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Att möta barn som bevittnat våld i nära relationer 

– En kvalitativ studie om hur behandlare inom socialtjänsten och 

barnpsykiatrin bemöter och skapar förtroendefulla relationer till barn 

som upplevt våld i nära relationer.  
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Denna kvalitativa studie undersöker hur behandlare inom 

socialtjänsten och barnpsykiatrin möter och skapar förtroende till 

barn som har bevittnat våld i nära relationer och vilka metoder som 

sätts in. Studien baseras på intervjuer med fyra yrkesverksamma 

personer med stor erfarenhet av att möta barn som bevittnat våld.  

Metoden tolkas i en form från Antonovskys salutogena modell, 

känslan av sammanhang, KASAM. Resultatet visar att som 

behandlare så måste mötet med barnet sker i sitt sammanhang och 

att det är deras sanning som ska vara vägledande. Vidare är det av 

stor vikt att skapa goda relationer till barnets omsorgsgivare.  

 



 

 



Innehållsförteckning 

INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

BEGREPPSDEFINITIONER ....................................................................................... 1 

Våld i nära relationer ............................................................................................... 2 
Trauma ..................................................................................................................... 2 
Posttraumatiskt stressyndrom (PSTD) ..................................................................... 2 

BAKGRUND ................................................................................................................... 2 

Hur många utsätts? .................................................................................................. 3 

Lagstiftning ............................................................................................................... 4 
TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 4 

Trappan modellen ..................................................................................................... 5 

Project Support ......................................................................................................... 6 
Behandlarrollen ........................................................................................................ 7 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................... 7 
Känslan av sammanhang KASAM ............................................................................ 7 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ............................................................... 8 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................. 9 

Hermeneutiskt perspektiv ......................................................................................... 9 

Kvalitativ undersökning ............................................................................................ 9 
Kvalitetskriterier ..................................................................................................... 10 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 10 

Urval ....................................................................................................................... 10 
Förberedelse ........................................................................................................... 10 

Databearbetning och analys metod ........................................................................ 11 
Etiska riktlinjer ....................................................................................................... 12 

RESULTAT ................................................................................................................... 13 

Att skapa en första kontakt med barnet .................................................................. 13 

Förälderns/omsorgsgivarens roll ........................................................................... 14 
Att skapa igenkänning ............................................................................................ 15 

Lyssna men inte värdera ......................................................................................... 16 
Barnet ska inte behöva höra vad pappa har gjort .................................................. 17 

Förtroende till andra vuxna ................................................................................... 17 
Miljöer för samtal ................................................................................................... 18 
Att giltighetsgöra och normalisera ......................................................................... 19 

Trappan Modellen .................................................................................................. 20 
Project support ....................................................................................................... 22 
Sammanfattning av resultat .................................................................................... 24 

TEORETISK PROBLEMATISERING .................................................................................. 25 

DISKUSSION ............................................................................................................... 25 

METODDISKUSSION ..................................................................................................... 25 

RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 26 

SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER ............................................................................... 28 



PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER .................................................................................... 29 

FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................................ 29 

REFERENSER ............................................................................................................. 30 

BILAGA I ........................................................................................................................ I 

BILAGA II ...................................................................................................................... 2 

BILAGA III ..................................................................................................................... 3 



 

1 

INTRODUKTION 
 

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt med möjlighet till både emotionell och 

fysisk utveckling. Tyvärr är det inte så för alla barn. Enligt Brottsoffermyndigheten 

(2014) har ungefär vart tionde barn som bor i Sverige någon gång upplevt våld i 

hemmet och fem av dem gör det ofta. Det är vanligt att de barn som lever i ett hem där 

det förekommer våld också blir slagna. Enligt Kunskapsbanken (2014b) har det i större 

utsträckning börjat uppmärksamma barn som bevittnar våld, vissa forskare menar att 

detta kan vara mer psykiskt skadligt än om de själva utsätts för våld. Den 1 januari 2013 

ändrades lagen till att även barn som bevittnar våld mot närstående ses som brottsoffer. 

Kommunen ska numera se till att barnet får det stöd och den hjälp som behövs, inte att 

barnet kan vara i behov av stöd och hjälp Kunskapsbanken, (2014b).  

 

Att som behandlare möta de barn som bevittnat våld kräver såväl kunskap, erfarenhet 

och framförallt en förståelse för barnets utsatthet Arnell & Ekbom (2010). Detta menar 

även Metell m.fl. (2001), som särskilt framhåller vikten av det första mötet med barnet. 

För att skapa tilltro behöver behandlaren visa barnet uppmärksamhet och ställa rätt 

frågor. Om de rätta frågorna inte ställs berättar barnet inte om det som hänt (Arnell och 

Ekbom, 2010). Det är därför viktigt att den som lyssnar har den tiden som behövs, att 

inge förtroende och framför allt kan ta emot det som barnet berättar.   

Både Metell m.fl. (2001) och Eriksson (2007) menar att det är viktigt att tala med barnet 

om det som hänt vid behandlingen för att barnet ska förstå. Att mamma och om det går 

pappa ingår i behandlingen har också stor betydelse för att behandlingen ska bli så god 

som möjligt.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv där barnet har blivit utsatt för ett trauma är det 

extra viktigt att som behandlare möta barnet med respekt och på så sätt få barnet att 

känna förtroende för behandlaren. Med anledning av ovanstående kommer jag därför 

undersöka hur man som behandlare möter och skapar förtroende till barn som bevittnat 

våld. Jag vill också ta reda på hur behandlarna arbetar med de behandlingsmodeller som 

finns idag; arbetsmodellen Trappan och Project Support.  

 

 
Begreppsdefinitioner 
 

Nedan definieras begreppen Våld i nära relationer, Trauma och Posttraumatiskt 

stressyndrom (PSTD). 
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Våld i nära relationer  

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld oftast riktat mot kvinnor från en 

person som hon har eller har haft en nära relation med. Person som utövar våldet vill 

känna makt och kontroll över den person de lever ihop med. Våldet kan innebära att 

mamman utsätts för kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar 

fysiskt, psykiskt och/eller sexualiserat våld som barnet i familjen bevittnar (Arnell & 

Ekbom 2010). Socialstyrelsen (2014) definierar våld som ett mönster av upprepade 

handlingar alltifrån att förlöjliga till mycket grovt våld.  

Trauma 

Trauma är en händelse i ens liv som upplevs så svår att man har svårt att hantera 

situationen. Det är en stor psykisk påfrestning. Enligt Arnell och Ekbom (2010) kan 

trauma delas in dem i två grupper. Trauma 1 handlar om att enstaka händelser som t.ex. 

en olycka. Trauma 2 är när man upplever en rad traumatiska händelser som misshandel, 

övergrepp eller som här att bevittna våld i nära relationer (Arnell & Ekbom 2010). 

Posttraumatiskt stressyndrom (PSTD) 

PTSD är en psykiatrisk diagnos. Allt som påminner om det trauma personen varit utsatt 

för undviker personen vilket gör att personen mår väldigt dåligt både psykiskt och/eller 

fysiskt. Symtom som barn med posttraumatiskt stressyndrom visar kan vara apati, 

avsaknad av framtidstro, hyperuppmärksamhet eller att plötsligt bli rädd (Arnell & 

Ekbom 2010). 

PTSD utmärkts av: återupplevande av minne, undvikande av saker och aktiviteter som 

påminner om händelsen och förhöjd spänningsnivå. Skillnaden mellan Trauma och 

Posttraumatiskt stressyndrom är att PSTD är en psykiatrisk diagnos och inkluderas i det 

amerikanska klassifikationssystemet DSM, (Georgsson 2010). 

 

Bakgrund 
Barn som lever i en familj där det förekommer våld är ofta lojala mot sina föräldrar och 

skyddar dem, att det är mycket svårt att uppmärksamma barnens trauma som de ständigt 

tvingas uppleva. Barnet kan få problem i relationen med andra barn eftersom de inte 

riktigt vet hur man är mot andra, vilket gör att barnet har svårt i sociala sammanhang 

när det gäller lek med andra barn. Det kan även yttra sig i sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter och får psykosomatiska besvär, vilket gör det svårt att förstå 

vad det är för fel i barnets liv. Att leva under den stress det innebär att inte veta vad som 

väntar när man kommer hem från skolan, eller vad som kommer att hända när pappa 

kommer hem, om hoten som pappa ger till mamma kommer att inträffa är mycket 

påfrestande för barnet. Tillsammans skapar det en stor oro för barnet. Barnet kan få 

symptom som sedan kan visa sig att barnet lider av posttraumatiskt stressyndrom 

(PSTD) eller kommer att utveckla det i framtiden (Kunskapsbanken, 2014a).  

Socialstyrelsen (2010) beskriver att samhället under senaste decennier har samhället i 

allt större utsträckning börjat uppmärksamma barn som bevittnar våld hemma. Att 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=DSM-III&action=edit&redlink=1
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barnet själv inte behöver vara utsatt för våld betyder inte att barnet inte tar skada. När 

man enligt socialstyrelsen diskuterar barn som bevittnar våld menar man främst det som 

barnen har sett eller hört, men det kan också innebära att de förstår att det har skett 

genom olika händelser, stämningar och att de ser blåmärken.  Det är olika hur barnen 

påverkas av våldet beroende på personlighet, kön och ålder, hur ofta de får uppleva 

våld, våldets karaktär med mera. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det viktigt att lyssna 

till barnen och fånga upp dem i ett tidigt skede för att de ska kunna utvecklas i positiv 

riktning, att de ska kunna bearbeta händelserna som de varit med om. Det är 

socialtjänstens ansvar att värna om barnen och se till att de får den individuella hjälp de 

har rätt till, det är även socialtjänstens ansvar att se till så att barnens behov tillgodoses 

av en vuxen. När barn bevittnar våld av en närstående, till exempel när pappa slår 

mamma, är det en oerhörd traumatisk upplevelse som de hanterar olika. Många av 

barnen hittar strategier för att kunna hantera det kaos som väller upp inom dem. 

Symptomen de visar kan vara väldigt olika, vissa barn blir passiva medan andra barn 

blir utåtagerande, många gånger ser man likartade symptom på barnen som bevittnar 

våld som om de själva skulle vara utsatta för våld eller brott. Behandlingen ser ofta 

likadan ut hos de barn som bevittnar våld av en närstående som hos de barn som själva 

blir utsatta för misshandel (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att se till att barn växer upp under trygga 

förhållanden. De har även ansvar för de kvinnor och barn som antingen blir eller har 

blivit utsatta för våld eller barn som bevittnat våld. Barn som bevittnat våld i nära 

relation ska erbjudas krissamtal. Som behandlare kan det vara svårt att från en början 

inge förtroende till barnet. Motivationsarbete är en viktig del när man arbetar 

psykosocialt (barn som bevittnat våld i nära relationer) med barnet. Om det går så är det 

så är det viktigt att barnets båda föräldrar är med i behandlingen, de är en så viktig och 

stor del av barnets liv (Arnell och Ekbom 2010).  

 

Hur många utsätts? 

Enligt Socialstyrelsen (2010) finns inga direkta uppgifter på hur många barn som blir 

utsatta för att bevittna våld av en närstående, mörkertalet tros fortfarande vara stort. 

Kommittén för barnkommissionen uppskattar det till att det omfattar mellan 100 000 till 

200 000 barn. Rädda barnens statistik visar att så mycket som var tionde barn i Sverige 

någon gång kan ha varit vittne till våld i hemmet och upp till hälften av de barnen 

bevittnar våld hemma ofta. Socialstyrelsen skriver också att flera nordiska studier har 

gjorts inom ämnet och visar på att i de flesta fall där kvinnor blir slagna av sina män så 

har barnen varit närvarande (Socialstyrelsen, 2010). 

I en studie som gjorts i USA 2006 är det uppskattningsvis över 7 miljoner barn som 

bevittnar grovt våld i hemmet varje år. Barn som bevittnar våld riskerar att få allvarliga 

problem, såväl psykiska som sociala (Ernst, Macdonald m.fl, 2009). 

 

Socialstyrelsen (2005) menar att barn som bevittnar våld av någon närstående och som 

upprepade gånger utsätts för det i sin vardag kan lida stora men. Ur barnets perspektiv 

kan det leda till allvarliga följder. Barnet lider ofta av rädsla och en stor oro, barnet har 

kanske inte sett misshandeln rent fysiskt men har inte sällan hört mammans skrik och 

gråt och kan därmed själva förstå vad som försiggår. Barnet kan drabbas av en mängd 

skadliga följder så som akuta stressreaktioner som magont, eksem, astma, 
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sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter, huvudvärk med mera. När man som 

barn har tvingats att bevittna våld upprepade gånger kan det få allvarliga konsekvenser 

för barnet. Detta kan medföra att barnet får långvariga psykiska men, så som 

depressioner, ångest, aggressivitet, självdestruktivitet med mera. Relationen med 

pappan, vilket ofta är den som utför våldet, kan bli mycket komplicerad för barnet. 

Barnet befinner sig mitt emellan alla känslor, de kan både känna en stark ilska, rädsla, 

hat men också en stor kärlek. Detta behöver barnen hjälp med att förstå och kunna sätta 

ord på (Socialstyrelsen, 2005). 

År 2010 gjordes en kartläggning “ Stöd till barn som upplevt våld. utveckling på fältet 

2006-2010” av Maria Eriksson, som visar att arbetet med barn som bevittnat våld är ett 

område som blir större och större.  Flera kommuner erbjuder stöd till barn som upplevt 

våld genom att ha egna insatser. en viktig del är att ge hjälp som riktas mot barnet själv, 

att få stopp på våldet är första steget för att den fortsatta behandlingen ska kunna bli bra. 

Studien visar också att ha en bra relation till barnets omsorgsgivare är viktigt för att 

kunna skapa en bra relation till barnet.  

 

Lagstiftning  

Den 1:e januari 2013 ändrades lagen till att även barn som bevittnar våld mot 

närstående ses som brottsoffer. 2006 kom en ny lag som även säger att barn upp till 18 

år har rätt att få brottsskadeersättning när de har bevittnat våld. (Kunskapsbanken, 

2014b).  

 

5 kap.11 § SoL  

Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan 

vara i behov av stöd och hjälp.   

 

4 a § Brottsskadelagen 

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som 

varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess 

förhållande till en närstående person.    

 

 

Tidigare forskning  

Nedan beskrivs två behandlingsmodeller som används för att hjälpa barn som bevittnat 

våld i nära relationer. Den första är Trappan modellen. Den andra är Project Support. 
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Trappan modellen 

År 1996 så startade Rädda Barnet projektet “Barn som vittne till våld i familjer”. Där 

målsättningen var att uppmärksamma de barn som bevittnat våld och vilken insats/stöd 

som kunde ges till dem. Under två års tid så träffade Arnell & Ekbom 45 barn som för 

att stödja och lyssna på dem när de pratade om det de hade varit med om och 

arbetsmodellen ”Trappan” växte fram. Modellen är evidensbaserad och kan beskrivas 

som ett psykosocialt arbete där man tar hänsyn till barnets dubbla verklighet. Som 

behandlare ser man både till de yttre samhälleliga och till de egna personliga 

verkligheten (Arnell och Ekbom, 2010). Målsättningen är att erbjuda barnet krissamtal 

där behandlaren stödjer barnets egen läknings resurser genom att lyssna på barnet 

utifrån hans eller hennes perspektiv. En viktig del i behandlingen är att skapa förtroende 

vilket kan ta lång tid. För att behandlingen ska bli god så behöver, om möjligt, barnets 

båda föräldrar vara med i krisarbetet, de ingår i barnets både barnets innre och yttre 

verklighet.  

Behandlaren och barnet genomgår en process över tid där barnet får mer förtroende för 

behandlaren. Barnet måste känna sig trygg och säker med sin behandlare för att kunna 

berätta om sina upplevelser. Modellen bygger på tre steg. Första steget för ett bra samtal 

är att skapa en god kontakt med barnet. Detta för att barnet ska känna trygghet med 

behandlaren. Detta för att barnet ska kunna berätta och minnas sina upplevelser. När 

barnet känner sig trygg och säker så är det lämpligt att gå över till steg 2 som är 

rekonstruktion. Tillsammans med behandlaren så återskapar man den verkliga 

händelsen det gör man med hjälp av barnets egna berättelser och den fakta som finns. 

Steg 3 är kunskap, Arnell & Ekbom (2010) vill att barnet ska förstå vad det är som 

händer när man har varit med om svåra, traumatiska och för barnet otäcka händelser. 

Behandlaren förklarar vad det är som sker hos människor när vi upplever våld och hur 

man reagera på dessa händelser. 

Med hjälp av denna modell så hjälps barnen att förstå det som hänt och få hjälp till att 

prata om det jobbiga som hänt. Målgruppen är barn från 4år och uppåt som bevittnat 

våld inom familjen. Antal samtal är mellan 3-8 stycken (Socialstyrelsen 2015). 

I trappan samtal så ska helst inte mamman vara med under samtal men ska finns som ett 

stöd för barnet om den känner sig orolig vid första mötet. På detta sätt så finns mamma 

där som stöd och genom sin närvaro ge sitt godkännande att barnet pratar om vad den 

har varit med om (Arnell & Ekbom, 2010). 

I den nationella utvärderingen ”Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma” 

(Brobergat al. 2011), så skiljer sig Sverige nationellt med att den vanligaste typen av 

insats är individuella samtal, Trappan- modellen. Nationellt så ges det mer stöd till barn 

som har upplevt våld genom gruppverksamhet. 

2009 gjordes en utvärdering av Trappan modellen av Källström och Carter. 

Utvärderingen visade att de barn som gick på behandling med Trappan modellen mådde 

psykiskt bättre och deras livssituation kunde även förbättras. Barnen som deltog 

berättade om en lättnad som de kände efter behandlingen. Genom att få prata om det 

som hänt och att det ett en vuxen person lyssnade på dem, någon som bekräftar det som 

det säger gjorde att barnen kände en lättnad.  
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Project Support  

Project support är en amerikansk behandlingsmetod som har anpassats till svenska 

förhållanden där den våldsutsatta föräldern ska få stöd i sitt föräldraskap utifrån att 

barnet utvecklat någon form av beteendestörning grundat i att de levt med våld inom 

familjen. Metoden kan även användas inom traditionell familjebehandling. 

Metoden fokuserar på rollen på mamma som förälder och för barn med utåtagerande 

beteendeproblem (trots och har svårt att uppföra sig). Project support är en teoribaserad 

metod som har utformats speciellt för mammor som har bott på skyddat boende och 

som lämnat våldsförhållandet. Behandlingen hålls i hemmet för att underlätta för 

föräldern så de inte behöver ta sig någonstans. Man träffas 1 gång i veckan i ca 1½ 

timme under 8 månader eller längre. Det är en flexibel metod där man anpassar 

behandlingsträffarna efter mammans livssituation. Behandlingen innehåller två 

huvudkomponenter, att stärka mamman i sin föräldraroll genom socialt stöd och träning 

i problemlösning och föräldraträning för att minska barnets beteende och 

uppförandeproblem. Det gör man genom praktiska övningar, instruktioner och att ge 

mamman feedback. Omsorgen och omvårdnaden för barnet är det som betonas i 

behandlingen menar Grip, (2010).  

Skillnaden mellan dessa två metoder är att i ”Trappan” är barnet i centrum, man arbetar 

nästan enbart med barnet. Föräldern kan finnas med som stöd och till en början berättar 

vad barnet varit med om. I Project Support är det föräldern och dennes föräldraskap som 

får en stor del av behandlingen. Project Support sätts in när barnet har utvecklat ett så 

stort beteende problem som gör att resten av familjen har svårt att fungera normalt.  

Trappan modellen utvecklades av Rädda Barnen 1996 och startade som ett projekt 

“Barn som vittne till våld i familjer”. Målsättningen var att uppmärksamma de barn som 

bevittnat våld och vilka insatser och stöd som kunde ges till dessa barn. Utifrån detta 

projekt så utvecklades Trappan modellen. Under de senaste 15 åren så har det forskats 

en hel del angående barn som bevittnat våld i nära relation.  

2014 utfördes en utvärdering av Trappan- metoden av Källström Cater & Ekbom, där 

man kom fram till att man kunde se att flertalet av de barn som började på Trappan 

modellen hade höga psykosociala problemnivåer i jämförelse med barn i allmänhet. Det 

var framför allt hos de äldre barnen som man kunde se att deras KASAM var lägre än 

andra barn men under tiden de fick behandling av Trappan så ökades generellt deras 

KASAM-nivå och barnens psykosociala problem minskade.  

Hos yngre barn kunde man se att deras KASAM-värden redan från början var lika 

jämförelse med barn i allmänhet. 

Att skapa ett förtroende som är hållbart mellan behandlare och barnet är viktigt menar 

Vis (2013) i en studier hon gjorde 2013. Hon menar även för att kunna skapa en bra 

relation mellan behandlare och barnet så behöver behandlaren skapa en bra relation med 

barnets förälder/omsorgsgivare. Att ha en bra relation till föräldern/omsorgsgivaren är 

en lika viktig del i barnets behandling som t.ex. psykoterapin är. Vis menar även att det 

är lika viktigt att få ett slut på våldet som barnets förälder/omsorgsgivaren är involverad 

i. Det är mycket viktigt att få med den delen i behandlingen, Vis (2013). 
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Behandlarrollen  

I en studie av Georgsson (2010) så menar hon att som behandlare är det viktigt att 

lyssna på barnet och till det barnet berättar. Som behandlare kommer man barnet nära 

genom att lyssna på deras berättelser om våldet, man få höra deras verklighet och den 

situationen som de lever i just nu. Hon menar även att genom att lyssna och försöka 

förstå barnets situation och tillvaro utifrån olika perspektiv så kan man kanske hitta nya 

sätt att möta och stötta just det barnet. Barn hantera konflikterna som sker olika och 

därför kan man behöva ha olika sätt att möta och stötta de barn som bevittnat våld i nära 

relationer.  

Studien om barnen på Bojen visar också att barns sätt att berätta om våld de bevittnat 

mellan föräldrar kan vara svårt att dokumentera på ett sätt som blir lätt att förstå, till 

exempel i samband med en rättslig process. I samband med utredningar behöver man 

både ta hänsyn till barnens rätt att själva beskriva sina upplevelser, till exempel av våld i 

familjen, och till barnens svårigheter att beskriva erfarenheterna på ett 

sammanhängande sätt. Genom att till exempel fokusera på deras egna upplevelser, 

handlingar och känslor snarare än på vad pappa eller mamma har gjort kan man 

underlätta för barnen i deras berättelser. Det är viktigt att man tar tillvara på barns 

rättigheter att själva vara delaktiga och höras i frågor som gäller dem själva för att 

barnens egna upplevelser ska kunna vägas in när t.ex. familjerätten ska ta ställning till 

avgörande frågor som vårdnad och umgängesrätt, Almqvist et al. (2012). 
 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter är Aaron Antonoskys, Känsla av sammanhang 

(KASAM). Att barnen som bevittnat våld ska kunna känna en begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet för det de går igenom.  

Känslan av sammanhang KASAM 

Aaron Antonoskys teori KASAM är en saluten modell där man ser till det friska hos 

personen, det som fungera i dennes liv. KASAM utgörs av tre begrepp, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. För barn är det viktigt att känna KASAM i sina 

känslor, i relationerna till de som är dem närmast och i det existentiella temat. 

Tillsammans med barnet (oavsett i vilket sammanhang) kan vi vuxna hjälpa barnet 

förstå det som händer eller har hänt när de kommer med dessa funderingar kan öka 

begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten om det som barnet berättar om 

(Iwarsson 2007)   

Begriplighet - hur man upplever både det som i ens omgivning och det som sker inom 

sig. Genom att försöka få en förståelse för det som händer kan man sätta det som sker i 

ett sammanhang och på det sättet göra det begripligt. En person med hög känsla av 

begriplighet har lättare att hantera de motgångar man möter under livet, att de går att 

ordna och förklara det som sker.   

Hanterbarhet – har personen ett starkt närtverk runt sig så klara hen av att hantera det 

som sker lättare. Med hjälp av personer som finns runt omkring en och som personen 
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kan vända sig till när det är jobbigt så klara man av det som händer bättre än om man 

skulle stå helt själv. Man kan både ha en hög och en låg KASAM och med hjälp av de 

personer som stöttar en så kan KASAM höjas.  

Meningsfullhet – att försöka hitta en mening med det som sker och inte se enbart det 

negativa i det som sker eller inte se sig själv som ett offer (Autonovsky, 2007).  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbarhet och 

begriplighet, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dess stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa 

krav är utmaningar, värda inventeringar och engagemang.       

Antonovsky (2005) sidan 46. 

 

Iwarsson (2007) menar att en del av Antonovskys tankar kan vi använda oss av vid 

samtal med barn. Barnens funderingar på det som händer runt dem kan vi tillsammans 

med barnet hjälpa dem att öka deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullheten i 

det som hänt. Genom att samtala och skapa en förståelse för det som sker i barnets liv så 

kan behandlaren hjälpa barnet att hitta en meningsfullhet i det som sker, att skapa ett 

sammanhang.  

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att belysa erfarenheter och upplevelser hos personal inom 

socialtjänsten och barnpsykiatri om hur de bemöter och skapar förtroendefulla relationer 

till barn som upplevt våld i nära relationer och deras föräldrar.  

 

 Hur bemöter personalen barn som upplevt våld i nära relationer och deras 

föräldrar och hur bygger de upp förtroende till dem? 

 

 Vilka aspekter i behandling av barn och föräldrar bidrar enligt personalen till 

förändring? 
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Metodologiska utgångspunkter 
 

Hermeneutiskt perspektiv 

Jag har valt att utgå från det hermeneutiska perspektivet, vilket innebär att tolka och 

försöka förstå människors beteende, det vill säga vad de gör och hur de förstår vad de 

gör. Forskarens uppgift är att se människans handlingar utifrån deras perspektiv. Ordet 

hermeneutik betyder tolkningslära. Som forskare är man öppen, subjektiv och 

engagerad.  Skulle forskaren bytas ut så blir resultatet förmodligen inte detsamma 

eftersom forskaren är sitt eget redskap menar Thurén (2007). Genom att använda mig av 

det hermeneutiska perspektivet vill jag fånga människors egna värderingar och 

subjektiva uppfattningar. Genom intervjuer med personal inom socialtjänsten och 

barnpsykiatrin så kommer jag att försöka förstå och tolka resultaten om hur behandlarna 

i sitt arbete möter de barn som bevittnat våld. Den här typen av studier benämns även 

som kvalitativa då det handlar om att försöka tolka hur andra människor förstå det som 

de gör. 

Kvalitativ undersökning 

När man arbetar med hermeneutiska studier använder man sig utav en kvalitativ metod 

vilket innebär att man gör intervjuer och observationer. Kvalitativa studier innebär att 

man inte kan undersöka så stora populationer eftersom man går mer in på djupet. Man 

strävar som forskare efter att skapa en förståelse för den enskilda människan (Bryman, 

2013). När forskarna väljer att göra en kvalitativ studie utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv utgår forskaren från det skrivna och tryckta språket.  

När forskare använder sig av denna metod börjar de med att läsa igenom texter inom det 

valda området för att kunna skaffa sig en förförståelse och en kunskap inom området. 

Det är inte ovanligt att de forskare som använder sig av kvalitativa studier har egna 

livserfarenheter inom området såsom arbetslivserfarenhet eller egna upplevda 

erfarenheter. Detta utgör att förståelsen för ämnet ökar. När forskarna läser igenom 

texten för att kunna skaffa sig kunskap gör de först det en gång för att få ett 

helhetsintryck av ämnet, därefter läses texten igen för att kunna gå in mer på djupet och 

analysera texten.  

Jag har tänkt att först skaffa mig en förståelse genom att leta litteratur till ämnet och 

skaffa mig en förförståelse för området innan intervjuguiden tar form och hur frågorna 

kommer att se ut. När jag skaffat mig tillräckligt med kunskap inom området kommer 

det att bokas tid för intervjuer. Dessa kommer att spelas in för att sedan transkriberas för 

hand. Jag kommer sedan att läsa igenom hela intervjuerna för att skaffa mig ett 

helhetsintryck av intervjun för att sedan få ner texten i mindre delar och analysera 

texten för att kunna tolka och förstå respondenterna (Thurèn, 2007).  

Jag har valt att undersöka hur man som behandlare möter och skapar ett förtroende till 
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de barn som bevittnat våld i hemmet och vilka insatser socialtjänsten och landstinget 

sätter in.  

Kvalitetskriterier 

Bryman (2013) delar in kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning i fyra delar, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att stärka och konfirmera. Så för 

att få så bra kvalitet som möjligt har jag valt att utgå efter hur Bryman (2013) förklarar 

dessa fyra delkriterier.  

Trovärdighet (“Credibility”), Som forskare ska jag utgå från de regler som finns 

gällande för min studie. Jag ska även delge min studie till de som har deltagit för att 

kontrollera att det som jag har skrivit stämmer, (Bryman, 2011). 

Överförbarhet (“Transferability”) Kvalitativa studier handlar om att få så fylliga och 

beskrivande svar som möjligt. Detta för att kunna beskriva det resultat man har fått fram 

för att kunna överföra det till en annan miljö (Bryman, 2011). 

Pålitlighet (“Dependability”), är som motsatsen till reliabilitet inom kvantitet 

forskning, man skapar en fullständig redogörelser för alla faser i forskningsprocessen. 

Man redogör det man gör under studien – Problemformulering, valet av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, hur man analyserat data och 

så vidare. En viktig del av detta är att handledaren fungera som en granskare av den 

procedur, vilket valts och hur den har tillämpats (Bryman, 2011) 

En möjlighet att stärka och konfirmera (“confirmability”), inom kvalitativ forskning 

med intervjuer så går det inte att få fram den absoluta sanningen. Inga av mina egna 

värderingar eller åsikter finns med den information jag har fått fram (Bryman, 2011).  

  

 

Planering och genomförande 

Urval 

Jag valde att göra en kvalitativ studie med semistrukterade intervjuer. Valet att göra en 

kvalitativ studie är för att jag ville få svar på mina frågeställningar från de personer som 

arbetar i verksamheten.  Semistrukterade intervjuer ger respondenterna mer frihet att 

utforma svaren själva och intervjun blir mer flexibel och man kan få ut mer av frågorna 

inom det berörda området (Bryman, 2013). Jag valde att använda mig av 

semistrukterade intervjuer för att på detta sätt ge respondenterna mer svarsmöjligheter. 

Jag intresserade mig för hur behandlarna utformar behandlingen från det att de 

misstänker att barn far illa till att konkreta insatser sätts in. Jag vill se hela processen 

från misstanken om att ett barn far illa till vilka insatser som sätts in för att hjälpa barnet 

och dess familj. På så sätt kommer jag att få mer ingående och djupa svar på mina 

frågor än om jag hade en strukturerad intervju. 

Förberedelse 

Jag funderade länge på hur jag skulle genomföra min studie och vilka som skulle 

intervjuas. Jag ville få kunskap om hur man bemöter de barn som bevittnat våld i nära 
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relationer och vilka insatser/metoder som erbjuds/sätts in. Urvalet för studien blev 

tillslut 4 personer som arbetar inom Socialtjänsten och barnpsykiatrin (BUP). Jag 

kontaktade Socialtjänsten och barnpsykiatrin i Blekinge och Kronobergs län.  

Mitt mål var att intervjua behandlare inom socialtjänsten som arbetar och möter de barn 

som bevittnat våld och de behandlare som träffar barnen inom BUP.  

Första kontakten med de olika respondenterna var genom mail kontakt, där jag 

presenterade mig själv och mitt arbete och lite kort om studien (se Bilaga 2). Jag 

skickade med information om de etiska krav (se bilaga 1) som gäller för svensk 

forskning och vilka rättigheter man som deltagare har. När respondenterna var utvalda 

och bestämda så bokades tider in för intervjuer. 

Jag valde att ett målinriktat urval vilket betyder att jag intervjuade de personer som jag 

trodde skulle kunna hjälpa mig att få svar på frågorna som jag ville undersöka. Jag ville 

intervjua personer som är relevanta för de forskningsfrågor jag ville undersöka 

(Bryman, 2013). Förhoppningen var att respondenterna kommer att ha lång erfarenhet i 

arbetet med utsatta barn. 

Jag använde mig utav Linnèuniversitetet biblioteks databaser under fliken ämnesguide 

för behandlingspedagogik för att få fram relevant litteratur. Databaserna som användes 

var Swepub, Social services abstracts, LIBRIS och Academic search elite. Sökord som 

användes var: barn som bevittnar våld, children who wittnes violence, domestic 

violence, Project Support, Trappan-metoden, Trappan-samtal mm. Ytterligare 

information till bakgrund hittades i olika rapporter och kunskapsöversikter från 

Socialstyrelsen och från en hel del litteratur inom ämnet.    

  

För studien valdes en kvalitativ metod. Jag anser att intervjuer med respondenter ute på 

fältet ger en mer djupgående information om det valda ämnet än om jag hade valt än att 

göra en enkätstudie. Jag har tidigare gjort en litteraturstudie, B-uppsats, med ämnet våld 

i nära relation som utgick från kvinnans perspektiv där det var kvinnan som blev utsatt 

för fysisk, psykisk och sexuell misshandel. Resultatet av litteraturstudien var att den 

misshandlade kvinnan genomgår en normaliseringsprocess vilket innebär att hon 

normaliserar våldet i vardagen. Ur den studien kom intresset om hur barn som ständigt 

lever med våld i sin vardag och bevittnar våld av närstående reagerar och hur man som 

behandlare möter och skapar förtroende med barnen och vilka insatser som sätts in.  

Databearbetning och analys metod 

Jag spelade in intervjuerna på band för att sedan transkribera dem. Vilket innebär att de 

kommer att skrivas ut ordagrant så fort som möjligt efter intervjuerna. Bryman (2013), 

menar att i kvalitativ forskning där man använder intervjuer så är forskaren intresserad 

av både vad intervjupersonen säger och hur de säger det. Det finns många fördelar med 

att spela in intervjun, eftersom man helt kan fokusera på vad som sägs under intervjun. 

Som forskare ska man vara medveten om att respondenten kan bli besvärad av att spelas 

in, därför är det viktigt att meddela respondenten innan, att man har som avsikt att spela 

in intervjun men att den enbart kommer att användas i detta forskningssyfte. Man bör 

transkribera intervjun så fort det är möjligt för att kunna få ut bästa möjliga resultat, 

men också för man fortfarande har intervjun färsk i minnet. Att transkribera en intervju 

är en tidskrävande uppgift menar (Bryman, 2008). En timmes intervju kan ta upp till 7 

timmar att transkribera, därför kommer jag att transkribera intervjuerna så fort jag har 

gjort dem för att hinna med de intervjuer jag ville genomföra. 



 

12 

 

Jag använde mig utav meningskocentering som innebär att jag har dragit samman det 

resultat jag fick ifrån mina intervjuer med mina respondenter. Huvudinnebörden av vad 

som kom fram i intervjuerna har kortats ner till kortare formulering utan att ta bort 

innebörden i det som sagts. Genom att läsa igenom intervjuerna ett antal gånger för att 

få en känsla av helhet, valde jag ut de delar som handlade om det som jag frågade efter. 

Till sist så formulerade jag teman som visar vad det är som ska komma fram i resultatet, 

Kvale & Brinkmam (2009). 

 

Etiska riktlinjer 

När man gör en kvalitativ studie med intervjuer är det av stor vikt att man som forskare 

känner till de etiska krav som finns och vilka rättigheter respondenten har. Forskaren 

har en del skyldigheter gentemot respondenten i att vara grundlig i sin information vad 

som gäller och vilka rättigheter respondenten har. De etiska frågor som är berörda är 

frivillighet, integritet, konfindentialitet och anonymitet. Enligt Bryman (2013) finns det 

grundläggande principer som forskaren har att förhålla sig till inom svensk forskning.  

 

Informationskravet innebär att jag informera deltagarna för studien vad som gäller, att 

deltagandet i studien är helt frivilligt, jag kommer också att informera deltagaren vilket 

syfte studien har och vilka frågor som kommer att beröras. Information om deltagarens 

rättigheter han eller hon har vilket menas med att deltagarna har rätt att avbryta när som 

helst och hoppa av om de så önskar. Jag kommer också att informera om vilka metoder 

som kommer att användas i studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att välja över sin 

medverkan i studien. Är deltagarna minderåriga är det föräldrarna som samtycker och 

godkänner medverkan. Deltagarna i mina studier kommer att vara myndiga personer 

viket innebär att det inte behövs godkännas av anhöriga eller förmyndare innan 

intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet innebär vikten av all den information som berör deltagarna ska 

behandlas med yttersta konfidentialitet. Personuppgifter ska inte kunna röjas eller finnas 

tillgängliga för andra personer. All data som samlas in kommer endast jag ta del utav 

innan den omarbetas för att inga uppgifter ska kunna leda till någon av mina 

intervjupersoner.  

 

Nyttjandekravet innebär att det är endast jag som kommer att ha tillgång till den 

information som framkommer i intervjun. Det som framkommit i intervjun får heller 

inte användas i några andra syften utan endast i det forskningssyfte som forskaren har 

för den berörda studien (Bryman, 2013). 

Tillsammans med det mail jag skickade ut (bilaga 2) så skickades det med ett 

missivbrev (bilaga 1) till alla respondenter där information om de fyra etiska riktlinjerna 

stod skrivna. Jag försäkrade mig innan jag började intervjun att de hade fått och läst 

riktlinjerna.  

 

Etikprövningslagen har vissa krav när det gäller de etiska riktlinjerna och det är att de 

personer som intervjuas som skall få information om den övergripande planen för den 
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forskning som ska göras, helst både skriftligt och muntligt. Den information som ges 

ska vara sanningsenlig och informationen ska inte vara för omfattande. Den som ska 

läsa det bör kunna ta till sig allt som står men samtidigt så måste respondenten kunna få 

ta del av så omfattande information som den vill ha. För att försäkra sig om att 

respondenten får till sig all information som behövs så är det en fördel att ge 

informationen både skriftligt och muntligt, att enbart få informationen muntligt kan vara 

svårt för respondenten att ta till sig allt som sägs (Forsman, 1997). 

Genom att jag informerade mina intervjupersoner om vad deras roll i mitt arbete innebär 

och vilket mål jag har för min studie så uppfyllde jag informationskravet. Information 

om att deras deltagande även är frivilligt och att de kan välja att av bryta sin medverkan 

när de vill. De kan också bryta sin medverkan om de skulle tycka att något är fel eller 

om något känns fel, Kvale & Brinkmann (2009). 

 

 

RESULTAT 
Jag har intervjuat fyra personer i Blekinge respektive Kronobergs landsting och 

kommun som i sitt arbete träffar barn som bevittnat våld i nära relationer. Tre av 

intervjupersonerna arbetar inom socialtjänsten och en av dem arbetar inom landstinget 

och barnpsykiatrin. De har många års erfarenhet med att möta barn som har upplevt 

våld i nära relationer. Intervjupersonerna benämns genomgående som behandlare, 

eftersom intervjupersonerna har olika titlar så som socionom, fritidspedagog och Leg. 

Psykolog/leg. Psykoterapeut inom området med behandling. Behandlarna har fått 

fingerade namn (Anna, Sven, Mia och Fia). 

I detta avsnitt redovisas intervjuernas innehåll och görs en teoretisk problematisering av 

resultatet. Jag har valt att använda mig utav många citat för att få fram det som 

respondenterna säger i intervjuerna.  

Att skapa en första kontakt med barnet 

Samtliga respondenter poängterar att som behandlare är det viktigaste att möta barnet 

oavsett ålder, ungdom eller mindre barn, i det sammanhang som de är i. Oavsett vad 

barnet/ungdomen har varit med om, menar Anna att de ska bemötas som personer. 

Att bemöta barn som bevittnat våld, först måste vi ha en tanke om hur 

vi möter barn över hela taget för det har vi ju alltid med oss. Hur får 

jag barn att bli intresserad av att vilja prata med mig över huvud 

taget? Min inställning till att få en bra kontakt är att jag inte kastar 

mig över dem, utan jag börja med att visa ett intresse om vad det är 

för små människor och vilka intressen de har och hur livet ser ut för 

dem. Jag tror att man skapar förtroende genom att visa ett ärligt 

intresse för den man möter, särskilt till barn. 

Barn som är lite större i skolålder tycker jag är lättare att få kontakt 

med. Genom att prata med dem om skolan och hur det är på fritids. 

Jag försöker lära känna barnet innan jag börjar prata om det de har 

varit utsatta för. Det pratar jag med mamman om först. 
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Anna och de andra behandlarna berättar på liknande sätt om vikten av att gå 

försiktigt fram i början av behandlingen. Att den första kontakten ska ske mer 

på barnet villkor än behandlarens. För behandlaren blir det då viktigt att hitta 

frågor som barnet vill svara på. Oftast så är det andra saker än själva våldet. 

Men här finns också skillnader på hur fort barnen själva vill gå fram. Vissa 

barn och ungdomar signalerar själva när de vill prata om det våld de bevittnat 

och hur de mår. 

 

 

Förälderns/omsorgsgivarens roll 

Både Anna & Sven menar att även om det är barn som bevittnar våld så är de som andra 

barn. För att etablera en kontakt med barnet så menar behandlaren att man ska gå 

försiktigt framåt. Det är viktigt att man är autentisk så barnet tror på den som ska 

behandla. Respondenten kallar detta för att skapa förtroende.  

Generellt så tänker jag att alla barn oavsett om det är en tonåring 

eller mindre barn så måste jag möta dem i det sammanhang de är i. 

Små barn, om man tar de yngsta barnen behöver man möta dem i 

deras anknytningsrelation. Det betyder att det inte är någon mening 

med att låta mig träffa barnet utan att jag har träffat barnet 

tillsammans med deras förälder eller omsorgsgivare. För att kunna 

bygga en relation med barnet så behöver jag bygga en relation med 

barnets förälder/omsorgsgivaren. 

Barnets förälder/omsorgsperson är en viktig del i barnets liv och framförallt i 

behandlingen. Fia menar att om behandlaren inte har en bra relation med 

föräldern/omsorgspersonen så blir det svårare att få en bra behandling för barnet.  

Har inte föräldern/omsorgsgivaren förtroende och känner tillit för 

mig som behandlare så blir min kontakt med barnet inte heller bra. 

Föräldern/omsorgsgivaren måste också vara motiverad till 

behandlingen. Det är avgörande hur min relation till barnet blir.  

Behandlarens uppgift är att försöka bygga upp relationen igen mellan förälder och 

barnet. Det är relationen mellan barnet och barnets och förälderns som behöver byggas 

upp och stärkas igen. 

De har ingen nytta av att vi berättar att de har dåliga föräldrar, de är 

lojala mot och beroende av sina föräldrar. Men man tar avstånd från 

de olika handlingarna, det var fel att han slog men jag behöver inte 

för det säga att han var en dålig människa. För de flesta barn har en 

erfarenhet att föräldern har/är bra också. Man har gjort saker ihop 

de har haft roligt ihop och det har också varit dåligt så barnen ha den 

här ambivalensen. De kan ju längta efter sin förälder som varit 

våldsam för man saknar det som varit bra men inte våldet och det 
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måste vi som behandlare förstå att fast man är jätte rädd så kan man 

längta efter någon jätte mycket. Vilket är ju jätte svårt man längtar 

efter det som är bra eller det som man önskar hade varit så man 

hoppades det skulle vara. Många barn hoppas ju att föräldrarna ska 

bli ihop igen. Att pappa ska sluta slåss. Det är ju en naturlig önskan 

att man vill att sina föräldrar ska leva ihop.  

Att visa att man som behandlare inte tycker barnets föräldrar är bra hjälper inte barnet i 

hans eller hennes behandling. Barnet älskar sina föräldrar oavsett vad dem har gjort.  

Det är ju inte poängen att jag ska ha en relation med barnet jag ska 

ju inte vara kvar i deras liv, ibland har man kortare och ibland längre 

kontakt med dem men man ska ju ändå inte vara kvar sen. Det är ju 

dom som ska leva ihop det är ju inte jag. 

 

Behandlarna poängterar att det är viktigt att som behandlare skapa en relation till 

föräldrarna. Utan en bra relation till föräldrarna kan möjligheterna att skapa en bra 

relation till barnet försvåras. Föräldrarna är också viktiga eftersom det är de som ska 

hjälpa barnet vidare. Fia menar att det inte är hon och barnet som ska få en bra relation 

utan det är ju omsorgspersonen som kommer att vara den person som kommer att finnas 

i barnets liv under lång tid. 

 

Att skapa igenkänning 

Som behandlare är det viktigt att skapa en dialog, genom att berätta lite om sig själv så 

skapar man en dialog mellan sig som behandlare och barnet. Barnet kan känna igen sig 

själv i det som behandlaren berättar om sig själv och sin familj. På detta sätt så vill 

behandlaren skapar igenkänning och ett socialt band mellan sig själv och barnet. Detta 

var samtliga intervjupersoner överens om. Sven beskriver det så här 

Barnet investerar i mig genom att berätta och då investerar jag med 

att berätta om mig själv. Vill jag lära känna dig som person så 

behöver vi bägge ge och ta lite.  Den ena kan ju inte bara sitta och 

berätta och den andra inte berätta nått. Det kan kännas att jag bara 

gotta mig i dina problem. Tror det är viktigt för barnen att man inte 

bara ser dem som en person i ett system utan man ser dem som den 

personen som dem är.  

 

Att visa barnet att du är intresserad av vad som händer i barnets liv och inte bara om 

själva våldet gör att det kan bli lättare att skapa kontakt och ett förtroende med barnet. 

Mia menar att våld kan vara ett intressant exempel på hur olika man kan se och uppleva 

det som händer.  

Våld är ett bra exempel på något att vi kanske inte beskriver på 

samma sätt, det kan ju vara en händelse som vi objektivt tittar på som 

vi vuxna inte upplever så farligt. Barnet kan ju ha upplevt det som 
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livsfarligt och då är det det man tittar på. Man utgår alltid ifrån hur 

barnet har upplevt situationen. Har barnet upplevt det som det värsta 

som hänt, så utgår man ifrån deras upplevelser. 

De kan uppleva det som våldsamt, skrämmande, farligt fast man 

genom ett vuxet synsätt kan tycka att detta var inte det värsta som 

hänt. Men för barnet så är den händelsen det värsta de ha upplevt. 

Man försöker fånga det som är deras upplevelser i det hela. 

 

Både Sven och Mia betonar vikten av att verkligen utgå från barnets 

upplevelser, att inte förvränga, tolka dem och lägga värderingar. Ett sätt att få 

barnet att öppna sig och inte känna sig annorlunda är att behandlarna också 

visa för barnen att de inte är ensamma om sina problem. 

Det barnet berättar är deras sanning om det som hänt och som behandlare så måste vi se 

till den och tror på det barnet berättar. Samtliga intervjupersoner menar att som 

behandlare ska du inte lägga till egna värderingar och känslor, även om man som 

behandlare kan uppleva det som barnet berättar på ett annat sätt. 

Oavsett vad barnet säger så är det deras sanning, jag ska inte 

ifrågasätta det de säger, genom att säga: Menar du verkligen det… är 

det verkligen så? 

 

Anna tar upp att som behandlare ska man absolut inte skoja eller ifrågasätta det barnet 

säger. Utan lyssna och visa att du tar emot det som sägs, att visa ett ärligt intresse för 

vad barnet berättar. Fia tar även upp detta med att som behandlare ska vi inte förfasa oss 

över det som hänt och att vara försiktig med att värdera det som barnet berättar.  

Grunden är att visa ett ärligt intresse för dem och det de har varit 

med om, det är på allvar, det är på riktigt. Inte skoja bort det! Men 

när det blir för jobbigt så kan man pausa genom att rita eller göra 

något annat. Jag kan inte skynda på dem utan de måste komma i sin 

egen takt. Om det har gått lång tid och varit allvarligt våld så kan det 

ta flera träffar innan barnet öppnar sig och våga prata om det som de 

har varit med om.  

 

Lyssna men inte värdera  

Som behandlare är det viktigt att inte värdera det barnet säger utan att man lyssnar och 

visar att man finns där för dem. Det är samtliga intervjupersoner överens om. 

Att man inte förfasar sig över det de berättar, att tycka synd om dem. 

Man ska akta sig för att värdera det de säger utan man ska ta det som 

detta är deras beskrivning av det som de har upplevt. Jag ska visa att 

jag orkar lyssna på det som barnet berättar och att jag vågar höra 

det. Jag bryter inte ihop och blir förtvivlad. Det räcker med att de ha 
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varit med om det. Jag måste vara schyst att fråga lite mera visa att 

jag är intresserad. Jag måste vara väldigt försiktig för det är deras 

sanning som de berättar. Börjar de berätta måste jag visa att jag kan 

ta emot det. 

Sven berättar också att det är viktigt att leva sig in i barnets situation men 

samtidigt måste man ha en distans som behandlare. Även om kan känna sorg 

över det som har hänt så kan man inte visa det för barnet. Behandlaren måste 

visa att han eller hon orkar lyssna på barnet. 

 

Barnet ska inte behöva höra vad pappa har gjort 

Både Sven och Anna tar upp att barnet inte till en början ska behöva höra eller vara med 

när mamman berättar om våldet och det hon har varit utsatt för. Barnet ska inte behöva 

höra vad pappan gjort mot deras mamma fören barnet själv känner sig redo att prata om 

det. 

Man låter inte barnen lyssna för de ska inte höra vad den andra 

föräldern har utsatt den andra för. Barnen känner oftast skuld för att 

de är en del av både mamma och pappa och de älskar sin pappa 

oavsett. De kanske inte upplever att han har varit dum emot dem utan 

bara mot mamma. De ser ju inte att om pappa varit dum mot mamma 

så är han även dum eller elak eller våldsam även mot dom. 

Vi försöker att när vi pratar om våldet och det som hänt och 

anledningen till att de har kommit hit göra så att barnen inte är 

delaktiga i det till en början. Men sen när vi lär känna barnen och ser 

lite mer, mamman har kanske berättat att barnet har vart väldigt 

mycket delaktiga eller bevittnat väldigt mycket våld, har varit inne 

och stoppat vissa våldshändelser. Då försöker vi att en av oss pratar 

med den vuxne och den andra av oss ”passar” barnet. Då söker man 

genom lek, spel fika eller är på stan eller gå till nån lekplats och 

försöker lära känna barnet och att de ska få förtroende för en, att man 

är en bra vuxen. 

Förtroende till andra vuxna 

Barnen kan känna rädsla mot andra vuxna för de är rädda att de ska göra deras mamma 

också illa. Sven menar att det kan vara svårt att få barnet att lita på vuxna igen eftersom 

de har blivit svikna så många gånger.  

Och att man tar det väldigt väldigt försiktigt, för vissa barn är väldigt 

rädda för andra vuxna de litar inte på någon och vet inte om de ska 

försvinna från trygghetspersonen, mamma, och att jag inte heller vill 

henne väl. 

Samtidigt så menar både Anna och Fia att vissa barn vill ha så mycket uppmärksamhet 

att man måste bromsa dem lite och hjälpa föräldern att se sitt barn igen.  
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Medan vissa barn kan vara väldigt gränslösa att man nästan få 

bromsa dem i kontakten. Mamman har inte orkat vara känslomässigt 

närvarande för barnet eftersom hon har varit så våldsutsatt själv. De 

bara skriker efter uppmärksamhet, ge mig kärlek, ser mig! Då måste 

man lära sig att läsa av att här är det lite för mycket och här kan inte 

vi som behandlare gå in och erbjuda för mycket utan här måste vi 

säga till mamma att DU måste börja öppna upp dig för dina barns 

behov. Vi ska inte ta över den rollen. Då få vi försöka överbrygga - 

sitt du i mammas knä så kan vi prata istället för att de ska sitta i mitt 

knä. 

Behandlarens uppgift är inte att att ge barnet den uppmärksamhet som den 

behöver få från sin mamma. Utan behandlaren finns som ett stöd och 

framförallt där för att hjälpa både mamman och barnet till att bygga upp sin 

relation till varandra igen.  

 

Miljöer för samtal 

Samtliga intervjupersoner säger att själva miljön där behandlingen sker är viktig. Barnet 

behöver få känna sig säker och att det är ett lugnt klimat runt dem. Fia tar upp att som 

behandlare behöver man inge en trygghet i mötet för att behandlingen ska blir lättare.  

Generellt sätt om man bortse från metoder så handlar det om att 

skapar en trygg och bra miljö för barnen så att de känner sig trygga 

och att vi är okey människor att prata med för vi kommer ju in i deras 

hem.  

Anna menar att barn i sig själva är rätt spontana av sig så när man minst anar 

så kan de börja öppna sig och berättar om det som hänt.  

Det handlar mycket om att bara vara med dem och lyssna på dem. 

Barn är ju sådana sitter du och spelar, ritar eller fikar med dem är de 

ju rätt spontana och säger saker. Då gäller det att snappa upp det. 

Liksom inse att det inte är så bra att gå in i detaljer med barnen i alla 

fall inte till en början.  

Man ska inte gå in till en 3 åring och säga hur var det nu när mamma 

blev slagen? Man måste ändå, de måste känna att det ska komma lite 

av sig själv, lite naturligt tycker jag. Sådana är ju vi vuxna med vi 

pratar ju inte med vem som helst. Och efter hand när barnen känner 

förtroende för en så får vi tar mer och mer del av deras känsloliv. 

 

Oftast så söker dessa barn uppmärksamhet. Detta kan vara till hjälp i 

behandlingen. Men det är inte alla barn. En del barn är mer inåtvända och 

svårare att få kontakt med. Då kan det vara bra att göra något tillsammans där 

man inte behöver prata med varandra så mycket utan barnet kan känna sig lite 
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avslappnad, att inte behöva prata om det som är jobbigt hela tiden. Genom 

detta så skapas det andrum i behandlingen. 

 

Att giltighetsgöra och normalisera  

Att giltighetsgöra det som har hänt är alla intervjupersoner överens om att det måste 

göras. Det som barnet har varit med om har hänt menar samtliga intervjupersoner, att 

det är en viktig del för att behandlingen ska bli bra  

Att giltighetsgöra det. Man har upplevt att det faktiskt har hänt och 

man har blivit rädd, man har blivit skrämd. Många barn som har 

upplevt våld har inte fått det bekräftat. Det är vanligt att man få höra 

att det inte ha hänt, man vet att det har varit våld men sen när man 

säger det nästa dag till de vuxna så säger de bara att det var inget. 

Nej, vi bara bråkade lite, fast de har slagits. Barnet få inte sin bild av 

verkligheten bekräftad, barnen får inte sin verklighetsuppfattning 

bekräftad och pågår detta under lång tid så blir det väldigt 

förvirrande för barnet. En enstaka händelse är inte så farlig, men 

oftast med våld i familjen så har det ju pågått en tid. Det vanliga är 

att det inte är ett tillfälle utan att det är återkommande och då är det 

ganska många barn som har en ganska förvirrad uppfattning om vad 

som har hänt, att inte kunna sätta ord på vad det är som hänt eller få 

det bekräftat. Då handlar det mycket om att bekräfta det som har 

hänt. Det dom har upplevt och det som dom tänker på har hänt och 

det har varit så som de har tänkt det. Det är också viktigt hur man 

bemöter och skapar en relation med barnet att man hjälper dem att 

giltighetsgöra och hjälper dem att bekräfta det de har varit med om. 

Samma grundtanke oavsett ålder.  

Barnet normaliseringsprocess är också den en viktig del i behandlingen, att barnet vet 

att den inte är ensam om det som hänt utan det finns andra barn som också varit med om 

samma sak som de själva. Samtliga intervjupersoner talar om detta med att berätta för 

barnet att det finna andra barn som har varit med om samma eller liknade situationer för 

att barnet inte ska känna att hen är olika andra barn.  

Sen är det att normalisera det som hänt. Dels att man bryter 

isoleringen, du är inte ensam om detta. Att på nått sätt förmedla att 

du inte är den enda som varit med om det här, så att man inte 

upplever sig så olik resten av världen eller konstig. Man både talar 

om att du inte är den enda som varit med om det här men det är 

fortfarande inte okey att man gör så. Man normalisera reaktionen, att 

det är inget fel på dig att du bli rädd. Det är inget fel på dig att du 

inte har berättat om det innan eller vad det nu kan vara, det kan ju 

vara vadsomhelst. Att man förklarar hur man kan reagera. Det är mer 

psykopedagogiskt att förklara att det är normalt att reagera så som 

du gör.  
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Genom att säga att det är okey att bli rädd när det händer jobbiga saker i ens liv, då 

bryter behandlaren känslan barnet ofta har om att de är ensamma om det som hänt, att 

det inte är någon annan som har det så hemma eller att det är något fel på en själv.  

Till ett litet barn säger man att det är normalt att bli rädd när man ser 

när några slåss. Det är okey att man blir ledsen, rädd och ibland kan 

man också bli arg. Det är inget konstigt det är inget fel på dig. Att 

man bryter det här med att man är ensam om det men att man också 

normaliserar att det är normalt att reagera på det. Att man kan 

reagera på ganska många olika sätt. 

Att inte utmana den lojaliteten som barnet har mot både sina föräldrar poängteras av alla 

de intervjuade. Oftast så älskar barnet båda sina föräldrar oavsett vad de har blivit 

utsatta för.  

Det är man också är noga med när man möter barn och det gäller 

alla åldrar, att man inte utmanar den lojaliteten som barnet har 

gentemot de vuxna. Att man inte säger vilket skitstövel din förälder är 

för då tappar man förtroendet. Detta gäller alla som är barnets 

stödpersoner, lärare mm. De vuxna som har varit med om detta när 

de varit barn, våld hemma, berättar att det är grannen, fröknar, 

kompisens föräldrar som inte har anklagat och bara tagit emot dem 

som betytt mycket för dem.  

Genom att du visar att du finns för barnet och att barnet kan lita på dig, att du 

lyssnar, är viktigt för dessa barn. Någon finns där lite extra för dem.  

99 % av de barn jag har träffat vill gärna veta att det finns andra 

barn som har det likadant som de själva att veta att de inte är 

ensamma om att varit med om detta. Man berättar att man har träffat 

andra barn som både kan haft det liknade som de men även att vissa 

kan haft det lite annorlunda. Att de vet att jag har träffat andra barn i 

liknade situation och att de inte ska känna sig udda. 

Mot mig eller min kollega behöver de aldrig göra sig till, utan med 

oss kan de vara sig själva och de kan berätta för oss. De vet att vi kan 

hjälpa dem.  

Anna menar att det är viktigt att barnen känner att de kan vara sig själva i deras 

möten, att de inte behöver spela någon annan och att hon finns där för barnet. 

Att känna sig trygg med sin behandlare är en viktig del i att relationen mellan 

behandlaren och barnet ska bli bra.  

 

Trappan Modellen 

Tre av intervjupersonerna som arbetar med Trappan modellen menar att det är en bra 

metod att starta upp behandlingen med och att följa de tre faser som modellen innehåller 

men att anpassa metoden till just det barn som är i behandling just nu.  
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Innan var det så att alla barn som bevittnat våld i hemmet i 

kommunen skulle erbjudas trappan samtal. Det är ändrat så nu ska 

trappan samtal eller Project support erbjudas. Man kan säga så här 

att när ett ärende kommer in här till oss så gör vi alltid en 

informationsanmälan till barn och familjeenheten. De öppnar upp en 

utredning på barnet. Om de då ser att barnet ha behov eller borde ha 

behov, eller utryckt själv att de vill prata om detta så beviljas det som 

en insats. 

Trappan samtal är bra att hålla sig till. Den ger en viss struktur. 

Första fasen är kontakt fasen. Andra steget är att man tar den 

specifika händelsen som vi ofta vet något om eftersom föräldern oftast 

har berättat och som föräldern tror är det värsta barnet har varit med 

om. Man närmar sig den händelsen försiktigt så barnet har möjlighet 

att sätta ord på och kunna få titta på det lite utifrån. Genom att rita 

situationen eller spela rollspel kring det så ser barnet det ur ett annat 

perspektiv. 

Både Anna och Sven som arbetar med Trappan använder sig utav specifika delmetoder 

som att spela rollspel. Barnet får då en möjlighet att visa det som de har varit med om 

med egna ord och handlingar. Båda menar att det inte går att jäkta fram så att barnet 

berättar om det som hänt. Barnet behöver verkligen få ta den tid som barnet känner att 

den behöver för att kunna berätta.  

Genom att leka rollspel så kan barnet visa hur de känner och mår. 

Barnet får vara jag, genom att låta barnet spela att det är jag så kan 

de visa vad det är de vill prata om. Alltså, man får ett litet avstånd till 

det, ibland är det för smärtsamt, man få pausa. Sista fasen i metoden 

är att bli fri från skuld, att det aldrig är barnets fel och vad kan jag 

(barnet) göra om detta händer igen? Kan jag göra på nått annat sätt 

nästa gång det händer?  

Sedan pratar man om det finns någon vän, släkting, någon i skolan 

eller någon annan person som du vet att du kan ta kontakt med. Om 

detta händer igen så vet du vem du kan ta kontakt med, som ett 

säkergivande. Då har man ett litet särskilt kort som man fyller i 

telefonnummer och det har det här barnet alltid med sig som en 

säkerhet. Dit kan jag vända mig om det skulle bli svårt för mig igen, 

om pappa skulle börja slå mamma igen, eller mamma slår pappa, 

eller om pappa skulle börja slå mina syskon.  

Men fortfarande i botten så måste man ha ett sätt eller en kunskap om 

hur man för ett samtal för att komma till det bemötande som leder 

fram till att de vill prata. Våra metoder är inte så mycket värda om 

ingen vill prata med oss, så man måste veta värdet av det först. 

Denna modell kan anpassas till den åldern barnet har. Intervjupersonerna är överens om 

att det är skillnad att arbeta med mindre barn eller med barn i tonåren. Anna, Sven och 

Mia menar samtliga att det är skillnad på hur man arbetar med barn i olika åldrarna, 
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men att själva grunden är samma oavsett ålder. Det handlar om hur man bemöter barnen 

vid första mötet. 

 

Självklart är det skillnad på att arbeta med en 5 åring än en 16 åring. 

När det gäller att använda fantasibilder eller man kan kanske inte 

ritar varje sak med en 16-åring utan där använder man sig utav orden 

mycket mer. Desto yngre ett barn är ju mer behöver man kanske spela 

spel eller nått liknande för att närmar sig barnet, man få närmar sig 

dem på ett annorlunda sätt. 

Jag träffade en flicka som var runt 11-12 år. Andra gången vi 

träffades så frågade hon mig mitt i när vi spelade spel – Sven, varför 

har vi inte börjat prata om det som gör att vi sitter här? Hon ville 

prata och då fick jag backa lite och fråga: Vad det är viktigt för dig 

som vi prata om? 

Jo, pappa har slagit mamma och jag vill inte att det ska hända igen.  

 

Project support 

För en del barn så räcker inte Trappan samtal utan det behövs mer insatser för att kunna 

hjälpa barnet. Anna nämner att de har upplevt att det har varit ett glapp mellan 

socialtjänstens insatser och de insatserna som BUP erbjuder.  

Är det så att man känner att Trappan samtalen inte är tillräckligt, 

vilket jag gjorde innan Project support fanns som metod. Kände jag 

att det inte räckte med Trappan samtal så fanns det inget annat vi 

kunde erbjuda. Utan då erbjuder man att kontakta BUP. De kunde 

inte heller erbjuda en passande behandling. Det är här man har sett 

att det finns ett glapp och det är därför socialstyrelsen har bett 

forskarna att de behöver få fram en annan metod när inte trappan 

hjälper/räcker. Det är det man håller på att testa ut nu. Nu har man 

kommit fram till Project Support fungerar bra men man vill testa på 

lite fler familjer innan man godkänner den fullt.  

Project Support är ett sätt för föräldern att börja se sitt barn igen, att 

börja se sitt barn och dess positiva sidor igen. Project Support sätts in 

när ett barn har utvecklat ett sätt som blir problem för familjen och 

det grundar sig i att det blir svårt i familjen. Då behöver man 

återbygga relationen igen på något sätt. Barnet får en ny kontakt med 

sin förälder igen och det är föräldern och barnet som själva ska skapa 

detta. 

Project Support är en behandlingsmetod som behandlaren får anpassa lite efter 

familjens tider och hur de kan träffas. Anna och Sven som har arbetat med 

denna modell träffas hemma hos familjerna så blir behandlingen mer 

avslappnade än när de möts i deras lokaler.   
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Man arbetar med barnen/familjen hemma hos dem, hela 

behandlingen går ut på att det ska vara så enkelt som det bara gå för 

familjen. Så vi behandlare åker hem till dem och där tar en av oss 

hand om barnet medan den andra samtalar med mamman. Det 

handlar mycket om roll spel mellan barnet och mamman för att se hur 

mamman klara av sin roll som mamma.  

Ler mamman mot barnet och barnet ler tillbaka mot mamman då 

skapar man, det blir en god cirkel, att det klickar mellan dem och det 

syns så väl när det händer. Får man igång det klicket då kan man 

lägga till sätt att bemöta, skapar regler, tillsägelser, berömma, trösta 

och då finns det en grund kärlek. Det är något gott emellan dem. Då 

blir också barnet mottaglig och föräldern tycker också om att ge det. 

Föräldern få ju känslan att betyda något också, det tycker jag är 

viktigt. Mitt barn börjar le mot mig och visar att det tycker om mig 

även om jag har varit arg.  

Den, livets dans har vi alla med våra egna barn och med vår 

omgivning hela tiden.  Här har det gått snett på något sätt, relationen 

har blivit bruten och skadad så det är det man bygger upp igen. 

Genom att först vara tillsammans, lägga till berömmet och sedan 

reglerna. Det är en häftig metod tycker jag och jag tror att man kan 

använda den på mer familjer än där det finns våld. Man kan ha 

problem med sina barn utan att det finns våld. Att det inte fungera 

emellan sig men det är inget vi har provat här. 

Denna metod skiljer sig från den metoden där barnet är i centrum. Här handlar det om 

att behandlaren anser att föräldern är viktig och att det är den som ska hjälpa barnet. 

Genom att arbeta både med föräldern och barnet och se deras sampel tillsammans så 

kan man, menar både Anna och Sven, se hur framför allt föräldern beter sig mot sitt 

barn. Som förälder orkar man inte hålla en fasad för att visa att allt är bra utan den rasar 

till slut. 

Man vill se hur samspelet fungera mellan dem. 

Så man gör upp olika typer av övningar, som t.ex. att jag vill att 

mamman ska instruera barnet till att göra något och på så sätt ser 

man hur barnet svara upp på det som mamman säger till henne att 

göra. Gör hon det? Håller hon på med nått annat? Hur fokuserad är 

hon på det mamman säger? Klarar hon av att hålla kvar det som 

mamman ber henne om i huvudet? 

Det handlar om att skapar goda cirklar, första tiden handlar det om 

aktiv närvaro och det innebär att man bara är med sitt barn till 100 

%. Inga mobiltelefoner utan full fokus på barnet och vad barnet gör. 

Man kan rita leka med lera, som mamma får man i uppdrag att bara 

sitta och säga vad barnet gör. – nu tar du den blå kritan och målar ett 

sträck med den. Man bara säger det de gör för de ska känna att oj 

mamma se vad jag gör, att barnet ser sig sedd.  



 

24 

 

Oftast är mamman så uppe i att klara sig igenom det som sker, våldet, att hon inte 

hinner se sitt/sina barn i vardagen. Att som behandlare hjälpa både mamman och barnet 

till att se varandra igen innebär ofta att vi börjar med små saker som mamman och 

barnet ska göra tillsammans, menar både Anna och sven. 

 

Sen går man vidare till beröm och sen till tydliga instruktioner så som 

att nu vill jag att du ska duka bordet. Okey, vad behöver du för att du 

ska göra det. Ja då behövs det tallrikar, bestick och glas. Sen går man 

in och berömmer barnet när den har gjort något bra. Gör barnet 

något som den inte ska göra så är metoden uppbyggd på det sättet att 

till en början så ignorera man det beteendet.  

En av behandlarens uppgifter är här att stödja föräldern som uppfostrare. Att barnet få 

lära sig att acceptera vissa regler och även att få föräldern att förstå vikten av att följa de 

reglerna. Sven berättar om ett fall som han hade och som innebar mycket arbete både 

från honom som behandlare och från mammans sida.  

Som den flickan jag träffade som inte släppte sin mamma, min kollega 

klarade inte av att hålla kvar henne hos sig utan hon skulle tvunget 

vara där jag och mamman var hela tiden. Så det vi fick göra där var 

att gå lite längre fram i metoden. Jag fick säga till mamman att när 

hon är här med oss så ska du ignorera henne. För när vi är här och 

hon beter sig så här så ska hon förstå att det beteendet hon har inte är 

okey. 

 

Sammanfattning av resultat 

För att möta och skapa förtroende till de barn som bevittnat våld i när relation så 

behöver man som behandlare möta barnet i deras sammanhang. Genom att hjälpa barnet 

att få en slags förståelse för det som har hänt eller händer i deras liv så hjälper man 

barnet att få en begriplighet i det som sker. Samtidigt som barnet får en begriplighet i 

vad som sker så hjälper man barnet att kunna hantera det som sker på ett sätt som passar 

dem. Intervjupersonerna pratar alla om att det är viktigt att möta barnet i deras 

sammanhang och hjälpa dem att få begriplighet i det som sker. Genom att låta barnet 

berätta själv om sina upplevelser, så hjälper man barnet genom att lyssna och finnas till. 

Detta får barnet att känna en hanterbarhet, att de själva få sätta ord på det som hänt. 

Att som behandlare inventera med sig själv, att dela med sig av sig själv och sin familj 

så visar man att jag är intresserad av vad barnet också har att berätta. Man ser inte 

barnet som något i ett system utan som en person. Barnet få känna sig lite speciellt just 

under behandlingen genom att man lyssnar och visar att man hör vad barnet berättar. En 

viktig del i behandlingen är att förklara för barnen att det som hänt dem har hänt och att 

det finns andra som har varit med om liknade som de. Barnen som lever i dessa 

situationer tror oftast att de är ensamma om att ha det så hemma och att det är dem de är 

fel på. Att få veta att du inte är ensam skapar en hanterbarhet för barnet. Behandlaren 

hjälper barnet att skapa en plan om hur man ska hantera det som händer.  
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Teoretisk problematisering 

Arnell & Ekbom (2010) menar i sin studie att genom att arbeta efter Trappan-modellen 

så kan man hjälpa barnet att förstå det som hänt och hjälpa barnet att pratar om det 

jobbiga som hänt. Behandlare förklara för barnet vad som sker hos människan och hur 

man som människa reagerar olika på olika händelser som sker. Genom att hjälpa barnet 

att föröka förstå det som sker så kan man hjälpa barnet att öka sin KASAM inför det 

som hänt. Genom att använda sig av Aaron Antonoskys modell så hjälper behandlaren 

barnet att höja sitt KASAM genom att stärka barnets sätt att hantera de tankar och 

känslor om det som händer i deras liv. Barnen använder sig utav olika strategier 

(coping) för att handskas med tillvaron och göra den mer begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Iwarsson (2007) menar att som behandlare tillsammans med barnet kan 

man hjälpa barnet att höja sitt KASAM, genom att stärka deras konstruktiva sätt att 

handskas med det som sker i deras liv, känslor och tankarna som detta medför. Barnet 

skapar sig olika strategier för kunna klara av det som sker, coping. Med dessa 

copingstrategier kan behandlaren hjälpa barnet att hitta de sätt som fungerar för dem. 

Att giltighetgöra och framför allt normalisera, att berätta att det finns andra barn som 

också varit med om liknade situationer gör att barnet inte känner sig så ensamt och 

annorlunda. Genom att få veta att man inte är ensam så kan det bli lättare att hantera det 

som händer. 

I studien som gjordes på BOJEN i Göteborg (2012) så kom man fram till att äldre barn 

som började på Trappanmodellen hade lägre KASAM än hos yngre barn. Att de äldre 

barnens KASAM var lägre kan ju har att göra med att de just är äldre, de har bevittnat 

våld längre än vad de yngre barnen har gjort.   

 

 

 

 

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt så kommer jag att diskutera metoden och ta upp de svårigheter som jag 

stötte på under mitt arbete. Jag gör reflektionoer i resultatdiskussionen om de mest 

centrala delarna.  

Metoddiskussion 

Syftet med min studie är att få information och kunskap om hur man som behandlare 

möter och skapar ett förtronde med barn som bevittnat våld i nära relation och vilka 

insatser som sätts in. Jag har koncentrerat mig på hur behandlare går tillväga när de 

behandlar barn som bevittnat våld. Några av dem har berättat om hur de använder 

modellerna, Trappan och Project Support Jag anser att jag har fått bra information ifrån 

de intervjuer jag har genomfört.  

Innan undersökningen genomfördes läste jag både litteratur och tidigare forskning inom 

området för att få kunskap om området. Först hade jag tänkt att jag enbart skulle 



 

26 

 

intervjua behandlare från socialtjänsten inom en och samma kommun. Genom att jag 

intervjuat behandlare från två olika län så kunde jag jämföra de olika länen för att se om 

de arbetar på olika sätt och hur de använder sig av metoderna. Genom att använda mig 

av en kvalitativ undersökning så fick jag de svar jag behövde för att besvara mitt syfte 

min problemställning.  

Intervjuguiden som användes innehöll inte så många frågeställningar, men under 

intervjun så utvecklades frågorna och intervjupersonerna hade mycket information och 

framförallt kunskap att dela med sig om de frågor jag hade.  

Tillsammans med det mail jag skickade (bilaga 2) med förfrågan om de ville medverka i 

min studier skickades Missivbrev (bilaga I) med, som förklarade vetenskapsrådets 

etiska riktlinje. I det står det att deras identitet inte ska kunna röjas, att de samtycker till 

att delta i studien, att det enbart är jag som kommer att ha tillgång till det inspelade 

materialet. Om de inte vill fortsätta sin medverkan så kan de avsluta studien när de vill. 

För att inget ska kunna härleda till någon av dem som jag har intervjuat så har jag inte 

skrivit ut i vilken kommun, vilket arbetsställe eller namn på någon av 

intervjupersonerna.  

Intervjupersonerna var alla positiva till både Trappan och Project support och tyckte att 

dessa metoder var bra metoder att arbetar med barn som bevittnat våld i nära relationer. 

Det hade varit intressant om jag hade intervjuat en som inte var lika positivt inställd till 

metoderna. Det hade kunnat ge mer av en diskussion om varför och varför inte 

metoderna fungera. 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur man som behandlare möter och skapar 

förtroende med barn som bevittnat våld i nära relation och vilka insatser som erbjuds till 

dessa barn. Mitt intresse var bland annat att få mer information om två specifika 

behandlings modeller, Trappan- modellen och Project Support. 

Resultatet visar tydligt att kunna möta och skapa förtroende mellan sig som behandlare 

och till barnet så behöver behandlaren möta barnet i det sammanhang som barnet 

befinner sig i.  

Georgsson (2010) skriver i sin studie att det har en stor betydelse för att kunna ge en bra 

behandling så behöver barnet mötas i det sammanhang som de befinner sig i just nu. 

Det var något som samtliga intervjupersoner tog upp. Genom att möta barnet i det 

sammanhang som de befinner sig i så visar man en förståelse för vart barnet befinner sig 

i situationen.  

Arnell & Ekobom (2010) menar även de, för att kunna möta barn som har varit med om 

ett trauma så behöver personen som möter dessa barn ha en kunskap och erfarenhet och 

en förståelse till barnet, vilket framkommer under mina intervjuer att intervjupersonerna 

har det. Att tänka på att det är barnets egen sanning som de berättar om, inte vad som 

mamma eller pappa har sagt, så ska behandlaren finnas som stöd för barnet och inte 

förfasa sig över det barnet berättar eller barnets situation.  

Första mötet med barnet har en stor betydelse för hur resten av behandlingen ska bli. 

Genom att visa ett intresse för barnet och hur barnet är som person och inte börja med 
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att prata om våldet, som en av intervjupersonerna säger så visar du att du är intresserad 

att vet hur barnet är som person.  

Metell m.fl. (2001) skriver om den uppmärksamheten och den tilltro som behandlare 

ger och visar barnet vid första mötet har en stor betydelse för hur resten av 

behandlingen ska bli. Detta framgår av intervjuerna att genom möta barnet med respekt 

vid ett första möte och visa att du är där för deras skull så blir oftast den fortsatta 

behandlingen god. Även att skapa en bra relation med barnets föräldrar/omsorgsperson 

är en viktig del i att behandlingen ska bli så god som möjligt. Detta skriver Vis, 2012, i 

sin utvärdering om hur man skapar en god relation till barn som bevittnat våld i Kanada. 

Flertalet av intervjupersonerna tar också upp detta med att det är viktigt att ha en bra 

relation med föräldern/omsorgsperson för att behandlingen av barnet ska kunna bli så 

bra som möjligt.   

I studien ”Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld” från 2012, skriver 

författarna om att det är en viktig del att fokusera på barnets egna upplevelser, 

handlingar och känslor. Inte fokus på vad pappa eller mamma har gjort, då underlättar 

man för barnen i deras berättelser. Detta menar samtliga intervjupersoner, barnets 

upplevelser är det man ska utgå ifrån. Som vuxen upplever man kanske inte den 

händelsen som barnet berättar om så farligt men det kan har varit det värsta barnet har 

varit med om.  

 

Strukturen i behandlingsmodellen ”Trappan” är en bra behandlingsmetod att förhålla sig 

till. Tillsammans med föräldern eller helst bägge föräldrarna så arbetar man med barnets 

dubbla verklighet. Detta skriver Arnell & Ekbom (2010) om. Samma sak menar de tre 

behandlarna som arbetar med Trappan-modellen. Att med hjälp av föräldern så närmar 

man sig den upplevelsen som föräldern tror är det värsta barnet varit med om. De ser till 

hur barnet förhåller sig till det. I Trappan-modellen så handlar det mycket om enbart 

barnet, föräldern är med som ett stöd under de första behandlings träffarna Relationen 

till förädlarna/omsorgsgivaren är viktig för att behandlingen ska bli så bra som möjligt 

menar samtliga intervjupersoner.  

Medan i Project support arbetar man tillsammans som en familj för att framför allt 

stärka föräldrarollen. Grip (2010) menar att förälderns omsorg och omvårdnad är det 

som betonas i behandlingen. Samtliga intervju personer som arbetar med Project 

Support är överens om att behandlingen går ut på att få föräldern att se sitt barn igen. 

Föräldraskapet är det som man arbetar med mest i denna modell. 

Att jag valde Project Support var för att jag stötte på denna behandlingsmetod under 

min praktiktid. Det som jag haft svårt att hitta, eftersom det inte riktigt finns än, är en 

rättvis utvärdering av det svenska projektet. En utvärdering som visar hur det fungerar 

att arbeta med denna metod i Sverige. Det gör att framtida forskning för denna modell 

blir aktuell i framtiden för att se om modellen fungerar bra i Sverige och inom vårt 

sociala arbete med barn. 
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Slutsatser och implikationer  

 

Jag anser att studiens syfte är uppfyllt, jag fick svar på de frågeställningar jag hade: 

 

 Hur bemöter personalen barn som upplevt våld i nära relationer och 

deras föräldrar och hur bygger de upp förtroende till dem? 

 

 

Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna är överens om att det viktigaste är 

att möta barnet i det sammanhang de befinner sig i. För att kunna ge en bra behandling 

behöver behandlaren skapar ett förtroende mellan sig och barnet. Barnets 

förälder/omsorgsgivare är en viktig del för att behandlingen ska bli bra. Behandlaren 

behöver även skapa ett förtroende till föräldern/omsorgsgivaren. För att behandlingen 

för barnet ska bli god så behöver förtroendet mellan både förälder, barnet och 

behandlaren vara bra.  

 

 Vilka aspekter i behandling av barn och föräldrar bidrar enligt personalen till 

förändring? 

 

Att kunna möta ett barn som har utsatts för ett trauma som dessa barn har gjort, behöver 

man som behandlare möta dem med respekt, att visa att det de säger tar man på allvar. 

Genom att få barnet att känna sig tryggt med mig som behandlare skapar man ett 

förtroende till barnet. Genom att man visar ett genuint intresse för det som barnet 

berättar och att man som behandlare berättar om sig själv, gör att man får barnets 

förtroende. För att behandlingen ska bli så bra som möjligt för barnet så behöver man 

även skapa en kontakt, ett förtroende mellan sig som behandlare och till barnet förälder. 

Genom intervjuerna så fick jag mycket information om två specifika 

behandlingsmodeller, Trappan- modellen och Project Support. Bägge modellera inriktar 

sig till att hjälpa de barn som bevittnat våld i nära relationer. Trappan-modellen är 

indelad i tre faser. Kontaktfasen är den första. Fas två är att samtala/ta upp den specifika 

händelsen som inträffat. Fas tre är att bli fri från skuld. Dessa tre faser arbetar 

behandlaren tillsammans med barnet, vilket kan ta olika lång tid beroende hur mycket 

barnet själv vill och klara av.  

Project Support arbetar två behandlare tillsammans, en som arbetar med föräldern och 

dennes föräldraskap och en som enbart arbetar med barnet till en början. Efter en tid så 

börjar behandlarna arbetar tillsammans med både barnet och föräldern för att se om 

samspelet mellan dem fungerar.  
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Fortfarande i botten så måste man ha ett sätt eller en kunskap om hur 

man för ett samtal för att komma till det bemötande som leder fram 

till goda samtal. Våra metoder är inte så mycket värda om ingen vill 

prata med oss, så man måste veta värdet av det först. 

 

 

 

 

Pedagogiska implikationer  

Denna studie har gett kunskap om hur man som behandlare möter och skapar ett 

förtroende med de barn som bevittnat våld. Även kunskap om två behandlingsmetoder 

finns i studien. Pedagogik handlar om att skapa förändringar hos människor och i det 

här fallet hos barn som bevittnat våld och av den anledningen inte mår bra. I den här 

uppsatsen har jag använt mig av hur behandlarna gör för att skapa förändring. Hur 

barnen uppfattar sig själva och vad de varit med om. För att belysa detta har jag använt 

mig av teorier om vad som gör att barn mår bra. Mitt intresse har varit att få veta hur 

behandlarna arbetar för att höja KASAM hos barn som bevittnat våld. Jag har visat att 

de sätt som de arbetar på handlar om att samtala med barnet, lyssna på det och visa att 

man lyssnar på det som de säger. Genom att på så sätt skapa förtroende och på sikt 

skapa mening, även i det hemska som hänt, få de barn till att släppa eventuell 

skuldbörda som det känner. Barnet kan känna en hanterbarhet i det som händer och att 

tillslut se en meningsfullhet i det som de går igenom med hjälp av behandlingen som de 

går i.   

Som nybliven behandlingspedagog så kommer jag efter denna studie har fått en ökad 

förståelse om hur barn som upplevt våld påverkas och vilka symtom jag ska leta efter 

hos dessa barn. Genom denna studie så har jag även fått kunskap om två verkningsfulla 

behandlingsmetoder för barn som upplevt våld i hemmet. I mitt framtida yrke som 

behandlingspedagog så kommer jag garanterat att möta dessa utsatta barn. Genom 

denna studie så kan jag få mer kunskap om hur jag möter dem, vilka symtom jag ska 

leta efter och vilka metoder som är verkningsfulla för deras framtida behandling. 

 

Framtida forskning 

Framtida forskning kan komma att visa om Project Support fungerar att implementera i 

svenska förhållanden och om den modellen fungerar att arbeta med även i behandlingar 

där inte våld förekommer.  
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Bilaga I 

Missiv till deltagare i studien Barn som bevittnat våld i nära 

relation 

Inom all vetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer och jag kommer i min studie 

att använda mig utav Vetenskapsrådets riktlinjer.  Detta gör jag för att göra allt jag kan 

för att ditt deltagande i min studie ska vara etiskt korrekt. Jag vill därför visa dig dessa 

riktlinjer och hur jag ser på dem. 

Det är fyra krav som är aktuella för min studie och dessa är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 

 

Informationskravet- Innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Du ska även veta vem jag är, vilken 

utbildning jag tillhör samt hur du kan nå mig. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 

som helst bestämma dig för att inte längre delta. 

Samtyckeskravet- Detta innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

någonting du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ och du har rätt att 

avbryta ditt deltagande. 

Konfidentialitetskravet- Detta innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå 

att det är just du som deltagit i studien och delgett mig dina kunskaper och erfarenheter. 

Nyttjandekravet- innebär att du ska vara helt införstådd med vad studien och 

uppsatsen kommer att användas till. Du har även rätt till att läsa det färdiga resultatet 

innan det publiceras och du får ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För 

mig är det viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig - då det är just 

dem jag är intresserad utav. 

  

    Med vänliga hälsnngar  

JennyHalldén  

 

      

   

Handledare: Henrik Nilsson 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig:MatsAnderberg 



 

 

Bilaga II 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

Hej! 

Jag är en student som läser till Behandlingspedagog på programmet ”Pedagogik med 

inriktning mot ungdoms- och missbruksvård” 180Hp, vid Linneuniversitetet, Växjö. 

Jag kontaktar dig med anledning av den C-uppsats jag planerar att skriva samt för att 

det ska vara tydligt för dig som deltagare vad det är jag har för önskemål med min 

studie.  

Mitt syfte med min studie är att få kunskap om hur man inom socialtjänsten möter de 

barn som bevittnat våld i nära relation. Jag skulle också vilja få kunskap på vilka 

insatser som erbjuds och hur du som behandlare bygger förtroende mellan sig och 

barnet.  

När det gäller detta anser jag att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket 

intressant att få ta del av och skulle kunna bidra mycket till min studie. 

För att genomföra detta vill jag intervjua dig. Jag skulle villja om möjligt spela in vad 

du säger så att jag ska kunna skriva en rättvis tolkning av all den information jag 

kommer att få ta del av. Jag kommer att avidentifiera allt material så ingenting kan 

härledas till dig, dina klienter eller din verksamhet genom att ta bort namn, platser och 

annan information i mitt utskrivna material. Efter avslutat arbete så kommer jag att 

radera inspelningen.   

I mitt uppsatsarbete har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av 

uppsatsarbete och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta 

ansvaret har doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsarbete och etiska aspekter. 

 

Jag kommer att kontakta dig per telefon i v. 7 för att bestämma vidare tid och plats för 

vårt möte som kommer att ta cirka 40 minuter. 

 

Har du frågor eller funderingar så når du mig Jenny på 0733-219 319  

hallden81@gmail.com 

Med vänliga hälsningar 

  

Jenny Halldén  

 

Handledare: Henrik Nilsson  

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga III 

Intervjuv guide  

 

Bakgrund 

- Villken utbildning/kompetens har du? 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

- Hur lång erfarenhet har du med att arbetar med barn som bevittnat våld i nära 

relation? 

 

Mötet 

- Hur möter och skapar du förtroende till de barn som du träffar som bevittnat 

våld? 

- Träffar du även föräldrarna till barnet?  

 

 

Behandlingen  

 

- Hur väljs det vilken behandling/metod ni ska arbeta efter? 

- Följer ni exakt den metodens ”riktlinjer” eller modifiera ni den efter det 

behovet som finns? 

- På vilket sätt kan metoden ändras från fall till fall?  

- Har metoden inte fungerat någon gång och vad görs då? 

 


