenteras i en logisk modell. 

 

En programteori presenteras ofta i en så kallad logisk modell vilken kan vara utformad som 

ett enkelt flödesschema eller ha en mer komplicerad utformning (Funnell & Rogers, 2011). 

Presentationen av programteorin i en logisk modell syftar till att visa hur relationen mellan 

bakomliggande antaganden, resurser, aktiviteter, förväntat resultat och effekter kan uppfattas 

(Kellogs, 1996). I presentationen av programteorin för Kids’ Club lyfts de antaganden 

programmet bygger på fram. De resurser som krävs för att stödprogrammet ska kunna 

genomföras presenteras, liksom programmets aktiviteter och förväntade resultat. I den logiska 

modellen visas även vilka effekter programmet antas ha.  

Det första steget i bearbetningen av insamlat material var att skapa en översikt, vilket skedde 

genom att alla studier och manualer först lästes igenom. Efter att ha fått en inblick i materialet 

började arbetet med att koda data, där varje studie kodades för sig.  

 

Kodning är ett viktigt steg i databearbetningen; det förenklar arbetet med insamlad data 

samtidigt som det ger en tydligare bild av vad det är materialet säger. Kodningen innebär att 

kategorier i form av uttryck, beskrivningar och mönster relevanta för syftet identifieras och 

får olika benämningar, det vill säga koder (Lindgren, 2014). Vid kodningen i aktuell studie 

upptäcktes olika beskrivningar för vad de två versionerna av stödprogrammet syftar till att 

behandla och motverka, dessa ord ströks under i materialet och skrevs ned i ett separat 

dokument. Även beskrivningar av hur stödprogrammen kan bidra till förändring upptäcktes 

vid kodningen av materialet. Dessa två komponenter, vad programmet syftar till att 

behandla/motverka samt hur det ska gå till, är avgörande för att skapa en programteori. När 

denna sammanställning var klar började arbetet med att tematisera data. Under tematiseringen 

ska de koder som identifierats sorteras under olika huvudteman vilket gör att det framträder 

en viss struktur i materialet (Lindgren, 2014). I aktuell studie identifierades till exempel 

beteendeproblem och hantera känslor som teman, vilka sedan analyserats utifrån en 

programteoretisk ansats. De teman som framkommit analyseras även med hjälp av de teorier 

programmen sägs utgå ifrån, det vill säga traumateori och social inlärningsteori, för att få en 

förståelse för vad det är i dessa program som specifikt kan sägas ha sin grund i dessa teorier.  

 

När koder och teman framträtt skall dessa summeras, det vill säga studiens resultat ska 

presenteras (Lindgren, 2014). I aktuell studie presenteras resultatet i olika steg; först görs en 

beskrivning av stödprogrammets upplägg och gruppledarens roll, därefter presenteras 

resultatet utifrån de teman som framkommit. Varje tema presenteras för sig, med text och i 

form av en enkel logisk modell. Till sist sammanfattas alla teman i en programteori, vilken 

sedan presenteras i en logisk modell. 
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4.6 Validitet/trovärdighet  

Validitet i en studie bestäms av huruvida valda metoder verkligen bidrar till att studien mäter 

det den avser mäta. Begreppet validitet har sitt ursprung i den kvantitativa 

forskningstraditionen och motsvarande begrepp inom den kvalitativa är exempelvis 

trovärdighet, vilket handlar om hur noggrann och systematisk forskaren varit och hur 

trovärdiga studiens resultat är till följd av tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 

(Thornberg & Fejes, 2014). Trovärdigheten i denna studie är med andra ord avhängig 

författarens noggrannhet och tillvägagångssätt vid datainsamling och analys. Då grundaren till 

stödprogrammen kontaktades blev det möjligt att få information om alla studier som 

genomförts gällande Kids’ Club och Preschool Kids’ Club och där grundaren medverkat.  Då 

tidigare studier kring de båda stödprogrammen levererats per mail gjordes ytterligare 

sökningar på studier eller artiklar som genomförts om dem. Detta för att säkerställa att ingen 

väsentlig tillgänglig information kring programmen skulle förbises. Analys av insamlade data 

har skett systematiskt och i enlighet med en kvalitativ textanalys, vilket kan sägas öka 

studiens trovärdighet.  

4.7 Reliabilitet/pålitlighet  

Reliabilitet syftar till resultatens tillförlitlighet och kvalitet. En undersöknings reliabilitet kan 

anses vara hög om en annan forskare, vid ett senare tillfälle, kan genomföra precis samma 

undersökning och nå samma resultat (Hjerm, 2014). Vid kvalitativ forskning är reliabilitetens 

motsvarighet pålitlighet vilken kan stärkas genom att forskaren så tydligt, transparent och 

konkret som möjligt redovisar alla steg i forskningsprocessen (Bryman, 2008). När det gäller 

reliabiliteten, det vill säga pålitligheten, i denna studie finns det olika aspekter att ta hänsyn 

till. Även om det skulle vara fullt möjligt för någon annan att genomföra exakt samma 

undersökning är det möjligt att resultatet vid undersökningen skulle bli annat än i aktuell 

studie. Detta beror på att resultatet är en tolkning gjord av studiens författare och det är inte 

säkert att en annan person skulle tolka materialet på samma sätt. Tolkningen kan bland annat 

bero på forskarens förförståelse. Förförståelse innefattar bland annat egna erfarenheter, språk 

och ideologi och att den är viktig då den är avgörande för tolkningen (Danemark, Ekström, 

Jacobsen & Karlsson, 2003). Det som stärker studiens pålitlighet är att alla steg i 

undersökningen på ett konkret och tydligt sätt presenteras, vilket skapar transparens och gör 

det möjligt för läsaren att följa hur studien genomförts och hur författarens tolkningar tar sig 

uttryck i studien. 

4.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om huruvida det är möjligt att applicera studiens resultat på fall, 

händelser eller personer som inte ingått i studien (Thornberg & Fejes, 2014). Syftet med 

aktuell studie är att utifrån dokument skapa och presentera en programteori för 

stödprogrammet Kids’ Club och studiens resultat är därmed specifikt för just detta program. 

Kids’ Club har ännu inte implementerats i Sverige vilket innebär att det empiriska material 

som studerats i denna studie är beskrivningar av programmets resultat och utförande i USA. 

Vid en implementering är det möjligt att generalisera föreliggande studies resultat till den 

svenska versionen av programmet och därmed uppmärksamma de eventuella förändringar 

som bör övervägas. Det är även rimligt att anta att barn i Sverige inte skiljer sig nämnvärt mot 

barn i USA gällande exempelvis hantering av känslor, beteendeproblem eller traumasymtom 

vilket stärker antagandet om att studiens resultat går att generalisera på de barn som framledes 

kommer delta i det svenska Kids’ Club. 

 

4.9 Etik  

Forskningsetiska rådet (u.å.,) har fyra etiska huvudkrav; informations- samtyckes- 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa krav tydliggör vad forskaren måste tänka på 



13 
 

kring etik vid forskning. Här beskrivs de etiska kraven samt hur de inverkat på aktuell studie.  

 

Informationskravet innebär att den som berörs av forskningen skall informeras om syftet med 

studien. För att uppfylla samtyckeskravet ska forskaren tillfråga uppgiftslämnaren innan 

informationen används i forskningssyfte. Den som deltar i en studie ska också upplysas om att 

denne när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, utan att riskera påtryckningar av 

något slag (Vetenskapsrådet, u.å.). I samband med insamling av material, det vill säga vid 

mailkontakten med stödprogrammens grundare Sandra Graham-Bermann, lämnades 

information om syftet med aktuell studie vilket godkändes.  

Konfidentialitetskravet består i att skydda uppgifter kring den som lämnat uppgifter i en 

undersökning samt att denna information sparas på ett sätt att inte obehöriga kan ta del av den. 

Då det material som används i denna studie finns publicerat i olika vetenskapliga tidskrifter 

och finns tillgängliga via olika sökdatabaser är informationen inte att anse som känslig. De 

uppgifter som lämnats till aktuell studie kan heller inte ses som konfidentiella då de är 

tillgängliga via olika sökmotorer.   

Nyttjandekravet reglerar att den information som samlats in endast får användas i 

forskningssyfte. Materialet får inte användas för att fatta beslut eller vidta åtgärder som 

påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet, u.å.). I aktuell studie är inte informationen av sådan 

karaktär att den kan användas på ett sätt som skadar den enskilde, vilket gör att 

nyttjandekravet inte är särskilt relevant. Det är inte rimligt att anta att den information som 

samlats in på något vis kan användas för att fatta beslut eller på annat sätt påverka 

informationslämnaren, det vill säga programmens grundare. Det sätt på vilket nyttjandet av 

materialet skulle kunna skada grundaren är snarare genom förvanskning av resultat och dylikt, 

vilket i större grad handlar om att bryta mot god forskningssed än om att bortse från 

nyttjandekravet. God forskningssed innebär att forskaren alltid har det yttersta ansvaret för att 

forskningen är av god kvalitet. Andra forskares resultat får inte förfalskas eller plagieras och 

forskning får inte bedrivas för avsiktlig vilseledning (Vetenskapsrådet, 2015). Intentionen är 

att denna studie ska hålla en hög kvalitet vilket säkerställs genom en tydlig redogörelse av 

tillvägagångssätt. Studiens resultat är inte kopierade från någon annan forskare och inte heller 

har andra forskares resultat förfalskats eller använts i syfte att vilseleda.  

5. Resultat 
Här ges inledningsvis en beskrivning av gruppledarnas roll i stödprogrammen Kids’ Club och 

Preschool Kids’ Club, gruppträffarnas upplägg samt inledande och avslutande träffar. 

Därefter presenteras studiens resultat och analys utifrån en programteoretisk ansats. De olika 

teman som framträdde under kodning och tematisering, det vill säga de områden 

stödprogrammet syftar till att behandla, presenteras och under varje tema återges hur just detta 

kan presenteras i en logisk modell. De aktiviteter som genomförs under gruppträffarna samt 

förväntat resultat redovisas och slutligen summeras alla olika teman i en programteori vilken 

presenteras i en logisk modell. 

5.1 Gruppledarens roll 

Då gruppledarna är av stor betydelse för stödprogrammets genomförande ges här en kort 

beskrivning av vilken uppgift ledaren har vid gruppträffarna. 

 

I gruppledarnas roll ingår framförallt att lära barnen hur de ska hantera våldet i familjen och 

att vara ett stöd. För många är livssituationen orolig under tiden för programmet; mammorna 

kan exempelvis vara mitt uppe i separationen från den man som utövat våld. Gruppledarna 

ska finnas med och klargöra att barnet inte är ansvarigt för de vuxnas våld, bekräfta barnet 

och skapa en trygg atmosfär där barnen upplever förtroende och tillhörighet. I rollen som 



14 
 

gruppledare är det viktigt att ta hänsyn till att vissa barn kan vara traumatiserade av det våld 

som utövats i familjen (Graham-Bermann & Follet, u.å.). Genom detta stöd från gruppledarna 

ges barnen kunskaper kring hur de kan uttrycka sina känslor på ett adekvat sätt och kan känna 

sig säkrare gällande sina reaktioner på våldet (Graham-Bermann, u.å.). 

 

5.2 Gruppträffarnas upplägg 

Det är tydligt att gruppträffarnas upplägg till stor del handlar om att skapa en trygg miljö och 

en känsla av kontroll hos barnen som deltar. Här beskrivs därför gruppträffarnas allmänna 

upplägg samt specifika inslag, exempelvis hur ledarna bemöter barnen när en konflikt uppstår. 

 

Under träffarna får barnen välja själva om de vill delta aktivt i samtal, eller endast lyssna. 

Efter träff nummer två påminns barnen om vad de pratade om under förra träffen, detta för att 

repetera. Ledarna berättar vad som kommer hända under den aktuella träffen och visar vad 

gruppen ska använda för material. I slutet av träffen får barnen under 15 respektive 20 

minuter en lugn stund under vilken de får se en film utan våld, göra avslappningsövningar 

eller leka en gemensam lek (Graham-Berman & Follet, u.å., Graham-Bermann, u.å.)  

 

Preschool Kids’ Club 

I Preschool Kids’ Club- manualen (Graham- Bermann & Follet, u.å.) skrivs att träffarna 

börjar med att mammor och barn fikar tillsammans under ca 15 minuter. Därefter går 

mammorna till sin gruppträff. Många av barnen som medverkar i programmet har haft 

traumatiska upplevelser och kan vara oroliga, främst under de första träffarna. Detta innebär 

att några mammor kan vara tvungna att vara med en stund vid barnens gruppträff. Barnen 

tillåts också gå ifrån gruppen för att se sina mammor och får välja själva om de vill komma 

tillbaka till gruppen eller stanna med sin mamma. Om barnet väljer att gå ifrån gruppen följer 

alltid en ledare med, alltså krävs att det finns minst två ledare under gruppträffarna.  

 

Ibland uppträder något av barnen aggressivt eller stökigt och blir då tvungen att lämna 

rummet. I manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 26) står att en av gruppreglerna som 

måste följas är: 

Det är aldrig okej att göra någon illa och ingen har rätt att göra barn illa  

Gruppledarna framhåller denna regel och det stökiga barnet får valet att lämna rummet eller 

lugna ner sig och stanna kvar med de övriga. Om barnet går ut följer ledaren med och lugnar 

barnet, för att sedan prata igenom det som hände och tillsammans avgör de när det är dags att 

gå tillbaka in till gruppen. Detta ska möjliggöra att barnet får kontrollera sitt eget beteende, 

samtidigt som hen får stöd av ledaren som också förklarar sammanhanget. Ofta är det minst 

ett barn vid varje gruppträff som ges valmöjligheten att gå ut eller stanna kvar, något som 

ledarna bemöter med en positiv attityd; att gå ut är inget straff utan en hjälp till att lugna ner 

sig.  
 

5.3 Inledande och avslutande träffar 

De inledande träffarna handlar främst om att skapa en trygg miljö för barnen och har lite olika 

upplägg för Preschool Kids’ Club och Kids’ Club.  

 

Inledande träff Preschool Kids’ Club 

Den första träffen i Preschool Kids’ Club har mål och aktiviteter vilka utgår från att mamman 

och barnet bor på ett skyddat boende eller säkert hus (kvinnojour). Denna träff kan ses som en 

introduktion och i manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 27-28) beskrivs träffens mål: 
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Att barnen lär känna sin nya miljö, ett skyddat boende eller säkert hus för familjer som blivit 

utsatta för våld 

Att tala om vanliga reaktioner som barn får när de flyttar till ett okänt säkert hus eller skyddat 

boende 

Att hjälpa barnen att bygga upp nya samverkande relationer i den nya miljön 

Aktiviteter under första träffen är, enligt manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s.28) 

följande: 

Barnen och ledarna presenterar sig 

Man går runt och tittar i det skyddade boendet, barnen visar sina nya rum 

Ledarna berättar om alla rum och vad de används till 

Barnen talar om vad de gillar och ogillar med att ha flyttat till det skyddade boendet eller säkra 

huset och med att bo där 

 

Då träffen syftar till att skapa en trygg miljö för barnen har jag tolkat detta som en resurs 

snarare än en aktivitet och presenterat den som sådan i den logiska modellen. 
 

Inledande träffar Kids’ Club 

I Kids’ Club börjar programmet direkt, utan inledande träff där skyddat boende eller säkert 

hus presenteras och första träffen handlar om att skapa trygghet. Denna träff beskrivs närmare 

under avsnittet ”Sociala färdigheter”. 

 

Avslutande träffar 

De avslutande träffarna är upplagda på samma sätt under Preschool Kids’ Club som under 

Kids’ Club. Den näst sista träffen har samma syfte för de båda varianterna och handlar främst 

om att barnen ska ges tillfälle att repetera det de lärt sig under föregående träffar. Barnen får 

gå igenom det material som skapats och använts under träffarna och tillverkar en ”klubbok” 

respektive ”klubbtidning”. Dessa skapas av teckningar, listor och liknande som barnen 

kommit i kontakt med eller tillverkat under träffarna. De äldre barnen har olika uppgifter 

såsom att skriva historier, göra intervjuer och så vidare (Graham-Bermann, u.å., Graham-

Bermann & Follet, u.å.). 

Den sista träffen i programmet är en avslutning med festliga inslag och ser ut på liknande sätt 

för Preschool Kids’ Club och Kids’ Club; barnen får läsa ”klubboken” och ”klubbtidningen” 

samt ha en avslutningsfest. Träffen ger barnen möjlighet att få kontroll över separationen och 

den process detta innebär. Barnen får tillfälle att uttrycka känslor inför att gruppträffarna 

upphör och gruppen skiljs åt (Graham-Bermann, u.å., Graham-Bermann & Follet, u.å.). 

De två sista träffarna handlar, enligt min tolkning, främst om att repetera och att avsluta 

gruppinsatsen på ett kontrollerat sätt, varför de inte finns med i programteorin. 

 

Efter de inledande träffarna börjar det som kan sägas vara stödprogrammets egentliga 

aktiviteter. Ett tema som är viktigt under programmets träffar är psykisk ohälsa, vilket 

presenteras i kommande avsnitt.  
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5.4 Psykisk ohälsa 

Stress, oro, ångest och depression är vanliga symtom hos barn som exponerats för våld. Att 

barnen medverkar i gruppträffar kan bidra till en minskning av sådana internaliserande 

problem (Graham-Bermann, Lynch, Banyard, Devoe & Halabu, 2007). Här nedan beskrivs 

vilka förändringar som sägs kunna ske inom området psykisk ohälsa genom att barnet 

medverkar vid gruppträffarna samt hur manualerna beskriver att detta ska genomföras. 

 

Hantera känslor 

Enligt tidigare presenterad forskning kan barn som exponerats för våld uppvisa 

posttraumatiska traumasymtom. Det har också visat sig att barn behöver lära sig hantera de 

känslor som uppstår i och med våldet (Howell, Graham-Brennan, Czyz & Lilly, 2010). Barn 

behöver också ges möjlighet till, och stöd i, att prata om sina upplevelser då detta har visat sig 

både viktigt och svårt för barn som upplevt våld i hemmet (Hines, 2014, Överlien, 2012, 

Georgsson, Almqvist, & Broberg, 2011). 

 

Kids’ Club och Preschool Kids’ Club strävar efter att barnen ska kunna identifiera känslor, i 

synnerhet känslor förknippade med våld.  Detta sker främst genom att barnen på olika sätt får 

berätta om sina upplevelser och känslor kring detta, vilket även innebär att barnen ges 

möjlighet att utveckla passande vokabulär för att prata om känslor. Att medverka i gruppen 

ska skapa en känsla av trygghet och samhörighet med både behandlare och kamrater. Genom 

berättandet i grupp ska barnet förstå att hen inte är ensam om dessa erfarenheter, barnen ska 

också få hjälp av gruppledaren att lära sig hantera dessa erfarenheter. Programmen syftar 

också till att utbilda barn kring familjevåld, vilket i sin tur avser minimera den rädsla och 

skräck som följer på upplevelsen av våld i familjen (Graham-Bermann & Hughes 2003, 

Graham-Bermann, Kulkarni & Kanukollu, 2011, Howell, Miller, Lilly & Graham-Bermann, 

2013). 

 

Preschool Kids’ Club 

Under Preschool Kids’ Club är fyra grupptillfällen specifikt inriktade på att hantera känslor. 

En träff handlar främst om att definiera och lyfta fram känslor i allmänhet medan de andra 

riktar sig till rädslor som handlar om våld i hemmet specifikt. 

 

I manualen för Preschool Kids’ Club (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 39) beskrivs detta i 

målen för tredje träffen; 

Att hjälpa gruppdeltagarna att identifiera, sätta namn på och uttrycka olika känslor 

 

Hjälpa barnen att ta reda på hur andra barn i samma situation känner (dvs. de andra i gruppen) 

 

Skapa sammanhållning i gruppen 

 

Skapa en trygg atmosfär så att barnen känner att de kan visa upp svåra känslor i gruppen 

 

Skapa en atmosfär så att barnen känner att de får respektfull uppmärksamhet och stöd i gruppen 

 

De aktiviteter som ska leda till ovanstående är: 

 

Barnen gör en lista på olika ord som betecknar känslor 
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Barnen säger till när de känner en av flera känslor 

 

Barnen gör dockor och masker 

 

Barnen använder dockorna i sketcher som handlar om olika känslor 

 

Den fjärde träffen i Preschool Kids’ Club handlar om att identifiera känslor förknippade med 

våld. För att det inte ska bli för jobbigt för barnen måste ledarna under denna träff använda sig 

av generalisering. Ett exempel på detta är att barnen får identifiera uttryck och känslor hos 

figurer eller att det pratas om ”de flesta” istället för att rikta fokus på det enskilda barnet. 

Detta hjälper till att normalisera barnets reaktioner samtidigt som barnet får stöd i att uttrycka 

sina känslor. Målen för Preschool Kids’ Club för denna träff beskrivs i manualen (Graham-

Bermann & Follet, u.å., s. 45): 

Hjälpa gruppdeltagarna att identifiera, sätta namn på och uttrycka en rad olika känslotillstånd 

som är förknippade med våld 

 

Hjälpa barnen att skilja mellan att känna sig arg och att känna sig aggressiv  

 

Hjälpa barnen att lära sig hur andra barn känner inför våld 

 

Skapa en atmosfär som är stödjande och trygg där barnen kan berätta eller lära sig om olika 

känslor förknippade med våld 

 

De aktiviteter som beskrivs för att uppnå ovanstående är: 

Barnen gör dockor 

Barnen läser sagor om bråk och känslor 

Barnen gör en lista på känslor barn kan ha inför våld 

 

Träff nummer sex handlar om vad som skrämmer barn och rädsla för bråk. Under träffen får 

barnen höra att andra kan ha likande bekymmer och att de inte är ensamma om sina 

upplevelser och rädslor. Denna träff har enligt manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 

54) som mål: 

Att barnen ska förstå att rädsla är naturligt, särskilt för våld i familjen 

 

Att få barnen att känna sig starkare genom att påminna dem om att de har kommit över tidigare 

rädslor 

Träff nummer sju i Preschool Kids’ Club syftar till att hjälpa barnet att hantera traumatiska 

symtom som uppkommit till följd av att de exponerats för våld i hemmet. Denna träff ska 

bidra till att barnen i mindre utsträckning försöker förtränga traumat samtidigt som barnen 

uppmuntras att berätta om sina upplevelser. Barnen får här styra själva hur mycket eller lite de 

vill prata om traumat. Det är viktigt att hjälpa barnen förstå att även om de till exempel 

plötsligt minns händelsen eller drömmer mardrömmar om den så är det sådant som har hänt 

och inte något som sker nu. 

I manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 60) beskrivs att målen med denna gruppträff 

är: 
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Att lära sig känna igen en rad olika reaktioner på våld 

 

Hjälpa barnen att börja hantera svåra och skrämmande reaktioner på våld 

 

Lära barnen att andra reagerar likadant när de blir utsatta för våld 

 

Lära barn att det de minns är sådant som redan hänt 

Och aktiviteter för att uppnå detta: 

Gruppledarna hjälper barnen att känna igen rädslor som uppstår när det blir bråk 

 
Barnen hjälper gruppledarna att hitta på berättelser om familjer  

 

Gruppledarna hjälper barnen att hitta på slut på korta sketcher om rädsla 

 

Kids’ Club  

Gruppträff nummer två i programmet Kids’ Club handlar om att definiera och lyfta fram 

känslor i allmänhet. Denna träff har samma mål och aktiviteter som träff nummer tre i 

Preschool Kids’ Club, endast obetydlig skillnad i ordalydelse finns mellan manualerna. 

 

Den träff i Kids’ Club som handlar om vad som skrämmer barn och rädsla för bråk är 

grupptillfälle nummer fyra vilken enligt manualen (Graham-Bermann, u.å., s. 21) har följande 

mål: 

Att hjälpa till att identifiera allmängiltig rädsla, särskilt rädsla för familjevåld 

 

Att hjälpa barnen att känna sig stärkta av att de kommit över några gamla rädslor 

Aktiviteter under denna träff är desamma för Preschool Kids’ Club och Kids’ Club: 

Rita teckningar av sådant som skrämmer barnen och visa dem för gruppen 

 

Låta barnen berätta för varandra om sådant som skrämde dem tidigare, men som de kommit 

över 

När dokument kring Preschool Kids’ Club och Kids’ Club och manualerna för de båda 

programmen studerats blir det tydligt att barnens hantering av känslor ägnas stor 

uppmärksamhet, framförallt i Preschool Kids’ Club. Detta är något som väl följer den 

forskning som finns kring barn som upplevt våld i hemmet; de behöver prata om hur de 

känner. Programmet ska utgå från traumateori, vilket också blir tydligt att det gör då barnet 

ges möjlighet att prata om sina upplevelser och få förståelse för de känslor som kan uppstå 

efter att ha upplevt traumatiska händelser. Barnen ges tillfälle att uttrycka sig genom att rita, 

berätta och spela dockteater, vilket är en effektiv metod för traumabearbetning (jfr Dyregrov, 

2012). Det går att förstå att denna del av stödprogrammet sägs behandla barnens rädsla för 

våld och deras eventuella traumasymtom. Här nedan ses min tolkning av hur detta tema skulle 

se ut, presenterad som en logisk modell. 
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För att barn ska ha en möjlighet att hantera sina tidigare erfarenheter behöver de alltså kunna 

tala om sina upplevelser. För att underlätta barnens kontakter med andra, och därmed också 

öka chanserna till goda kontakter där barnet kan tala om sina erfarenheter, är det viktigt att 

barnet kan utveckla goda relationer. Detta område behandlas i den del av stödprogrammet 

som ska hjälpa barnet att skapa och bibehålla goda relationer till andra, nämligen sociala 

färdigheter. I nästkommande avsnitt beskrivs hur programmet sägs kunna hjälpa barn att 

utveckla färdigheter inom detta område. 

5.5 Sociala färdigheter 

Howell, Graham-Brennan, Czyz & Lilly (2010) skriver att vissa faktorer kan påverka hur barn 

hanterar upplevelsen av våld i hemmet och att social kompetens hos barnet är en viktig faktor. 

Här nedan beskrivs vad stödprogrammet syftar till att förändra, samt tillvägagångssätt för att 

åstadkomma detta, inom området sociala färdigheter. 

 

Stödprogrammet är utformat för att främja social kompetens. Att behandlingen sker i grupp 

innebär att barnen interagerar och får feedback från andra på lämpligt socialt uppförande 

samtidigt som behandlaren kan vara en modell för acceptabelt socialt beteende. Detta i sin tur 

skulle kunna ändra ett socialt opassande beteende. Barnen ges även möjlighet att träna 

färdigheter i känslomässig reglering vilket leder till framgångsrika sociala relationer. Även 

det moment som ska främja god problemlösningsförmåga kan medverka till att stärka barnets 

sociala kompetens i interaktion med andra (Howell, Miller, Lilly & Graham-Bermann, 2013). 

 

I manualerna till Preschool Kids’ Club och Kids’ Club finns ingen gruppträff som 

uttryckligen inriktar sig på temat sociala färdigheter. Det går dock att uttolka att de träffar 

som handlar om konflikthantering syftar till att barnen sociala färdigheter; barnen ges 

alternativ till våldsam konflikthantering vilket kan vara till hjälp för att klara sociala 

situationer på ett adekvat sätt. Det är även tydligt att en stor del av programmet syftar till att 

barnen ska ges möjlighet till sociala färdigheter, bland annat genom att gruppen skapar 

gemensamma regler och liknande som de sedan har att förhålla sig till.  

 

Preschool Kids’ Club 

Andra gruppträffen i Preschool Kids’ Club fokuserar på att skapa en grupp. Under denna träff 

är målen, enligt manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 33) att: 

Presentera gruppledarna och deltagarna för varandra 

Fastställa den gemensamma anledningen (familjevåld) till att barnen deltar i gruppen 

Barnet mår 

psykiskt dåligt 

efter att ha 

exponerats för 

våld i hemmet. 

 Göra listor och prata om 

olika känslor. 

 Spela 

dockteater/sketcher och 

läsa om olika känslor.  

Prata om och illustrera 

rädslor, nuvarande och 

tidigare. 

Gruppledare hjälper 

känna igen rädslor kring 

bråk. 

Barn och gruppledare 

hittar tillsammans på 

berättelser om familjer. 

Barnen får hjälp att hitta 

på slut på sketcher om 

rädsla. 

Sammanhållning i 

gruppen. 

Barnen lär sig sätta ord 

på känslor. 

Barnen vågar uttrycka 

känslor. 

Barnen lär sig hur andra 

kan känna. 

Barnen får förståelse för 

att det är naturligt att 

känna rädsla inför våld. 

Barnen förstår att det de 

minns har hänt, inte 

händer nu. 

 

Barnens rädsla och 

skräck efter upplevelsen 

av våld minskar. 

Barnen kan börja hantera 

tidigare traumatiska 

händelser genom att tala 

om dem. 
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Hjälpa barnen att börja uttrycka sina känslor i en trygg atmosfär 

 

Och aktiviteter för att uppnå detta är 

Barnen och gruppledarna presenterar sig för varandra 

Definiera syftet med barngruppen 

Bestämma regler inom Preschool Kids’ Club 

Barnen talar om vad de gillar och ogillar 

Kids’ Club 

I manualen för Kids’ Club återfinns motsvarande mål och aktiviteter vid första träffen. 

Under denna träff ges barnen möjlighet att lära känna trygga vuxna och andra barn, vilket 

skulle kunna fungera som socialt stöd. Barnen ges också möjlighet till en trygg miljö där de 

kan få ventilera sina upplevelser. Detta kan förstås som ett viktigt inslag i stödinsatsen då 

socialt stöd och en trygg miljö är något som visat sig vara viktigt för barn som upplevt våld i 

hemmet (jfr Dyregrov, 2012, Hines, 2014, Överlien, 2007). Det går att förstå att denna del av 

programmen främst handlar om att skapa trygghet och därmed utgör grunden för kommande 

gruppträffar. Med bakgrund av det är det rimligt att anta att det är en förutsättning för 

deltagande och därför presenteras denna del av programmen som en resurs i den slutliga 

logiska modellen. 

Attityder och antaganden 

Stödprogrammet är utformat så det ska påverka barns föreställningar om våld. Många barn 

som levt med våld i familjen, vilket oftast sker genom att pappa utsätter mamma, kan känna 

skam och skuld över det som sker. De kan också adoptera skadliga attityder och antaganden 

till följd av att ha exponerats för våld i familjen (Graham-Bermann et al., 2007). 

 

Ansvar för våldet 

Under programmet ska barnen få en förståelse för att våld inte är acceptabelt att de inte har 

något ansvar för förälderns våld. Både Kids’ Club och Preschool Kids’ Club arbetar med detta 

och de träffar so handlar om detta har samma mål och aktiviteter. I manualen (Graham-

Bermann, u.å, s. 18) för Kids’ Club beskrivs detta genom två mål; 

Att få barnen att förstå att våldsamma människor är ansvariga för sina våldshandlingar 

 

Att hjälpa barnen att förstå att de inte har skulden för våldet i familjen 

 

De aktiviteter som ska genomföras i syfte att nå dessa mål är: 

Gruppen turas om att berätta en historia 

 

Gruppen ser videofilmer som handlar om konflikter och hjälps åt att svara på frågor om 

situationerna och vem som var orsak till dem och varför 

Övningarna börjar med exempel på enkla och odramatiska konflikter för att sedan övergå till 

situationer som handlar om familjevåld. 

 

Genus- och familjebilder 

Barn som upplever våld i hemmet kan få en felaktig bild av genus och familjer, de kan till 

exempel vara övertygade om att våld är ett inslag i alla familjer, att män alltid bestämmer och 

har rätt att bruka våld.  Även detta är något Kid´s Club ska motverka, främst genom att ge en 
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positiv bild av familjer och en mer jämlik syn på genus (Howell, Miller, Lilly & Graham-

Bermann, 2013). 

 

Preschool Kids’ Club 

Under den nionde träffen i Preschool Kids’ Club ska barnen få hjälp att förstå vad olika 

könsroller. Ofta är det svårt för barn som upplevt våld i hemmet att förstå vad de olika 

rollerna, till exempel mamma, man och kvinna, innebär. Under träffen samtalar man kring hur 

män och kvinnor är, vad mammor och pappor arbetar med och så vidare. 

 

I manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å, s. 69) beskrivs målet med denna träff: 

Att bygga upp och förstärka positiva associationer om egna könet  

 

Att få barnen att tänka sig in i egna positiva könsroller i framtiden 

 

De aktiviteter som ska bidra till detta är  

Barnen berättar vad de gillar med att tillhöra det egna könet 

 

Barnen berättar vad de vill bli när de blir vuxna 

 

Under den elfte träffen i Preschool Kids’ Club får barnen möjlighet att resonera kring hur 

familjer är, vad de har för tankar om sina egna familjer och om hur de hoppas att deras 

framtida familj kommer vara.  

 

I manualen (Graham-Berman & Follet, u.å., s. 79) beskrivs följande mål för träffen: 

Hjälpa barnen att föreställa sig positiva framtida familjer 

 

Aktiviteter under träffen 

Skapa en bild av sin framtida familj 

Diskutera bilder och berättelser med varje barn 

Göra tre önskningar för familjen 

Spela upp familjesituationer med dockor 

 

Kids’ Club 

I Kids’ Club är könsroller temat på sjätte träffen. Målen för denna träff är desamma som för 

motsvarande träff i Preschool Kids’ Club, dock skiljer sig aktiviteter en aning. I manualen för 

Kids’ Club (Graham-Bermann, u.å., s. 31-32) är aktiviteterna: 

Barnen berättar vad de gillar med att vara pojke eller flicka  

Barnen hjälps åt att göra en gemensam väggmålning som föreställer vad de vill bli när de är 

vuxna 

 

Familjer är temat under Kids’ Clubs sjunde träff. Målet är samma som för Preschool Kids’ 

Club, men aktiviteterna skiljer sig lite åt. Enligt manualen (Graham-Bermann, u.å, s. 32) är 

aktiviteterna för Kids’ Club: 
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En kinetisk (rörelsebeskrivande) teckning av hur familjen är nu och hur den skulle kunna vara 

om barnets önskningar gick i uppfyllelse 

Diskutera teckningarna med varje barn 

 

Vid en analys av detta tema blir det tydligt att gruppträffarna handlar om att förändra och 

forma attityder och antaganden genom att interagera med andra och därmed lära sig beteenden 

som är som är socialt accepterade. Detta ligger väl i linje med utsagan om programmet som 

säger att interventionen vilar på social inlärningsteori och modellinlärning. Denna del i 

programmet innehåller också de viktiga faktorer Sheldon (1998, i Payne 2005); barnen får 

förståelse för att aggressiv och våldsam konflikthantering är ett problem. Utifrån programmets 

antagande om vad som kan leda till förändrade attityder och antaganden, vilka aktiviteter som 

ska utföras och det förväntade resultatet tolkar jag att denna del av programteori kan 

presenteras enligt denna modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir tydligt att denna del av stödprogrammet sägs behandla barnens skadliga attityder och 

antaganden. Det är rimligt att anta att en förändring av dessa attityder kräver att barnet även 

ges en möjlighet att förändra sitt beteende, vilket många gånger kan vara ett bekymmer för 

barn som upplevt våld i hemmet. I manualer och tidigare studier beskrivs hur barnen ska 

kunna förändra ett skadligt beteende, vilket presenteras under följande rubrik. 

5.6 Beteendeproblem  

Att exponeras för våld i hemmet kan medföra att barnet lär sig skadliga beteendemönster. 

Detta kan visa sig i form av externaliserande problem såsom ilska, intensifierad affekt, 

aggression och våldsam konflikthantering. Dessa beteendeproblem kan minska hos barn som 

medverkar i programmet (Graham-Bermann et al., 2007).  

 

Kids’ Club är en intervention som kan bidra till att reducera våldsrelaterade stressymptom och 

olika beteendeproblem (Galano, Miller & Graham-Bermann, 2014). 

 

Barnet får social 

kompetens vilket i 

sin tur är en viktig 

faktor för att kunna 

hantera upplevelser 

av våld i hemmet  

Barn kan praktisera 

acceptabelt beteende i 

sociala sammanhang. 

Barnen blir medvetna 

om att de inte är 

ansvariga för de vuxnas 

våld och därmed uppleva 

minskade skam- och 

skuldkänslor. 

 Barnen förstår att våld 

inte är acceptabelt. 

 Barnen får en mer 

jämlik bild av genus och 

könsroller.  

Barnen får en positiv 

bild av familjer 

 Barnen får 

kännedom om vilka 

attityder och 

antaganden som är 

felaktiga. De ges 

alternativ till dessa 

och får sedan 

praktisera nya 

attityder och 

antaganden genom att 

ställas inför 

realistiska situationer.  

Gruppledaren 

fungerar som 

modeller för socialt 

accepterat beteende. 

 

Göra listor och prata 

om olika känslor 

 Spela 

dockteater/sketcher 

kring olika känslor. 

 Prata om och 

illustrera rädslor, 

nuvarande och 

tidigare. 

Gruppledare hjälper 

känna igen rädslor 

kring bråk.. 

 Barn och gruppledare 

hittar tillsammans på 

berättelser om 

familjer. Barnen får 

hjälp att hitta på slut 

på sketcher om rädsla. 

 

 

Barn som upplevt 

våld i hemmet kan 

ha skadliga 

attityder och 

antaganden kring 

ansvar för våld, 

genus och familjer. 

Detta kan leda till 

problem i 

relationen till 

andra. 
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Konflikthantering Preschool Kids’ Club  

I Preschool Kids’ Club är konflikthantering temat för den tionde gruppträffen. Under denna 

träff samtalar gruppen och ledarna kring hur det känns att vara arg och barnen får hjälp kring 

hur de kan hantera ilska och konflikter.  

Målet med denna träff är enligt manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 74): 

Att utforska alternativa sätt att lösa konflikter utan att ta till våld 

De aktiviteter som sker under träffen är; 

Barnen får höra en berättelse om en konflikt och sedan föreslå slut som skapar positiva och 

negativa modeller för att lösa konflikten 

Barnen ser på när ledarna spelar upp dockteatersketcher. Barnen blir ombedda att komma med 

förslag på hur man löser konflikten och vad dockorna känner 

 

Konflikthantering Kids’ Club 

I Kids’ Club behandlas temat konflikthantering vid två olika grupptillfällen. Vid femte träffen 

är målet för detta tema enligt manualen (Graham-Bermann, u.å., s. 25) att: 

Komma på olika sätt att hantera sociala konflikter 

Aktiviteter för detta ändamål 

Se på när ledarna spelar dockteater om socialt våld 

Föreslå andra sätt att lösa konflikter än att ta till våld 

Se på videofilmer 

Även åttonde träffen i Kids’ Club behandlar temat konflikthantering. I manualen (Graham-

Bermann, u.å, s. 35) beskrivs att målen under denna träff är: 

Att undersöka alternativa sätt att lösa konflikter än att ta till våld 

Aktiviteter för träffen är: 

Barnen får höra en berättelse om en konflikt och sedan föreslå ett slut med positiva förebilder 

för lösning av konflikten 

Barnen ser på när ledarna spelar upp en sketch med dockorna som handlar om en vuxen kvinna 

och en vuxen man som grälar. Barnen blir ombedda att komma med förslag på hur konflikten 

ska lösas och berätta vad dockorna kände. 

 

Denna del av programmet handlar om att modifiera barnens beteende genom att lära om deras 

beteende. Även i denna del av programmet finns de viktiga faktorer för social 

färdighetsträning som nämns av Sheldon (1998, i Payne, 2005). Enligt min tolkning av 

antagande, aktivitet, väntat resultat och effekt kan denna del av programteorin presenteras 

enligt denna modell: 
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Det visar sig i detta avsnitt att en minskning av externaliserande problem kan bidra till en 

ökad social kompetens. Detta innebär att denna del av programmet är starkt förknippad med 

det avsnitt som handlar om just social kompetens och att behandling inom något av dessa två 

områden kräver behandling även av det andra området. När barnen lär sig tala om sina 

erfarenheter och ökar sin sociala kompetens är det viktigt att inte glömma att barnen behöver 

ges möjlighet att känna sig trygga inför eventuella framtida situationer där våld kan tänkas 

förekomma. Hur detta sägs behandlas i manualer och tidigare studier presenteras i följande 

avsnitt. 

5.7 Säkerhetsplanering 

Stödprogrammet ska även stärka barnen och hjälpa dem känna att de kan kontrollera sin 

omgivning. Under programmet får barnen även hjälp att utforma planer för hur de kan agera. 

Många barn som upplever våld i hemmet försöker på olika sätt ta kontroll över den 

våldsamma situationen, de kan till exempel försöka gå emellan de vuxna eller försöka 

övertala våldsutövaren att sluta. Detta kan sätta barnet i en än mer utsatt och farlig situation, 

varför det är viktigt att barnet utvecklar en plan för att sätta sig själv i säkerhet eller söka hjälp 

utanför hemmet då våld utövas (Howell, Miller, Lilly & Graham-Bermann (2013). 

 

Mål och aktiviteter kring detta tema finns manualerna för både Kids’ Club och Preschool 

Kids’ Club. 

Preschool Kids’ Club 

I Preschool Kids’ Club handlar den åttonde träffen om hur man planerar för säkerhet. Det 

övergripande målet är att prata med barnen om vilka möjligheter de har att agera i hotfulla 

situationer; barnen ska stärkas samtidigt som de lär sig vara realistiska när de överväger hur 

de ska handla, framförallt i våldsamma situationer i hemmet. Målen med träffen är enligt 

manualen (Graham-Bermann & Follet, u.å., s. 64) att: 

Identifiera situationer där barn känner sig otrygga 

Undersöka olika sätt för barn att känna sig trygga 

Undersöka olika sätt att hantera konflikter mellan människor 

 

De aktiviteter som syftar till att nå ovanstående mål är 

Göra dockor och spela upp sketcher med dem om hur man skapar trygghet åt sig själv 

Läsa böcker om hur man planerar sin trygghet  

Modellinlärning 

Gruppledaren klargör att 

våldsam konfliktlösning 

inte är acceptabelt. 

Gruppledare agerar modell 

för barnen 

samtidigt som barnen 

fungerar som modeller för 

varandra. Ställas inför 

verklighetstrogna 

situationer och hitta 

lösningar på konflikter och 

definiera känslor.  

 

 

Barn som upplevt 

våld i hemmet 

kan ha skadliga 

beteendemönster. 

Ett sådant är 

våldsam 

konflikthantering

. 

Höra en berättelse om 

konflikter och föreslå 

slut. 

 Se på när 

gruppledarna spelar 

upp dockteater om 

konflikt och komma 

med förslag på 

lösning och vilka 

känslor dockorna 

känner 
 

 

 Barnen lär sig 

känna igen ilska. 

Barnen har 

förmåga att lösa 

konflikter utan 

våld 

 

Barnens 

externaliserande 

problem minskar 

och barnens 

sociala 

kompetens ökar.  
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Kids’ Club 

I manualen till Kids’ Club (Graham-Bermann, U.Å, s. 25) behandlas detta tema på femte 

träffen där även konfliktlösning finns med som tema. De mål som rör säkerhetsplanering 

under denna träff är att: 

Identifiera situationer där barn känner sig otrygga 

Komma på sätt att känna sig trygg 

Aktiviteter för att uppnå detta 

Göra dockor och spela upp scener om hur man känner sig trygg 

 

Denna träff handlar enligt min tolkning i första hand om att stärka barnen genom 

modellinlärning (jfr Payne, 2005). Med hjälp av dockor, berättelser och teater får barnen 

möjlighet att föreställa sig verkliga situationer och träna på hur de kan bete sig. Det går också 

att utläsa att denna del av programmet har vissa inslag av kognitiv beteendeterapi då den 

liknar terapiformen problemlösning, vilken beskrivs av Scott och Dryden (1996, i Payne, 

2005). Barnen definierar ett problem, formulerar lösningar på det, väljer den bästa lösningen 

och planerar åtgärder efter detta, i linje med problemlösning. De antaganden, aktiviteter och 

väntade resultat som presenteras ovan kan, enligt min tolkning, presenteras enligt denna 

modell: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Efter att ha granskat manualer och tidigare texter kring stödprogrammet samt efter att de olika 

delarna av programmet analyserats är det möjligt att skapa en programteori och presentera den 

i en logisk modell. 

 

5.8 Slutlig programteori och den logiska modellen 
Den programteori som skapats utifrån det empiriska materialet visar att stödprogrammen 

syftar till minskad psykisk ohälsa, ökad social kompetens, konfliktlösning utan våld och 

säkerhet för barnen. För att uppnå detta sker stödet i form av gruppaktiviteter i en trygg miljö, 

vilket kan underlätta för barnen att våga prata om sina upplevelser och känslor. Programmens 

aktiviteter har sin grund i social inlärningsteori och traumateori och barnen ges möjlighet att 

delta i aktiviteter som, genom modellinlärning, avser modifiera barnens attityder och 

antaganden. Barnen får även lära sig konfliktlösning utan våld genom modellinlärning; alla i 

* Barnen får gör dockor 

och spelar upp 

dockteater om hur de 

kan skapa trygghet åt 

sig själva 

* Barnen läser böcker 

om hur de kan planera 

sin trygghet 

* Barnen spelar upp 

scener om hur de 

känner sig trygga. 

 

Barn som upplever 

våld i hemmet 

försöker ofta få 

kontroll över 

situationen genom 

att själv agera. 

Barnen sätter sig 

själv i säkerhet eller 

söker hjälp om det 

uppstår en våldsam 

situation. 

Modellinlärning 
Barnen får träna på 

beteende genom att spela 

upp dockteater och läsa om 

verklighetstrogna 

situationer. 

Problemlösning 

Barnen definierar problem, 

det vill säga otrygga 

situationer, formulerar 

lösningar på det, väljer 

bästa lösningen och 

planerar hur de ska agera 

för att känna sig trygga.  

Barnen kan 

identifiera otrygga 

situationer och lär 

sig olika sätt att 

känna sig trygg. 

Barnen vet hur de 

kan och bör göra om 

en våldsam situation 

uppstår 
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gruppen får ge förslag på lösningar i en given konfliktsituation vilket innebär att barnen även 

är modeller för varandra. Programtemat säkerhetsplanering utgår även det från social 

inlärning då gruppledarna och barnen genom dockteater visar olika alternativ för hur barnen 

kan agera i en våldsam situation. Barnen får även modeller genom de böcker de läser. Denna 

del av programmet kan även antas ha kognitiv-beteendeterapeutisk grund då det är fråga om 

problemlösning (jfr Scott och Dryden, 1996, i Payne, 2005). Den del av programmen som har 

sin grund i traumateori innebär att barnen, i en trygg miljö, ges möjlighet att identifiera, sätta 

ord på och våga prata om sina känslor.  

 

Syftet med denna studie är att skapa en programteori för stödprogrammet Kids’ Club och 

presentera denna i en logisk modell. För att uppfylla detta syfte har följande frågor besvarats: 

 Vad är det stödprogrammet, i manualerna och tidigare studier, sägs behandla? 

 Vilka antaganden vilar stödprogrammet på? 

 Vad är det i stödprogrammet som bidrar till förändring? 

 Vilka är de förväntade resultaten och effekterna av stödprogrammet? 

Kids’ Club sägs behandla psykisk ohälsa, felaktiga attityder och antaganden samt 

beteendeproblem. De resurser som ska finnas tillgängliga för stödprogrammets genomförande 

är barn mellan 4 och 6 respektive 6 och 12 år som upplevt våld i hemmet. Ytterligare resurser 

är gruppledare, lokaler och en trygg miljö där material i form av pennor, böcker, papper, 

målarböcker, videofilmer och fika finns att tillgå. De aktiviteter som ska leda till att barnets 

attityder, antaganden och beteendeproblem förändras vilar på social inlärningsteori och 

kognitiv beteendeterapi. Med stöd i traumateori ska barnet ges möjlighet att identifiera, sätta 

ord på och prata om sina känslor. De resultat som förväntas uppnås med hjälp av 

stödprogrammet är att barnet lär sig hantera sina känslor, bete sig på ett socialt accepterat sätt 

och lösa konflikter utan våld. Barnet ska även få en mer jämlik bild av genus och könsroller 

och en positiv bild av familjer. Med hjälp av detta kan barnet börja hantera sina traumatiska 

upplevelser och få kunskap kring hur det kan sig sätta sig i säkerhet i en våldsam situation. De 

effekter som förväntas efter programmet är att barnen ska ha fått möjlighet till en social 

kompetens, minskade externaliserande problem och därmed större chanser att skapa och 

upprätthålla goda sociala relationer. Med hjälp av dessa goda relationer kan barnet få en 

möjlighet att hantera upplevelser av våld i hemmet och barnets psykiska hälsa förbättras. 

Risken för fysisk skada minskar när barnet medverkat i stödprogrammet då de kan sätta sig i 

säkerhet eller tillkalla hjälp när de hamnar i en våldsam situation. 

När programmets antaganden, resurser, aktiviteter, tänkta resultat och effekter summeras 

skulle den logiska modellen, enligt min tolkning, se ut som nedan: 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie, att skapa en programteori för programmen Kids’ Club och Preschool 

Kids’ Club och presentera den i en enkel modell. Studiens frågeställningar har besvarats 

vilket har bidragit till att studiens syfte kunnat uppfyllas.  

 

I denna studie har dokument studerats och en kvalitativ textanalys genomförts vilket innebär 

att texterna har tolkats utifrån författarens förförståelse. Den information som framkommer 

vid en kvalitativ undersökning tolkas av forskaren med utgångspunkt i dennes förförståelse 

(Jfr Danemark, Ekström, Jacobsen & Karlsson, 2003). Hur detta har påverkat aktuell studie är 

omöjligt att svara på, men en medvetenhet kring detta har funnits under hela processen liksom 

reflektioner kring om något misstolkas eller inte upptäcks i de texter som studerats. De 

resultat som presenteras i denna studie bygger helt på författarens egna tolkningar av texterna 

kring Kids’ Club. Felaktiga tolkningar skulle innebära att hela analysen, och därmed även 

resultatet, blev missvisande. För att minska risken för feltolkning och komma så nära 

programmets ursprungliga utformning som möjligt har originaltexter använts i möjligaste 

mån, det vill säga texter som skrivits av grundaren Graham-Bermann. Dessa texter har sedan 

jämförts sinsemellan och med manualer och tidigare forskning för att undvika felaktiga 

tolkningar av enskilda texter.   

Det skulle möjligen kunna finnas en risk att programmens grundare vill ge en positiv bild av 

stödprogrammen och dess effekter inför en eventuell implementering och därför endast 

tillhandahåller studier med positiva resultat, även om det kan finnas studier som pekar på 

utebliven eller negativ effekt.  För att utesluta den risken har sökningar kring programmen 

även gjorts i databaser och vid en sådan sökning upptäcktes en studie som visade att de båda 

stödprogrammen inte hade några statistiskt säkerställda effekter (jfr Basu et al., 2009). Att 

Resurser 

Barn som 

upplevt våld i 

hemmet i 

åldersgrupperna 

4-6 och 6-12 

 

Gruppledare 

Lokaler  

Trygg miljö 

Material i form 

av till exempel 

papper, pennor, 

målarfärger, 

böcker, 

videofilmer och 

fika 

Aktiviteter 

Att med grund i 

social 

inlärningsteori, 

och inslag av 

kognitiv 

beteendeterapi, 

förändra barnens 

attityder och 

antaganden samt 

modifiera deras 

beteende och 

stärka deras känsla 

av kontroll.  

Att med stöd i 

traumateori hjälpa 

barnen att 

identifiera, sätta 

ord på och våga 

prata om sina 

känslor. 

 

Antagande 

 

Barn som 

upplevt våld i 

hemmet lider av 

psykisk ohälsa 

och behöver 

hjälp att hantera 

sina känslor. 

Våld i hemmet 

kan leda till 

skadliga 

attityder, 

antaganden och 

beteendeproblem 

vilka kan 

avhjälpas om 

barnen 

medverkar i 

stödgrupper. 

Resultat 

Barnen lär sig 

identifiera, sätta ord 

på och hantera sina 

känslor. 

Barn kan praktisera 

acceptabelt beteende 

i sociala 

sammanhang och 

kan lösa konflikter 

utan våld. 

 Barnen kan känna 

igen ilska men 

förstår att våld inte 

är acceptabelt. 

 Barnen får en mer 

jämlik bild av genus 

och könsroller.  

Barnen får en positiv 

bild av familjer. 

Barnen kan börja 

hantera sina 

traumatiska 

upplevelser.  

Barnen vet hur de 

kan sätta sig i 

säkerhet om 

våldsamma 

situationer uppstår. 

 

Effekter 

Barnet får social 

kompetens och de 

externaliserande 

problemen 

minskar vilket 

leder till att 

barnet kan skapa 

och upprätthålla 

goda sociala 

relationer. Detta 

är i sin tur är en 

viktig faktor för 

att kunna hantera 

upplevelser av 

våld i hemmet. 

Barnens psykiska 

hälsa förbättras.   

Barnet skyddas 

från fysisk skada 

då de sätter sig i 

säkerhet eller 

tillkallar hjälp vid 

våldsamma 

situationer. 
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denna studie presenteras i den tidigare forskningen innebär transparens vilket kan sägas höja 

trovärdigheten avseende aktuell studie.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Den tidigare forskning som presenterats visar att många barn som upplevt våld i hemmet 

faktiskt kan återhämta sig och att det är viktigt att barn med dessa upplevelser får stöd för att 

klara av att hantera dem. Barn som upplevt våld i hemmet har behov av att prata om sina 

erfarenheter i en trygg miljö samtidigt som det är viktigt att barnet besitter social kompetens, 

problemlösnings- och känsloregleringsförmåga. Forskningen visar att det internationellt finns 

många insatser för barn som upplevt våld i hemmet och att många av insatserna syftar till att 

ge barnen förmåga att hantera sina upplevelser och känslor och att förändra ett dysfunktionellt 

beteende. I Sverige finns ett antal insatser för barn som upplevt våld i hemmet. Dessa insatser 

sker främst i regi av verksamheter inom socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatri och det 

är främst individuellt stöd i form samtal utifrån ”trappan-modellen” som erbjuds. Forskningen 

pekar dock på att befintlig individuell behandling och gruppinsatser inte leder till någon större 

förbättring av barnens psykiska hälsa.  

I analysen blir det tydligt att programmen syftar till att minska internaliserande problem, 

exempelvis oro och ångest, och externaliserande problem såsom våld som konfliktlösning. 

Programmet skall också öka sociala färdigheter och lära barnen att planera för sin egen 

trygghet. Det är med andra ord ett flertal skilda symtom och problem som ska behandlas och 

under gruppträffarna träffas barn med dessa olika svårigheter Hur blir det då om barn med 

externaliserande och internaliserande problem sammanförs i en grupp? Forskningen visar att 

barn som upplevt våld i hemmet behöver prata om det som hänt i en trygg miljö där de ges 

möjlighet att uttrycka sina tankar (jfr Dyregrov, 2012). Det är tänkbart att ett barn med 

posttraumatiska symtom, till exempel återupplevandesymtom eller undvikandesymtom, inte 

kan tillgodogöra sig det som sker i stödgruppen om det finns barn i samma rum som uttrycker 

sig aggressivt eller till och med våldsamt. Det är rimligt att anta att en sådan situation inte 

upplevs som trygg för det barnet som har internaliserande problem, vilket kan leda till att 

barnet inte får möjlighet till den trygghet som behövs för att våga prata om sina upplevelser.  

Ett syfte med stödprogrammet Kids’ Club är att förändra barnets attityder och antaganden 

gällande våld, familjer och genus. Gruppträffarna sker 10 gånger för Kids' Club och 13 gånger 

för Preschool Kids’ Club och pågår under en timme. Under den timmen ska barnen hinna med 

inledande fika och avslutande lugn aktivitet under femton respektive tjugo minuter, vilket 

innebär att det är relativt lite tid kvar för programmets egentliga syfte. Är det möjligt att 

barnen, under den korta tid programmet pågår hinner förändra sina attityder och antaganden? 

Om barnen levt många år i en familj där våld är en del av vardagen borde det vara svårt, för 

att inte säga omöjligt, att förändra attityder och antaganden under de tio respektive tolv korta 

träffarna. I de fall där barnen drabbas av mer uttalade symtom kan det vara rimligt att 

programmen endast kan ses som ett första steg i en längre behandling. Kanske kan Kids’ Club 

också fungera som ett verktyg för att hitta de barn som behöver en mer omfattande 

behandling, exempelvis i form av individuell terapi under en längre tid. 

 

Denna studie kan vara användbar då den beskriver hur stödprogrammets programteori kan se 

ut. Detta är viktigt vid en implementering i Sverige då den kan ge en den personal som arbetar 

med interventionen en gemensam förståelse för programmets grund och därmed också ges 

möjlighet att skaffa större kunskap inom just de områden som är viktiga för genomförandet av 

Kids’ Club. 

 



29 
 

6.3 Rekommendationer för praktiskt socialt arbete 
Gruppsammansättning 

När Kids’ Club ska implementeras i en svensk kontext bör de ansvariga överväga att inte 

samla barn med olika problem, det vill säga internaliserande och externaliserande, vid samma 

gruppträffar. Forskningen visar att barn som upplevt våld i hemmet behöver en trygg miljö för 

att hantera sina upplevelser vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Att sätta samman 

grupper med barn bör göras med hänsyn till barnens problematik för att alla barn ska ges 

möjlighet att aktivt delta i gruppstödet. De barn som har internaliserande problem bör ges 

utrymme att bearbeta sina upplevelser i en miljö där det inte finns barn med externaliserande 

problem då ett utåtagerande beteende kan verka skrämmande för ett barn som lider av 

traumasymtom.  

Barn med behov av annat stöd 

Det bör finnas en tydligt utformad plan för hur barn med behov av stöd som inte kan 

tillgodoses genom gruppträffarna i Kids’ Club ska erbjudas stöd på annat sätt. Det är viktigt 

att de som leder dessa gruppträffar är uppmärksamma på om gruppstödet är rätt form av insats 

eller om barnet behöver ett annat slags stöd; gruppledaren som träffar barnen bör ha förmåga 

och mandat att hänvisa barnet till annan behandling om behov finns.  

 

Tid 

Som tidigare nämnts är varje gruppträff en timme lång och under denna tid ska både 

inledande fikastund och avslappnande avslutning rymmas. Möjligen bör tiden utökas så 

stödprogrammets huvudsakliga aktiviteter kan pågå under en längre tid. Tiden för 

gruppträffarna skulle, med förmodad fördel, kunna utökas till en timme exklusive fika och 

avslutande lugn stund för att barnen ska ges rimlig tid för samtal och andra 

programaktiviteter.  

Barn som upplevt våld i hemmet kan ha gjort det under lång tid. För att barnen ska ges tid att 

förändra sina attityder och antaganden skulle programmen rimligen också behöva sträcka sig 

över en längre tidsperiod med fler än 10 respektive 13 träffar. Det är möjligt att programmet 

skulle vara än mer verksamt i och med fler träffar under en tid; det barnen lär sig skulle hinna 

befästas och barnen skulle få en möjlighet att repetera tidigare kunskap och lyfta de 

funderingar som uppstått efter respektive gruppträff. 
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