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Abstract 

The aim of this qualitative study was to get a deeper understanding of social 

workers experience that children who participate in the Trappan-insatsen get a 

sense of coherence. To achieve an empirical material social workers who perform 

Trappan-samtal have been interviewed. 

 

The study shows that it is important that children get help and support to talk about 

the trauma they experienced. The support of the narrative, however, differ 

depending on the child's age, it is important to have a flexible approach as a 

Trappan-user. 

 

It appears that it is essential that parents give their consent to the children so they 

can talk about the violence. It also emerges that information to the children is an 

important part of understanding the process. 

 

The study shows that social workers feel that the children participating in the 

staircase mission get a sense of coherence.   

 

Keywords: Children, Domestic Violence, treatment, SOC, Trappan-samtal  
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Sammanfattning  

Det huvudsakliga syftet i denna kvalitativa studie var att få en djupare förståelse 

om socialarbetare upplever att barn som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av 

sammanhang. För att uppnå ett empiriskt material har socialarbetare som utför 

Trappan-samtal intervjuats. 

Studien visar att det är viktigt att barnen får hjälp och stöd i att berätta om det 

traumatiska de upplevt. Stödet i berättandet kan dock se olika ut beroende på 

barnets ålder, det gäller att ha en flexibel hållning som Trappan-användare. 

 Det framkommer att det är av största vikt att föräldrarna ger sitt medgivande till 

att barnen får prata om våldet. Det framkommer också att informationen till barnen 

är en viktig del i förståelseprocessen. 

I studien framkommer det att socialarbetare upplever att barnen som deltar i 

Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang.   

Nyckelord: Barn, våld i hemmet, behandling, KASAM, Trappan-samtal  
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Livets ström ses som en flod på vars stränder ingen går säker, och ur denna 

flod är vår medicinska värld fullt sysselsatt med att dra upp människor som 

håller på att drunkna. Ingen tycks dok på allvar fråga sig varför alla befinner 

sig i detta tillstånd, där de flesta inte tycks behärska simkonsten särskilt väl. 

En flod har dessutom olika förgreningar, lugna sel eller strida strömmar, och 

den kan även vara förgiftad (Nilsson 2002) 

1. Bakgrund 

I alla tider har sociala problem funnits såsom fattigdom och alkoholmissbruk 

(Meeuwisse & Swärd, 2010 s. 27). Utifrån sociala missförhållanden och sociala 

orättvisor i samhället har således ett socialt arbete vuxit fram. 

I början av 1900-talet myntades begreppet socialt arbete i Sverige och det var då i 

första hand Centralförbundet för socialt arbete (CSA) som använde begreppet. 

Socialt arbete hade bland annat en systematisk funktion som inriktade sig på att 

hjälpa svaga och utsatta människor i samhället. Socialt arbete är brett och sträcker 

sig både över individ- och familjenivå samt grupp- och samhällsnivå (Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006 s. 28). Enligt Meeuwisse & Swärd (2010) har sociala 

problem en koppling till de svagheter som finns i samhället. 

Ett stort och utbrett samhällsproblem är våld inom familjen. Det är ett våld som 

sker i hemmet, en plats där trygghet ska finnas (Källström Carter, 2014). När 

våldet sker i hemmet är sannolikheten stor att någon annan i familjen ser detta. 

Den som bevittnar detta våld är ofta ett barn. 

Utifrån att barn ska kunna känna trygghet och att barnperspektivet ska vara i 

främsta rummet antog Sverige FN:s barnkonvention år 1990 (Barnombudsmannen, 

2014). Det viktigaste som står att läsa i barnkonventionen är att: "barnets bästa 

alltid ska komma i främsta rummet" (Barnkonventionen Artikel 3Fridh & Norman, 

2008 s. 9). Barnkonventionen eller FN:s generalförsamling som den egentligen 

heter tar upp 54 stycken olika artiklar som knyter an till barns rättigheter 

(Räddabarnen, 2014). 
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I den internationella forskningen som handlar om barn som bevittnat våld i nära 

relationer framkommer det att upp emot tio miljoner barn i världen bevittnar våld i 

nära relationer varje år (Carter, Kay, George & King, 2008). 

Barn som bevittnar våld i hemmet associerar våldet med oro och en rädsla 

(Socialstyrelsen 2014).  Källström Cater & Ekbom (2014) menar att barn som 

upplever våld i hemmet således känner på samma sätt som att det var dem själv 

som blev slagna. 

Samhällskostnaden för barn som bevittnat våld i sin närhet är enorm. Positivt är att 

problemet har fått ett växande erkännande och att samhällsorgan som handhar 

barnen får mer kunskap om deras problem och de blir mer medvetna om deras 

existens (Groves, McAlister, 1999). 

Det finns således några grundprinciper i Barnkonventionen och dessa är 

fokuserade på den rätt som varje barn är tilldelad. Den ser till barnets bästa och att 

inget barn får diskrimineras samt att alla barn har rätt till en mognad. Kort och 

gott, alla barn har rätt till ett gott liv (Rädda Barnen, 2014). 

Sedan 2007 ligger ansvaret för barnen på Socialtjänsten och det står reglerat i 

Socialtjänstlagen, SoL (Broberg et al., 2011). Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § 

SoL: "… verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden" (Socialtjänstlagen 2012:776). 

För barn som upplever och bevittnar våld i hemmet är det en traumatisk händelse. 

Ett trauma innebär att barnet är med om ett mycket skrämmande tillfälle som 

barnet inte har kunnat förvänta sig. Ett trauma utlöser således både fysiska och 

psykiska reaktioner. När dessa barn under en längre tid lever under sådan press 

utvecklar barnet olika strategier för att det ska klara av att hantera det traumatiska 

det varit med om (Arnell & Ekbom 2010 s. 18). Det finns forskning som visar att 

dessa barn tenderar att få svårigheter längre fram i livet och att insatser för att 

lindra dessa svårigheter är nödvändiga (Geffner, Spurling Igelman & Zellner, 

2008). 
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Barn som bevittnat våld i hemmet har egna upplevelser samt ett eget perspektiv på 

det inträffade och behöver därför ha egen tid och egna samtal för att försöka 

bearbeta traumat.  I slutet av 1990-talet lanserades ett projekt i Sverige av Rädda 

barnen. I projektet utarbetades insatsen Trappan-modellen av två personer, Ami 

Arnell och Inger Ekbom. Insatsen skulle komma att bli ett hjälpmedel för barn som 

bevittnat våld (Arnell & Ekbom, 2010 s. 5). De beskriver Trappan-modellen på 

följande sätt: 

Trappan kan beskrivas som ett psykosocialt arbete. Med detta menas att 

hänsyn skall tas till det utsatta barnets ’dubbla verklighet’, den yttre 

samhälleliga och den inre personliga (Arnell & Ekbom 2010 s. 46). 

Trappan-modellen är ett psykosocialt arbete där motivationsarbetet är en viktig 

del. Arbetet med Trappan-modellen innefattar ett salutogent (hälsans ursprung) 

förhållningssätt, enligt Socialstyrelsen, då en utgångspunkt är att det som barnet 

upplevt ska bli mer begripligt och mer hanterbart än tidigare, samt ge barnet 

förstärkta resurser att hantera svårigheter och motgångar i framtiden 

(Socialstyrelsen, 2014). Detta kan liknas med Aron Antonovskys KASAM-teori 

som bygger på ett salutogent synsätt men det finns inget som tyder på att Trappan-

modellen är uppbyggd utifrån KASAM-perspektivet.  

Det salutogena arbetet har sin utgångspunkt i en människas känsla av 

sammanhang, det vill säga KASAM. En god KASAM gör att man lättare kan 

tackla svårigheter som man stöter på under livets gång (Nilsson, 2002 s. 4). När 

studieförfattarna tittat närmare på denna teori så finner vi att alla barn bör få 

uppleva känslan av sammanhang. Utifrån detta finner studieförfattarna det 

intressant att få djupare förståelse om socialarbetare upplever att barn som deltar i 

Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang.  

 

2. Centrala begrepp   

För att denna studie ska bli lättare att följa samt att läsaren lättare ska förstå vad 

studien menar med vissa begrepp följer här en kortare förklaring av centrala 

begrepp. 
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2.1 Våld  

Begreppet våld är mångfacetterat och en sedvanlig beskrivning av begreppet är att 

det oftast handlar om fysiskt våld men det är nödvändigt att förstå att det innefattar 

mycket mer än så (Kastling, 2010 s. 43). Källström Cater & Ekbom (2014) menar 

att begreppet våld är något som innefattar psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller det 

språkliga förtrycket. Kastling (2010) skriver att våld också kan uttrycka sig i form 

av ekonomiskt eller materiellt våld. En våldshandling kan till exempel vara när 

pappan slår mamma rent fysiskt. Ett våld kan också te sig i att någon slår sönder 

saker. Studieförfattarna har valt att i denna studie följa dessa författares 

resonemang kring begreppet våld och följer deras definition: 

Varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att göra något den vill (Almqvist, K., Gergsson, A., 

Grip, K. & Broberg, A. 2012).  

2.2 Socialarbetare 

Enligt Lindqvist och Nygren (2009) bedrivs det sociala arbetet i: 

… skärningspunkten mellan individ och samhälle och att det riktas mot 

situationer som är problematiska för enskilda individer, grupper eller ibland 

för samhället som helhet (Lindqvist & Nygren 2009 s. 94).  

Utifrån dessa problematiska situationer som en individ kan befinna sig har olika 

professioner vuxit fram såsom kuratorer, socialsekreterare, behandlingsassistenter, 

beteendevetare och psykologer (Meeuwisse & Swärd, 2010 s. 23). Fortsättningsvis 

i denna studie kommer alla medverkande yrkesprofessioner som utför Trappan-

samtal att benämnas som socialarbetare. 

2.3 Trappan-modellen  

Det centrala i Trappan-modellen är att: "… barnet får möjlighet att tankemässigt 

återskapa den våldsamma situationen till en historia med början, mitt och slut" 

(Källström Cater & Ekbom, 2014 s. 23). Det finns således ett övergripande mål i 

Trappan-modellen och det är att barnen som bevittnat våld ska få egen tid och 

plats att skapa en berättelse för att sätta ord på det upplevda (Källström Cater & 
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Ekbom, 2014 s. 83). Arnell och Ekbom (2010) framhåller vikten av att barn som 

bevittnat våld i sitt hem, snarast efter händelsen får den hjälp de behöver för att 

kunna bearbeta den svåra upplevelsen. Källström Cater (2014) anser att för att 

kunna utföra insatsen behöver ett viktigt kriterium vara uppfyllt och detta 

kriterium är att barnet ska vara tryggt och inte bo tillsammans med den som utfört 

våldet.  

Trappan- modellen omfattar en sorts krissamtal i tre steg för barn som bevittnat 

våld. Innan de tre krisbearbetande samtalsstegen inleds med barnet börjas insatsen 

med ett eller flera samtal med den som blivit utsatt för våldet, i de flesta fall 

mamman. Genom detta samtal skall den som ska utföra Trappan-samtalet samla 

information om händelserna men också hur barnets nätverk ser ut (Arnell & 

Ekbom, 2010 s. 49). När insatsen med barnet är slutfört så har socialarbetaren ett 

avslutande samtal med den utsatta föräldern. Föräldern får då vetskap om hur det 

gått för barnet under samtalen, under förutsättning att barnet godkänner detta. 

Föräldern får också vetskap om barnet har några behov av att få annan form av 

hjälp och stöd (Källström Cater & Ekbom, 2014 s. 15).  

Det första steget i Trappan innebär att den socialarbetare som ska utföra insatsens 

skapar en god och bra allians med barnet. I detta steg är det viktigt att 

socialarbetaren förklarar varför barnet är där samt hur samtalen kommer att se ut. 

Det andra steget är att rekonstruera det som barnet har bevittnat så att barnet kan 

börja bearbeta det traumatiska i händelsen. Innan socialarbetaren leder samtalet in 

på det som barnet upplevt berättar de allmänt om våld och vad det är samt att det 

inte är barnets fel att våldet uppstått i hemmet. I detta steg pratar också 

socialarbetaren rent allmänt om vad våld innebär samt vad som är rätt eller fel. Det 

sista och tredje steget syftar till att ge barnet en kunskap om vanliga reaktioner på 

traumatiska händelser eller upplevelser och var barnet kan vända sig om denne 

skulle behöva hjälp i framtiden (Källström Carter, 2014). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om socialarbetare upplever 

att barn som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang.  

3.2 Frågeställning 

Hur upplever socialarbetare att barn påverkas av Trappan-insatsen:  

 Beträffande begriplighet? 

 Beträffande hanterbarhet?  

 Beträffande meningsfullhet?  

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forsning kring de faktorer som är relevant för 

denna studie. Våld kan utövas på båda könen men vanligast är att mannen utövar 

våld mot kvinnan (Kunskapsbanken, 2014). Utifrån det finns det till största del 

forskning som rör våld mot kvinnor. Tidigare forskning studieförfattarna påträffat 

är bland annat den som författarna till Trappan-modellen också hänvisar till.  

4.1 Generellt om forskning som berör barn som bevittnat våld  

En studie har visat positiva resultat av att behandla barn som upplevt våld i nära 

relation. Studien visar stora positiva förbättringar när det gäller barnens initiala 

svårigheter med samspelet med andra människor, deras somatiska symtom och 

sociala problem. Efter fullföljd behandling har barnen klarat av att upptäcka våld i 

hemmet och de har haft förmågan att diskutera övergreppen med sina föräldrar. 

Barnen lärde sig att uttrycka sina känslor. Studien visar även att mödrarnas 

medverkan minskar deras stress och detta leder till ett bättre och tryggare 

föräldraskap. De leder i sin tur till att banden mellan barnen och mödrarna stärks 

(Carter, Kay, George & King, 2008). 
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En annan studie beskriver att antalet barn som bevittnar våld i nära relationer ökar 

och detta är ett växande problem. Dessa barn riskerar att få svårigheter längre fram 

i livet och att insatser för att lindra dessa svårigheter är nödvändiga. Från denna 

studie framkommer att om man ser till att mödrarna känner sig säkra så hjälper 

detta barnen. Detta kan man lösa genom att värna om de lagar som redan finns för 

att de som utövat våldet hålls ansvariga för detta, olika strategier och att försöka 

skapa en icke-vålds-kultur i samhället. Dessa åtgärder är till för att skapa 

meningsfullhet och att kunna hindra alla tillfällen då barn får bevittna våld i sina 

familjer (Geffner, Spurling Igelman & Zellner, 2008).  

4.2 Redogörelse för forskning som ligger tillgrund för Trappan-modellen  

Författarna och skaparna av Trappan-modellen, Ami Anrell och Inger Ekbom har 

inspirerats av bland annat forskarna Pynoos och Terr. Deras forskning har: "... 

gjort det möjligt för oss att förstå vad barn upplever i samband med traumatiska 

våldshändelser" (Arnell & Ekbom, 2010 s. 46). Ami Anrell är leg. psykolog och 

Inger Ekbom är socionom. Dessa två utvecklade Trappan-modellen i slutet av 

1990-talet (Arnell & Ekbom, 2010).   

Internationell forskning visar att barn som upplevt trauma ofta drabbas av PTSD 

(Posttraumatiskt stressyndrom). Om man inte bearbetar traumat kan detta leda till 

kronisk PTSD. Detta i sin tur kan leda till depressioner, missbruk och andra 

hälsoproblem (Pynoos, S. R, Goenjian, K. A. & Steinbarg, M. A. 1998). Dessa 

hälsoproblem kan yttra sig somatiskt med exempelvis magont, huvudvärk och 

hudproblem. De psykiska hälsoproblemen kan exempelvis visa sig genom 

ätstörningar, sömnsvårigheter, ångest, aggressivitet och koncentrationssvårigheter 

(Kunskapsbanken, 2014). Om barnen upplever en stor katastrof eller ett trauma i 

familjen behöver de få bearbeta detta.  Forskarna (Pynoos et al., 1998) menar 

också att trauma och sorg går hand i hand och att barnet behöver bearbeta både 

traumat och sorgen. Man menar att barn som upplevt trauma stannar med det i 

"fokus" och behöver hjälp att fokusera på andra saker (Pynoos et al., 1998). 

I en annan studie visar psykiatrikern Leonore Terr att obearbetade trauman ifrån 

barndomen gör sig påminda i vuxenlivet på ett negativt sätt med bland annat 

förbittring/ilska och mardrömmar (Beck, 1990). Från Kunskapsbanken (2014) 
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framgår att flickor som har ett obearbetat trauma har en tendens att bli mer 

inåtvända och detta kan yttra sig i självskadebeteende. När det gäller pojkar som 

bär på ett obearbetat trauma utvecklar de ofta ett självskadebeteende i forma av till 

exempel missbruk och/eller utåtagerande beteende (Kunskapsbanken, 2014). 

4.3 KASAM 

Då man tittar på tidigare forskning så visar den att känsla av sammanhang, 

KASAM, har en stor betydelse. Forskningen kring Sense of Coherens, eller som 

det översatt på svenska benämns KASAM, visar att en människas känsla av 

sammanhang är av stor betydelse för dennes hälsa och välbefinnande. 

En internationell studie visar att barn som uppvisade många somatiska 

besvär/sjukdomar upplevde mindre känsla av sammanhang. De barn som däremot 

kände en hög känsla av sammanhang upplevde färre somatiska symtom. Detta 

menar forskarna kan bero på att de som har många somatiska besvär och en 

mindre känsla av sammanhang lägger större fokus på symtomen och det sjuka och 

blir därför sämre. Har man däremot en högre känsla av sammanhang fokuseras 

mer på det som inte är sjukt och man känner ett högre välbefinnande. I studien 

framhålls värdet i att studera barns känsla av sammanhang eftersom det kan hjälpa 

oss att förstå varför vissa barn får så många somatiska besvär/sjukdomar. 

Forskarna fann också att barns känslomässiga upplevelser var mindre intensiva 

jämfört med de barn som hade känsla av sammanhang. Resultatet i studie påvisar 

att de barn som uppvisar flertalet somatiska bekymmer till stor del behöver hjälp 

med sina emotionella problem (Jellesma, Rieffe, Meerum Terwogt & Kneepkens, 

2006). 

I en annan internationell forskningsstudie, där man studerat 287 barn i årskurs 5-6, 

tittade man på sambandet mellan familjesammansättning och känslan av 

sammanhang. Studien påvisade att barn som levt i en stel och splittrad familj där 

det inte funnits någon sammanhållning hade de högsta nivåerna av ensamhet och 

de lägsta nivåer av känsla av sammanhang. Forskarna fann att vänner hade en stor 

roll i barns och ungdomars välmående och att känslan av ensamhet kunde leda till 

stress.  För en del av barnen kom känslan av ensamhet att leda till ett permanent 

tillstånd av ensamhetskänsla och där fanns det en risk att de begränsades i sin 
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utveckling. Detta i sin tur kan ha lett till fysiska och psykiska sjukdomar. 

Forskningen visade även att de barn som haft goda mellanmänskliga relationer och 

en positiv självuppfattning fått en god känsla av sammanhang och därmed klarat 

ensamhetskänslan bra (Sharabi, Levi & Margalit, 2012).  

Ytterligare internationell forskning visar liknande resultat. Forskarna intervjuade 

åtta och nio år gamla barn för att undersöka hur den fysiska leken påverkar 

KASAM. De menade att deltagandet i den fysiska leken lär barn en större 

begriplighet och hanterbarhet. Studiens diskussion handlar om hur den fysiska 

leken kan komma att påverka barnens KASAM. Forskaren påvisar att barn som 

utesluts från den fysiska leken får en mindre känsla av sammanhang på grund av 

den låga begripligheten och hanterbarheten. Hämmas den fysiska leken, hämmas 

de tre komponenterna, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet och därmed 

hämmas KASAM (Löndal, 2010).  

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den internationella forskningen som studieförfattarna tittat på pekar åt samma håll, 

nämligen att behandling av barn som bevittnat våld är nödvändig och att det är att 

betrakta så som ett stort växande folkhälsoproblem. (Carter, Kay, George & King, 

2008; Geffner, Spurling Igelman & Zellner, 2008). 

Den tidigare forskning som valts för denna studie är utifrån att studieförfattarna 

anser att forskningen talar om viktiga delar som kan relateras till KASAM-

perspektivet. Studieförfattarna menar att den tidigare forskning som används i 

denna studie liknar varandra. De pekar på vikten av behandling av barn som 

bevittnat våld. Det blir därför relevant att se om socialarbetare upplever att barn får 

en känsla av sammanhang när de genomgått Trappan-insatsen. 

 

5. Teoretiskt perspektiv 

 
5.1 KASAM  

I denna studie har studieförfattarna valt att analysera det empiriska materialet 

utifrån den medicinske sociologen Aaron Antonovskys KASAM-begrepp 



 

10 
 

(Antonovsky, 2005), känsla av sammanhang och dess tre komponenter 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Detta begrepp är relevant för att 

förklara varför behovet av att förstå sammanhang är så viktigt för en människas 

hälsa och utveckling, i synnerhet för ett barn som befinner sig i en svår situation. I 

denna studie valdes detta begrepp eftersom studieförfattarna vill få en djupare 

förståelse om socialarbetare upplever att barn som deltar i Trappan-insatsen får 

känsla av sammanhang. Antonovsky menar i sin teori att en känsla av 

sammanhang byggs upp redan från spädbarnstiden. Detta tror studieförfattarna 

stämmer men när barn bevittnar våld behövs känslan av sammanhang bibehållas 

och stärkas. Studieförfattarna tror att de barn som inte upplever en känsla av 

sammanhang inte kommer att bli hjälpta av Trappan-insatsen utan dessa barn 

behöver mer specifik hjälp.  

Begreppet KASAM kommer i detta avsnitt att belysas på ett generellt plan, det vill 

säga inte vara relaterad till en människas ålder, utan avses här att gälla för både 

vuxna och för barn. Antonovskys (2005) formella definition av begreppet KASAM 

lyder: 

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, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky 2005 s. 46).  

Antonovsky började intressera sig för känslan av sammanhang när han år 1970 

gjorde en studie om hur kvinnor med tragiska upplevelser ändå kunde uppleva 

hälsa och välmående. Antonovskys teori var att kvinnornas upplevelse av god 

hälsa kunde kopplas till om de samtidigt hade en känsla av sammanhang i sitt liv 

(Antonovsky, 2005 s.15, 16).  Antonovsky (2005) menar att KASAM, känsla av 

sammanhang, var ett nytt begrepp han uppmärksammat. Nilsson (2002) belyser att 

detta inte var ett nykommet begrepp utan att flera författare genom tiderna har 

pekat på detta. Till exempel redan 121-180 e. Kr. belyste Marcus Aurelius att: 
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"Ingenting höjer människan mer än förmågan att kunna rätt bedöma allt som möter 

i livet och äga blick för dess sammanhang" (Nilsson, 2002 s. 3). 

När Antonovsky studerade begreppet KASAM trädde tre tydliga komponenter 

fram hos de som hade en hög grad av känsla av sammanhang. Dessa tre 

komponenter var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005 

s. 43).  

Sammanfattningsvis förklarar Nilsson (2002) att Antonovskys tre komponenter 

kan förklaras genom att begriplighet föreligger när individen vet vad som händer, 

hanterbarhet när individen kan handskas med prövningar som kommer och 

meningsfullhet när individen vill se en förändring (Nilsson, 2002 s. 5). 

Antonovsky (2005) menar att dessa komponenter ska ses som en helhet och inte 

var för sig (Antonovsky, 2005 s.47). Graden av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är det som gör att en människa får en känsla av sammanhang i sitt 

liv. Antonovsky (2005) beskriver att komponenten begriplighet syftar till vilken 

grad människor mottar inre och yttre stimuli. Med detta menar Antonovsky att 

dessa stimuli är strukturerade, tydligare och mer sammanhängande. Om inte 

komponenten begriplighet finns upplever människan dessa stimuli som kaotiska 

och oförklarliga (Antonovsky, 2005 s. 44). Grunden till denna komponent menar 

Antonovsky att förutsägbarheten gör (Antonovsky, 2005 s. 129,130).  

Komponenten hanterbarhet handlar om de resurser en individ har tillgängliga för 

att hantera de inre och yttre stimuli som denne kommer att möta i framtiden. Om 

man känner att situationen man befinner sig i är hanterbar hamnar man inte i en 

offerposition, en position som kan vara svår att ta sig ur (Antonovsky, 2005 s. 45). 

Grunden till denna komponent är enligt Antonovsky (2005 s. 130) 

belastningsbalansen. När det kommer till begreppet meningsfullhet menar 

Antonovsky (2005) att den är mycket viktig för en människas välbefinnande och 

hälsa. Han anser att graden av meningsfullhet är en drivkraftsdel och när 

motgångar kommer kan man se dessa som utmaningar värda att lägga energi på 

(Antonovsky, 2005 s. 45,46). Utan den menar han att varken begriplighet eller 

hanterbarhet blir speciellt långvarig (Antonovsky, 2005 s. 50). Grunden till denna 

komponent är delaktigheten till resultat (Antonovsky, 2005 s. 130). 
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Antonovsky (2005) förklarar också att redan vid spädbarnstiden samspelar barnet 

med sin omgivning, främst då mamman och pappan, på ett sådant sätt att det får 

respons. Med tiden lär sig barnet vilken respons denne får vid vissa signaler. 

Barnet lär sig att förutse vilket stimuli denne kommer att få. Antonovsky (2005) 

menar att i vilken utsträckning något sker och vilka konsekvenser detta får 

(Antonovsky, 2005 s. 132). Till exempel gråter barnet (något sker) kommer denne 

att bli upplyft av någon i sin omgivning (konsekvens), detta har barnet lärt sig. När 

dessa stimuli sedan blir igenkänt för barnet kommer dessa att bli begripliga. När 

det gäller hanterbarheten menar Antonovsky (2005) att barnet lär sig att välja vad 

som ska ske. Han jämför detta med när ett barn lär sig att gå på pottan. Barnet lär 

sig tillslut att välja själv om denne vill lämna ifrån sig sin avföring eller inte och 

grunden till belastningsbalansen läggs. När ett barn sedan lär sig hur denne ska 

sända signaler för till exempel hunger och det resulterar i att denne får mat har 

barnet lärt sig att vara delaktig i sitt beslut vilket också blir en drivkraft för barnet 

att vilja påverka livet, en meningsfullhet (Antonovsky, 2005 s.135). Antonovsky 

(2005) menar att dessa tre huvudtyper av erfarenhet i barnets liv som är bakgrund 

till den ursprungliga drivkraften i riktning mot en starkare eller svagare KASAM i 

livet (Antonovsky, 2005 s. 139).  

Hur kopplar då Antonovsky ihop KASAM och hälsa? Kortfattat menar han att 

människor som har en känsla av KASAM mottar stimuli på ett konkret och 

förklarbart sätt. Om en människa som till exempel blir uppsagd från sitt arbete 

mottar detta stimuli men kan hantera detta på ett sådant sätt att ett negativt stimuli 

inte blir till en stress för människan. Det vill säga om denne kan förklara dessa, 

kan handskas med detta besked samt att människan vill se en förändring och ett 

driv framåt att kunna påverka sitt liv trots denna uppsägning. Människan som 

utsätts för detta kommer inte att uppleva en negativ stress och på så vis känna 

hälsa.  

5.1.1 Salutogenes 

Från den nya upptäckten som Antonovsky (2005) gjorde utvecklade han den 

salutogena modellen med ett salutogent synsätt (Antonovsky, 2005 s. 15). Den 

modellen säger att människor rör sig mellan två olika poler. Den ena polen är den 

friska och den andra är den sjuka. Antonovsky (2005) menar att människor varken 
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är friska eller sjuka. Vilken grad av KASAM en människa upplever har betydelse 

för var på skala denne hamnar, om denne hamnar åt den friska eller den sjuka 

polen. Antonovsky benämner detta som ett hälsa-ohälsa kontinuum (Antonovsky, 

2005 s. 16). När Antonovsky talar om skalan med två poler menar han också att en 

människa vandrar balansgång på en lina, eller en skala genom livet, den linan kan 

människan halka av om denne stöter på motgångar. Känner människan då en 

känsla av sammanhang ramlar denne inte så långt utan når linan igen (Antonovsky, 

2005 s. 126).  

Antonovsky menar i sitt synsätt att i stället för att se vad som bidrar till en 

sjukdom, så borde mer fokus ligga på vad som bidrar till att människor känner 

välbefinnande och besitter en god hälsa (Antonovsky, 2005 s. 15, 17). 

”Salutogenes”, härstamma av latinets salus, som betyder hälsa, samt grekiskans 

genesis, som betyder ursprung. 

Med den salutogenetiska modellen menar Antonovsky (2005) att alla individer har 

generella motståndsresurser. Exempel på dessa resurser är att ha ett socialt stöd, att 

det finns en jagstyrka, samt tillgång till materiella resurser. Motståndsresurser är 

kort och gott alla faktorer som bidra till att ge styrka till att orka med de stressorer 

och motgångar som människan stöter på genom livet. När en människa har erfarit 

motgångar i livet kan detta bidra till att de svårigheter som uppstår i framtiden 

kommer att vara mer begripliga vilket i sin tur kan leda till en stark känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005 s. 16,17).  Vidare menar Antonovsky att 

människor med hög KASAM tenderar att i stressituationer lättare kunna lämna 

problemet därhän eller i mindre utsträckning feltolka "problemets karaktär" 

(Antonovsky, 2005 s. 208).  

6. Metod   
 

I detta avsnitt redogörs för vilka metodval som gjort och varför. Här redovisas 

vilken design som använts. Vidare redogörs vilka respondenter som valts och som 

ligger till grund för denna studie. Här redogörs också för hur datainsamlingen, 

litteratursökningar, intervjuguide, intervjuer, studiens validitet och reliabilitet samt 
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de etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis diskuteras för och nackdelar 

med metodvalen som gjorts. 

6.1 Design 

Designen i en studie handlar om vilket tillvägagångsätt som kommer att användas 

och vägleda för att på bästa sätt kunna studera en eller flera frågeställning som för 

studien är central (Bryman, 2011 s. 48). Syftet med denna studie var att få en 

djupare förståelse om socialarbetare upplever att barn som deltar i Trappan-

insatsen får en känsla av sammanhang. För att på bästa sätt nå det empiriska 

materialet ansågs att det bästa tillvägagångssättet var en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjumetod inbjuder till att 

intervjupersonen fritt kan svara på de frågeställningar som valts att tas upp. 

(Bryman, 2011 s. 340, 415).  Bryman menar att den kvalitativa metoden närmare 

försöker studera och undersöka deltagarnas uppfattning och perspektiv (Bryman, 

2011 s. 371). Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2012 s. 187). 

6.2 Population och urval   

Studiens syfte var att få en djupare förståelse och socialarbetare upplever att barn 

som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang. 

Eftersom studien riktar in sig på kategorin socialarbetare som utför Trappan-

samtal verksamma i Dalarnas län. Dessa blev också den totala populationen. Med 

population menas den totala grupp som vill undersökas och som urvalet av 

respondenter görs utifrån (Bryman, 2011 s. 178, 179).  Utifrån den begränsade tid 

vi haft att disponera för denna studie valdes ett bekvämlighetsurval. Bryman 

(2011) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna finns inom 

räckhåll för forskaren, att forskaren på förhand vet om eventuella respondenter 

(Bryman, 2011 s. 194). I denna studie gjordes bekvämlighetsurvalet utifrån att 

studieförfattarnas handledare tipsade om tre stycken respondenter i en kommun. 

De andra respondenterna valdes utifrån att studieförfattarna hade kännedom om 

dessa från sin VF-utbildning, men dessa inte var kända sedan tidigare av 

studieförfattarna.  
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Sammanlagt intervjuades fem respondenter. Dessa fördelades, som redovisats 

ovan, på tre socialarbetare i den lite större kommunen och två i den något mindre.  

6.3 Datainsamling  

För att på bästa sätt samla in ett empiriskt material valdes att göra kvalitativa 

intervjuer. Denna metod valdes utifrån att studien ville lägga tonvikten på de ord 

som sades i intervjun eftersom att man i studien strävade efter att få en djupare 

förståelse om socialarbetare upplever att barn som deltar i Trappan-insatsen får en 

känsla av sammanhang. Bryman (2011) menar att en kvalitativ studie riktar sig till 

mikronivån, där man får en närhet till respondenterna samt att man intervjuar samt 

att man lättare kan får fatt i deras föreställning av det som ska studeras. (Bryman, 

2011 s. 371). Genom att ha en närhet till respondenterna medför det att man kan 

tyda det som inte sägs genom kroppsspråk med mera.  

För att studieförfattarna inte skulle leda in respondenterna på specifika frågor som 

skulle ge specifika svar valdes semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar 

att forskaren som gör en semistrukturerad intervju har en intervjuguide som tar 

upp specificerade övergripande teman som skall beröras men intervjupersonen kan 

svara fritt utifrån dessa (Bryman, 2011 s. 415).  

6.4 Litteratursökning 

Litteratursökningen har varit tidsödande men det har varit nödvändigt för att få ta 

del av så mycket information som möjligt. Den litteratur som använts till denna 

studie har bland annat sökts genom Högskolan Dalarnas bilioteks hemsida 

du.se. Litteratursökning har gjorts i tre sökdatabaser vilka är PsycINFO, Social 

Services Abstracts och Sociological Abstracts. Sökningar har även gjorts via 

Google scholar och summon@dalarna. Sökorden som har använts är Domestic 

violence, children, treatment och KASAM. Resultat av sökningar redovisas i 

bilaga 3.  

Sökningar efter relevant litteratur har gjorts på Ludvika stadsbibliotek samt 

Smedjebackens bibliotek.  
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6.5 Intervjuguide  

När intervjuguiden framarbetades (se bilaga 1) gjordes huvudfrågor/teman samt 

underfrågor utifrån studiens syfte och centrala frågeställningar. Frågorna fick 

omarbetas några gånger i samråd med handledaren innan de färdigställdes. En 

önskan om att få pröva frågorna på någon utomstående hade varit önskvärt men 

eftersom det endast fanns begränsat tidsutrymme var det inte genomförbart. 

6.6 Intervjuer  

De tilltänkta respondenterna blev via mail kontaktade för en första förfrågan om 

att delta i studien. Efter att dessa gav sitt medgivande skickades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 2), där de informerades om studiens syfte och 

centrala frågeställningar. Respondenterna informerades också om de etiska 

principerna samt vad studien skulle användas till. Därefter fick de själv bestämma 

tid och plats, den enda önskan vi hade var om intervjuerna skulle kunna 

genomföras en specifik vecka. 

När tid och plats bestämts genomfördes intervjuerna på respektive respondents 

arbetsplats som önskades av respondenterna själva. Inledningsvis i intervjuerna 

blev respondenterna tillfrågade om vi fick spela in intervjun, vilket samtliga 

samtyckte till. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Efter intervjuerna 

gjorts transkriberades ljudupptagningarna noggrant och det transkriberade 

materialet kom att bli cirka tio sidor per intervju.  

6.7 Analysprocessen  

 

I studien användes en kvalitativ innehållsanalys för att hantera datainsamlingen. 

Inom intervjuforskning har kvalitativ innehållsanalys använts för att granska och 

tolka texter, till exempel utskrifter av inspelade intervjuer (Graneheim & 

Lundman, 2012 s.187). Det som utmärker en kvalitativ innehållsanalys är att man 

försöker belysa variationer och att åskådliggöra skillnader och likheter i en text. 

Skillnader och likheter kan uttryckas i subteman och teman på olika 

tolkningsnivåer. Efter det att intervjuerna spelats in och därefter noggrant 

transkriberats, fortskred analysprocessen i fyra steg. Det första steget innebar att 

läsa igenom intervjuerna flera gånger för att skapa en förståelse kring helheten. 
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Därefter delades texten in i meningsenheter (Granheim & Lundman, 2012 s. 190) 

som var relaterade till studiens syfte. Steg tre innebar att meningsenheterna 

kondenserades och utmynnade i sex olika subteman. Det fjärde, slutliga steget 

innebar att koncentrera texten och försöka finna essensen i textinnehållet. Därefter 

upprättades sex subteman och tre olika teman vilka utgjordes av följande; att få 

berätta i en trygg relation, att få stöd i sitt berättande och att förstå våldet. 

Analysprocessen åskådliggörs i tabell som finns under resultatdelen. De tre teman 

som analyserats fram och dess innehåll har sedan noggrant lästs igenom och 

kopplats till teorin och tidigare forskning som använts i studien. Detta har gjorts 

för att svara upp till vårt syfte och frågeställningar. 

 

6.8 Etiska överväganden 

En reflektion över de etiska förhållningssättet började i ett tidigt stadie i denna 

studie. 

För studien hade det varit av högsta relevans att låta intervjua eller observera de 

barn som genomgått Trappan-insatsen. Efter noga övervägande och diskussioner 

runt de etiska principerna framkom att detta inte är etiskt genomförbart och därför 

användes istället de socialarbetare som arbetar med dessa barn.  Utifrån denna 

lösning skulle det bli svårt att röja barnen och/eller familjernas identitet och 

studien skulle vara etisk genomförbar. För att säkerställa detta valdes att ta del av 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd, FEN och dess blankett (se bilaga 4). 

De respondenter som användes i studien informerades noggrant om de etiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011 s. 131, 132) både i informationsbrevet men också i 

inledningen av intervjun. Respondenterna informerades också om att det 

insamlade empiriska materialet skulle ligga till grund för en analys men efter att 

det analyserats skulle det förstöras. Således informerades också om att 

ljudupptagningarna skulle raderas efter transkribering.     

I studien har delar av det empiriska materialet presenterats i form av citat från 

respondenterna. När citaten valdes ut gjordes ett noggrant övervägande innan de 

användes, detta för att en absolut anonymitet skulle kunna garanteras. 
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6.9 Validitet och Reliabilitet 

 

Både reliabilitet och validitet passar bättre för kvantitativ än för kvalitativ 

forskning och man använder sig nästan aldrig av dessa termer i kvalitativ 

forskning. Det är ändå viktigt för den kvalitativa forskaren att vara så objektiv som 

möjligt och utföra studien på ett trovärdigt sätt (Widerberg, 2002 s. 18).  

 

Validiteten i sin enkelhet koncentrerar sig på vad som mäts (Bryman, 2011 s. 351). 

Validitet, mätningsvaliditet, kontrollerar så att man undersöker det man verkligen 

vill undersöka. Med validitet kan man kontrollera om frågeställningen och 

resultatet hör samman. Om det märks att resultatet inte har med frågeställningen 

att göra så är validiteten inte så god (Bryman, 2011 s. 49-51). Inom den kvalitativa 

forskningen kan man, när det gäller validiteten också se om forskaren verkligen 

observerar, identifierar eller mäter det den har sagt sig ska mäta (Bryman, 2011, s. 

352). Detta görs i denna studie genom att se så syfte och frågeställningar stämmer 

överens med resultatet. 

I den kvalitativa forskningen kan man dela upp validiteten i extern validitet och 

intern validitet. Den externa validiteten påvisar hur forskningsresultat kan dra 

allmänna slutsatser till andra kontexter, det vill säga om studien är generaliserbar 

till andra kontexter (Bryman, 2011 s.352). I denna studie har den externa 

validiteten varit svår att uppnå då enbart fem respondenter använts och dessa har 

valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Det är därför inte troligt att denna 

studie kan göras om med en större population och få ett liknande resultat.  

Den interna validiteten handlar om forskarens iakttagelser och om dennes teori går 

hand i hand (Bryman, 2011 s. 352).  Då intern validitet i huvudsak är ett 

kvantitativt begrepp kan man översätta detta till trovärdighet i det kvalitativa 

språket. Med trovärdighet i den kvalitativa metoden menas att verkligheten 

beskrivs på ett trovärdigt sätt (Bryman, 2011 s. 354). Den interna validiteten i 

studien har förstärkts med citat från respondenterna. Detta för att se om det 

empiriska materialet samt studiens teoretiska utgångspunkt stämmer överens.    
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En kvalitativ undersökning är oftast väldigt ostrukturerad och undersökningen är 

väldigt bunden av undersökarens kreativitet. På grund av detta är det svårt att göra 

om undersökningen och få samma resultat då undersökarens kreativitet kan vara 

annorlunda från gång till gång. Andra svårigheter kan vara att forskaren under 

resans gång kan ändra sig när det gäller vad som kan verka intressant ute på fältet. 

Respondenterna kan också bli influerade av vissa egenskaper som forskaren 

besitter, så som attityd, kön, pondus och hur forskaren bemöter respondenten 

(Bryman, 2011, ss. 351, 368, 369).  

 

 

Reliabiliteten koncentrerar sig på hur man mäter (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009 

s. 112, 115). Reliabilitet handlar således om hur tillförlitligt och hur hållfast ett 

resultat av en undersökning är. Reliabiliteten är god om flera olika personer gör 

samma undersökning och får liknade resultat. Att kontrollera om reliabiliteten är 

god är enklare vid kvantitativ forskning då man där får sina forskningsresultat i 

siffror och att man på så vis kan räkna sig fram till ett testresultat. Om flera 

forskare kommer fram till samma resultat är reliabiliteten god (Bryman, 2011 s. 

351-361). 

I den kvalitativa forskningen fokuseras mer på vad respondenterna säger och 

istället för att samla in siffror så görs intervjuer och forskaren tolkar sedan det 

material som denne samlat in (Bryman, 2011 s. 340). Trots detta är det ändå viktigt 

för den kvalitativa forskaren att vara objektiv och trovärdig (Widerberg, 2002 s. 

18). 

För att denna studie ska bli så tillförlitlig som möjligt har vi noggrant redovisat 

varje val som gjorts och varför dessa val gjorts. Samma gäller för de reflektioner 

som gjorts under studiens gång. Widerberg (2011) menar att en viktig sak för att 

”göra” den kvalitativa forskningen tillförlitlig är att redovisa för varje steg i 

studien. Genom att under hela forskningsprocessen dokumentera och analysera 

varför man gör som man gör, varför man gör de val man gör samt använder de 

metoder man gör (Widerberg, 2011 s. 18). Detta ger studien en högre reliabilitet 

(Bryman, 2011 s. 49). 
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6.10 Uppdelning av arbetet 

I denna uppsats har studieförfattarna använt sig av ett delat dokument i outlook. 

Detta har underlättat eftersom det gör det möjligt att skriva i dokumentet samtidigt. 

Studieförfattarna har även suttit tillsammans och skrivit uppsatsen och har gjort det 

mesta gemensamt. Studieförfattarna har haft huvudansvaret för två avsnitt i 

studien, dessa var teoriavsnittet samt avsnittet med tidigare forskning, men ett 

samarbete har fortfarande funnits. När intervjuerna genomfördes valdes det att 

Malin skulle intervjua samtliga respondenter utifrån att frågorna skulle ställas så 

likvärdigt som möjligt samt att Katrin skötte inspelningarna. Transkriberingen 

gjordes sedan av Katrin eftersom hon har en bakgrund som läkarsekreterare samt 

hade tillgång till bra utrustning för transkribering. Analysen och diskussionen 

gjordes sedan tillsammans. En regelbunden kontakt med handledaren har funnits 

under arbetets gång, både med mailkontakt och med träffar på handledarens 

kontor.  

Då det har varit två studieförfattare har ett intyg om samarbete skrivits under och 

lämnats in till Högskolan Dalarna.  

6.11 Metoddiskussion 

Önskvärt för denna studie hade även varit att få intervjua de barn som genomgått 

Trappan-samtal. Studieförfattarna anser att det skulle ha bidragit med ytterligare 

kunskap då svaren kommit direkt ifrån de drabbade barnen.  En annan studiemetod 

som hade bidragit till ett bättre och intressantare resultat hade varit observationer 

av Trappan-samtalen. Detta var tyvärr inte etiskt hållbart på grund av att barn har 

svårt att ge samtycke till forskningen och inte kan bedöma om de föreligger 

konsekvenser och/eller risker. Därför var detta inte etiskt genomförbart och 

lämnades därhän.  

Som tidigare nämnts har fem stycken intervjuer genomförts vilket i sig kan vara i 

minsta laget för att få ett representativt material (Kvale & Brinkmann, 2010 s. 

130). Eftersom tiden var begränsad fick dessa fem intervjuer vara tillräckligt då det 

inte fanns någon annan lösning än att utföra individuella intervjuer. En diskussion 

har förts om studiens material skulle blivit mer fylligt om vi använt oss av 

fokusgrupper (Bryman, 2011 s. 206) där fler respondenter kunnat diskutera 
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frågeställningarna tillsammans samt att det hade blivit ett större urval där 

materialet hade blivit mer representativt. Valet föll dock på individuella intervjuer 

i tro om att få mer personliga svar samt personliga erfarenhet (Bryman, 2011 

s.548, 549), som kanske inte hade framkommit om flera intervjuades samtidigt.  

 

7. Resultat 
 

7.1 Innehållsanalys 

 

I denna studie har studieförfattarna valt att intervjua socialarbetare som utför 

Trappan-samtal. För att läsaren ska få en större förståelse för det redovisade 

materialet har vi inledningsvis valt att kort presentera respondenternas bakgrund. 

Respondenterna har getts fiktiva namn för att de ska garanteras anonymitet. 

Respondenterna har namngetts som Svea, Sally, Sigurd, Sara och Max. 

Sedan kommer en innehållsanalys av det empiriska materialet.  Det empiriska 

materialet stärks med citat från respondenterna vid intervjutillfället för att 

förtydliga resultatet. Därefter följer en tabell som redovisar de teman som 

analyserats fram. Sist kommer en analys med hjälp av teorin. 

7.1.1 Respondenterna  

1. Svea har arbetat med socialt arbete i 31 år. Hon är utbildad socionom men har 

även olika utbildningar med inriktning mot familjeterapi samt Trappan-

utbildningen. Svea har utfört Trappan-samtal i cirka fyra år men har inte haft 

så många barn och ungdomar.   

2.  Sally har arbetat med socialt arbete i fjorton år. Hon är utbildad förskollärare i 

botten men har läst ett antal socialt arbete kurser samt Trappan-utbildning. 

Sally har utfört Trappan-samtal i cirka fyra år och har cirka två till tre barn per 

vecka.  

3. Sigurd har arbetat med socialt arbete i tolv år och är utbildad fritidspedagog 

men har, likt Svea, läst ett antal socialt arbete kurser och Trappan-

utbildningen. Sigurd har utfört Trappan-samtal i fyra år och har några samtal i 

veckan.   
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4. Sara har arbetat med socialt arbete i tjugotre år. Hon har bland annat arbetat på 

institution för ungdomar, behandling-, akut- och utredningshem. Sara har ingen 

högskoleutbildning i botten utan läst olika kurser inom socialt arbete parallellt 

med arbetet. Hon har också gått Trappan-utbildningen. Sara har utfört 

Trappan-samtal i fyra år och har cirka två till tre barn per termin.  

5. Max har arbetat med socialt arbete sedan 2006 och är utbildad psykolog. Han 

gick Trappan-utbildningen för ett år sedan och utför samtal minst en gång per 

vecka.   

Samtliga respondenter berättade att arbetet med Trappan-modellen är ett 

inspirerande och givande arbete där det är tillåtet att improvisera och vara flexibel 

utifrån det individuella barnet. Samtidigt som alla respondenterna sa att det är ett 

flexibelt och improviserande arbete menar de också Trappan-modellen ett 

fyrkantigt arbetssätt där det står klart och tydligt vad som skall göras. De allra 

flesta av respondenterna tycker att det är bra.  

7.1.2 Att få berätta i en trygg relation  

Genomgående sa respondenterna att de flesta barnen vet väldigt väl vad som har 

hänt och kan tydligt sätta ord på det. Samtliga menade att barnen är väldigt 

medvetna om vad som hänt men att vuxna människor inte kan eller vill förstå 

detta.  

Barnen vet ibland bättre än mamman vad det är som har hänt (Sally).   

I Trappan-modellen görs en rekonstruktion av en speciell händelse som barnet 

själv valt och utifrån det pratar man om våldet som de upplevt. Föräldern kan vara 

ovetandes om att barnet minns speciella händelser och tror att barnet inte ens har 

funnits i närheten. Sara sa att det har hänt att hon blivit "helt fascinerad" av hur 

mycket barn kan berätta, även de små barnen är duktiga, förutsatt att de kan prata.  

Det är av stor vikt att barnet känner sig tryggt i Trappan-samtalen, om de inte 

upplever en trygghet kan det leda till att barnen inte kan sätta ord på det 

traumatiska och Trappan blir svår att genomföra. Av respondenterna framkom att 

det märks tydligt på ett barn om det har kunnat prata om våldet hemma eller inte. I 

en del familjer har det inte funnits möjlighet att prata om våldet och barnet har då 
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svårt i Trappan-samtalen att sätta ord på det traumatiska och det blir en omöjlighet 

för dem att prata. Sally menade att det märks om barnen haft ”munkavle” ifrån 

hemmet för då är det omöjlig för dem att prata.  

Något som framträdde hos respondenterna var vikten av att visa sitt intresse för 

barnen, att det är intressant och viktigt just det som de har att berätta. Sara sa att 

som socialarbetare ska man vara utforskande, undersökande och kunna visa ett 

stort intresse.  Sigurd menade att: "Så mottaglig som man är så mycket berättar ett 

barn".  

Det är viktigt att barnet känner sig tryggt i samtalssituationen. Det skapar 

motivation till att vilja delta och berätta. Barnen ska känna att de kan berätta sin 

historia utan att mamma eller pappa får reda på vad som sagts. Det är av största 

vikt att barnen får vetskapen om att det som sägs i samtalen stannar där, men om 

det framkommer något som gör socialarbetaren orolig så måste detta lyftas. 

Det gäller att se till att barnet känner sig tryggt med mig, att det känner sig 

tryggt med vad det ska hit och göra (Sally)   

Sammanhangsmarkeringen är något samtliga respondenter återkommer till och hur 

viktig det är för barnen. Med sammanhangsmarkering menas att den som utför 

samtalen hela tiden ska försäkra sig om att barnen följer med i samtalet samt att de 

förstår varför de kommer till samtalen. Respondenterna såg detta som en trygghet 

för barnen. Sara sa: 

Det är viktigt att göra en sammanhangsmarkering men utifrån barnets ålder 

(Sara).    

Respondenterna menade att det är viktigt att inleda varje Trappan-samtal med att 

fråga barnen om de kommer ihåg varför de är där. De måste försäkra sig om att 

barnen är medvetna om varför de är där men de skall också inledningsvis få veta 

vad som kommer att ske i samtalet just denna dag. En respondent belyste vikten av 

att prata i klartext till barnen (Sigurd). Detta ökar förståelsen för varför barnen är 

där (Max). 
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7.1.3 Att få stöd i berättandet  

Genomgående ansåg respondenterna att föräldrarna är av största vikt i arbetet med 

barnen när de ska försöka lära sig att hantera det som de har upplevt. Det är a och 

o att barnen får tillåtelse från föräldrarna att prata om våldet. Sally sa:  

Det är ju mycket enklare för ett barn att prata om någonting där bägge 

föräldrarna säger ok (Sally)   

Respondenterna menade att tyvärr är det oftast mammorna som ger sitt 

medgivande, eftersom ett medgivande från pappan i princip blir ett erkännande om 

att han har utövat våld mot mamman.  

Drömläget är ju,[…] om de kan ta på sig ansvaret för det som har hänt 

(Sigurd)   

Barnen vet mycket väl vad som skett men om de inte får ett medgivande från sina 

föräldrar kommer de troligtvis inte att berätta om det traumatiska. Detta leder till 

att de själva kommer bära det tunga inom sig istället för att dela med sig och detta 

tror respondenterna i stor utsträckning kommer att leda till psykisk ohälsa i 

framtiden.  

Det handlar inte enbart om att sätta ord på själva händelsen utan barnen ska också 

försöka förklara/sätta ord på hur det känns i kroppen när dessa händelser uppstått. 

Det är viktigt att ge barnen stöd i berättandet så att barnen känner förtroende för 

socialarbetaren. Det blir då lättare för dem att ge beskrivningar om hur det känns. 

Vissa barn har lätt för att sätta ord på var i kroppen det gör ont medan andra kan 

lättare rita på ett papper var det onda sitter.  

Å de gör sådana beskrivningar som att det sitter i käken, det sitter i magen, 

jag får ont i huvudet eller knyter näven. (Sara).  

Genom stöd och infallsvinklar från socialarbetaren får barnen hjälp att "få ihop en 

berättelse" om det traumatiska. Barnen får sätta ord på en händelse som kanske har 

varit familjens "hemlighet" och något som barnet absolut inte fått prata om innan. 

Även de allra minsta barnen behöver sätta ord på det som hänt. Detta kan göras på 

olika sätt. Om barnen inte kan uttrycka sig i tal så får man leka fram en berättelse. 
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Man kan också rita bilder för att få ihop en berättelse. Det är socialarbetarens 

uppgift att hålla isär de olika berättelserna och händelser som barnet redogör för 

och till slut ska de kunna bygga en hel berättelse tillsammans, "det är det 

viktigaste" (Svea).  

Många barn växer på något sätt när de får sätta ord på våldet, [...]när de kan 

få ihop hela berättelsen (Svea)   

Detta hjälper dem att göra händelsen mer förståelig och på så vis göra det hela mer 

hanterbart samt att barnen lättare kan se att det inte är dem det är fel på utan själva 

händelsen som är fel. Flera respondenter gav exempel på olika sätt att stödja ett 

barn i berättandet. De ansåg det som en viktig del i Trappan-samtalen. Sara 

uttryckte sig på följande sätt:  

Man kan gestalta en familj med hjälp av gosedjur och leka fram 

rekonstruktionen (Sara) 

Max sa:  

Men barn gillar också att teckna och då kan vi rita ihop (Max)  

Trappan-modellen är således ett pedagogiskt arbete som oftast är begripligt för 

barnen. Respondenterna menade att modellen är till för barnen och då hoppas man 

att de ska förstå den. Dock är det för vissa barn inte lika klart som för andra men 

utifrån Trappan-modellen används olika bilder och/eller figurer för att det ska bli 

begripligt (Sigurd). Genom att använda ett material som barnen förstår ökar det 

motivationen och delaktigheten. Sigurd sa: "… det är en ganska hög grad av 

begriplighet, modellen bjuder in till detta..." (Sigurd). Svea höll också med om 

detta men poängterar att det är av stor vikt att hålla fokus och det är upp till varje 

socialarbetare att hålla i strukturen i samtalen. Strukturen underlättar 

begripligheten för barnen.  

För att hitta barnens motivation krävs en god kontakt med barnet och den 

kontakten ska man försöka bygga inledningsvis i samtalen. För vissa barn räcker 

det med ett sådant tillfälle medan det för andra barn behövs fler. Det som är viktigt 

är att hela tiden vara påhittig och "följa" barnen dit de vill, om man gör detta 
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kommer man att vinna tillit hos barnen och det kommer bli bra möten och samtal 

framledes. Sara sa att hon har gjort allt ifrån att sitta på golvet, lekt med bilar och 

gosedjur till att lyssna på barnets favoritmusik, det gäller att vara flexibel i arbetet 

med barn. De flesta intervjupersoner menade att det är viktigt att arbetet blir 

individanpassat, det går inte att tro att alla barn är stöpta i samma form.  

Sally fortsatte med att man måste vara "här och nu" varje sekund när man arbetar 

med barn. Det går inte att sitta och tänka på annat när man utför samtalen. Man 

kan inte fara iväg i sina tankar utan det gäller att fokusera på det som ska göras. 

Det gäller att visa barnen att Trappan-samtalen är deras stund. Det handlar om att 

skapa en relation med barnet.  

Jag är intresserad av att du ska berätta för mig, jag vill hjälpa dig (Max)  

7.1.4 Att förstå våldet  

Respondenterna tyckte genomgående att information till barnen är en viktig del. 

Det gör att barnen vet var de skall vända sig om liknande våldssituation uppstår 

igen. När barnen får information samt nummer till vem eller vilka de kan kontakta 

om det "obehagliga" händer igen, hjälper det barnen att hantera liknande 

situationer i framtiden. Respondenterna talade om en slags handlingsplan som kan 

vara till hjälp för barnen. Handlingsplanen kan dels hjälpa barnen att förstå en 

våldssituation men den kan också hjälpa dem att förstå att det är möjligt att söka 

hjälp om "den där" känslan dyker upp igen.  

Vi ger dom en handlingsplan, likt en hjälpande hand, där det finns 

information om till vem de kan vända sig till när det blir så här (Sigurd)   

Det finns vuxna omkring barnen som kan hjälpa dem om de utsätts för dessa 

situationer igen, till exempel lärare, fröknar eller grannar. Sigurd sa också:  

... nu är jag i en liknande situation som gör att jag får ont i magen igen och 

då behöver jag be någon om hjälp... (Sigurd).  

Respondenterna menade att när barnen får kunskap och lär sig förstå att det inte är 

deras fel när vuxna bråkar, är som att ta bort skuldkänslan från barnet, en sorts 
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skuldavlastning. En respondent menade att själva skuldavlastningen gör att barnen 

öppnar upp och lättare kan sätta ord våldet (Svea).  

… att barnet kan få hjälp å se att det inte är de som orsakat situationerna som 

de har varit i. Detta gör att barnen görs skuldfria (Svea).  

Respondenterna sa vidare att det bästa skulle vara att den som utövat våldet kan ta 

på sig ansvaret framför barnet, men att det sällan eller aldrig händer. Detta skulle 

hjälpa barnen enormt vad gäller skuldavlastningen. När man lyfter skulden ifrån 

barnet blir det medvetet om att det faktiskt har varit utsatt för någonting fel. Svea 

sa att: 

Att barn kan få hjälp å se att det inte är de som orsakat de situationer som de 

varit i utan att de kan få upplevelsen att de har varit utsatt för något (Svea). 

Genomgående menade respondenterna att kunskapen om våld samt en 

handlingsplan stärker barnen att gå vidare i livet.  

7.1.5 Tabell 

I denna tabell redogörs hur de olika temana analyserats fram från det empiriska 

materialet. 

 

Meningsenhet  
Kondenserad 

meningsenhet  
Subtema  Tema  

 

”Det handlar om att känna att man får 

barnets förtroende” 

 

Handlar om att få 

förtroende 
Att få förtroende 

   

Att få berätta i 

en trygg 

relation  

   
”Det är viktigt att göra en 

sammanhangsmarkering, men utifrån 

barnets ålder”   

   

Sammanhangs-

markering utifrån 

barnet ålder  

   

   

 Att förstå 

sammanhang  

  

 

”Det är ju mycket enklare för ett barn 

att prata om någonting där bägge 

föräldrarna säger ok”  

Enklare för barnet att 

prata om det fått 

tillåtelse 

Att få tillåtelse 

    

 Att få stöd i 

sitt 

berättande  
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”Man måste hjälpa barnen att sätta 

ord på det som har hänt”  

 

 Hjälpa barnen sätta 

ord på det som hänt  

 Att stödja i 

berättandet 

 

"Vi ger dom som en, ja, handlingsplan, 

att man ska ta hjälp om man hamnar i 

en sån situation igen"  

 

Handlingsplan att 

följa i liknande 

situationer  

Att bidra med en 

handlingsplan  
   

Att förstå 

våldet  

   

 

"... men när man jobbar igenom 

berättelsen så känner barnen att dom 

får grepp om att de inte är orsaken" 

 

Att leda barnet till 

skuldavlastning  
 Att avlasta skuld 

 

 

7.2 Analys med hjälp av teori 

Här nedan följer studiens analys av det empiriska materialet. Det görs utifrån de 

teman som framkommit tidigare i studien. Analysen görs med utgångspunkt från 

ett KASAM-teoretiskt perspektiv.  

7.2.1 Att få berätta i en trygg relation 

Respondenterna återkommer i det empiriska materialet hur viktiga föräldrarna är 

för barnen i arbetet med Trappan-samtalen. Antonovsky (2005) menar att en viktig 

del i att lättare kunna hantera de faktorer som leder till psykisk eller fysiskt stress 

är att ha ett socialt stöd runt sig (Antonovsky, 2005 s. 16). Det framkommer också 

att mammorna är de som oftast ger sin tillåtelse till att barnen får prata. Tidigare 

forskning påvisar att mammors medverkan minskar deras stress och det resulterar i 

att mamman får ett bättre och tryggare föräldraskap (Carter, Kay, George & King, 

2008). Detta medför att det blir till det bästa för barnet i slutändan. 

Av Sally framkommer det att det märks tydligt vilka barn som har munkavle 

hemifrån och vilka som har fått prata om våldet. Detta visar också hur viktigt det 

är för barnet att ha ett "socialt stöd" (Antonovsky, 2005 s. 16) för att få tala om det 
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traumatiska. Det är under själva samtalet och när de kan få berätta som gör det 

hela begripligt och hanterbart för barnet. 

Sammanhangsmarkering är en viktig del i Trappan-samtalen och detta redogör alla 

respondenter för. En sammanhangsmarkering är en trygghet för barnet, dels att 

denne hela tiden vet varför hon/han är där samt vet vad som kommer att hända. I 

sin definition av KASAM-begreppet menar Antonovsky (2005) att:  

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, förutsägbara och begripliga... (Antonovsky 

2005 s. 46). 

I definitionen av KASAM menar Antonovsky människans liv i stort men 

studieförfattarna liknar definitionen med Trappan-modellen. 

Sammanhangsmarkering ger barnet en trygghet och ett sammanhang i Trappan-

processen. Utifrån att barnet hela tiden blir påmind om varför denne är där och vet 

vad som kommer hända under samtalet så skapas en trygghet hos barnet. Detta gör 

att barnet är förberett på de inre och yttre stimuli som barnet kommer att uppleva 

under samtalet. Dessa stimuli kan tas emot som strukturerade, förutsägbara och 

begripliga. 

7.2.2 Att få stöd i berättandet 

Barnen vet mycket väl vad som skett men om de inte får ett medgivande från sina 

föräldrar så mister de stödet från sina närmaste vuxna och kommer att få svårare 

att berätta om det traumatiska. En tidigare studie Carter, Kay, George & King 

(2008) visar att barnen som inte fått hjälp med att hantera de traumatiska 

händelserna riskerar att få problem, så som missbruk och/eller självskadebeteende, 

längre fram i livet. Studieförfattarna har fått till sig att i vissa kommuner måste 

medgivande ges av den eller de som är vårdnadshavare. Om detta inte görs får inte 

Trappan-samtalen genomföras. Utifrån detta menar studieförfattarna, med stöd av 

studien, att barnen kommer att påverkas längre fram i livet om inte det traumatiska 

bearbetas. 
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 I det empiriska materialet beskriver respondenterna hur viktigt det är med en 

rekonstruktion av en traumatisk händelse, att barnen får stöd i att arbeta igenom 

den utvalda händelsen så det blir till en hel berättelse. Antonovsky (2005) belyser 

hur hans ena komponent begriplighet i KASAM, syftar till hur människor möter 

och tar emot "inre och yttre stimuli" (Antonovsky, 2005 s. 44) som kloka och 

förståeliga. 

Antonovsky (2005) menar att om de inre och yttre stimuli är sådana att de kan 

påverka människan negativt så ska dessa stimuli ändå vara förklarbara 

(Antonovsky, 2005 s. 44).  Studieförfattarna menar att barnen, med stöd av 

socialarbetaren, får arbeta igenom en händelse, detta kan liknas med yttre stimuli. 

Under Trappan-samtalen har de även fått sätt ord på hur det känns i kroppen, vilket 

kan liknas med inre stimuli. Detta ökar barnets känsla av att förstå vad som hänt 

och kan göra det begripligt. Detta kommer således att stärka dem i framtiden. Det 

förankras också i en studie av Carter, Kay, George & King (2008) som påvisade 

att barnen som fullföljde en behandling i anslutning till att de bevittnat våld 

klarade av att upptäcka när våld skedde i hemmet samt att de kunde diskutera 

övergreppen med sina föräldrar. Behandlingen resulterade i att barnen hade lärt sig 

uttrycka sina känslor. 

7.2.3 Att förstå våldet  

Respondenterna tyckte genomgående att information till barnen är en viktig del. 

Det är viktigt att förse barnen med information och nummer till personer de kan 

kontakta. Det är också viktigt för att barnet skall lära sig att förstå en 

våldshändelse. Antonovsky (2005) menar att en människa med bland annat 

jagsyrka kommer att i framtiden kunna hantera olika stressorer på ett lättare sätt 

(Antonovsky, 2005 s. 16-17).  Nilsson (2002) menar likt Antonovsky att 

hanterbarheten har med kunskapen att göra. Kunskapen om hur jag ska gå tillväga 

för att hantera den svår situation som jag befinner mig i (Nilsson, 2002 s. 5)  

Studieförfattarna menar att när man ger barnet en kunskap om vad som är rätt eller 

fel om våld samt att det inte är deras ansvar och fel att de vuxna bråkar så lyfter 

man skulden från barnen. När barnet också får information om vart denne kan 

vända sig om våldet uppstår igen så ger det barnet en inre styrka att gå vidare i 
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livet. Antonovsky (2005) menar att om den drabbade individen vet hur den skall 

göra för att möta olika svårigheter i livet så uppstår meningsfullhet. 

Meningsfullhet är en sorts driv- och motivationskraft som hjälper människan att 

blicka framåt. Då individen upplever meningsfullhet kan denne tackla motgångar 

på bästa sätt utan att lägga så mycket energi på det negativa och kan gå vidare på 

ett respektabelt sätt (Antonovsky, 2005 s. 46).  

7.2.4 Syfte och frågeställningar besvaras 

Under denna rubrik kommer vi att besvara syftet utifrån de frågor som formulerats. 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om socialarbetare upplever 

att barn som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang. De frågor 

som använts är: 

Hur upplever socialarbetare att barn påverkas av Trappan-insatsen:  

 Beträffande begriplighet? 

 Beträffande hanterbarhet?  

 Beträffande meningsfullhet?  

I studien framkom att Trappan-modellen är uppbyggd på ett sådant pedagogiskt 

sätt att det i slutändan gör det traumatiska begripligt för barnen. Genom att ge 

barnen en sorts handlingsplan samt att man kontinuerligt informerar barnen gör att 

barnen känner en trygghet och kan hantera liknande situationer i framtiden. Det 

framkommer även i studien att Trappan-modellen är uppbyggd på ett sådant sätt 

att man ska skapa trygghet och en allians med barnet och på det viset göra det hela 

meningsfullt för barnet. Dessa viktiga komponenter som vi har tagit upp resulterar 

i att respondenterna upplever att barnen får en känsla av sammanhang. 

 

8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att var att få en djupare förståelse om socialarbetare 

upplever att barn som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang. 

Studieförfattarna upplever att socialarbetare som utför Trappan-samtalen anser att 

barnen får en känsla av sammanhang. Trotts detta menar vi att socialarbetarna inte 
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alltid är medvetna om att de i mångt och mycket arbetar utifrån ett KASAM-

perspektiv. Om det beror på att socialarbetarna i allmänhet inte är pålästa och vet 

vad perspektivet innebär eller om de helt enkelt inte har reflekterat över att de har 

ett KASAM-perspektiv på sitt arbete låter studieförfattarna vara osagt. Detta har 

således ingen betydelse eftersom huvudsaken är att barnen upplever en känsla av 

sammanhang.  

Sammanfattningsvis är Trappan-modellen samma som Antonovskys 

salutogenetiska modell. Detta är något som Socialstyrelsen också säger: "… 

trappan-modellen innefattar ett salutogent förhållningssätt" (Socialstyrelsen, 

2014).  Antonovsky (2005) menar att alla faktorer som bidrar till att ge styrka till 

att orka med motgångar i livet är så kallade motståndsresurser. Dessa 

motståndsresurser ska hjälpa människan att hantera motgångar. Genom att ha 

erfarit motgångar i livet bidrar det till stark känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005 s. 16,17). Antonovsky menar också att människor med hög KASAM tenderar 

i stressituationer lättare kunna lämna problemet därhän eller åtminstone i mindre 

utsträckning feltolka "problemets karaktär" (Antonovsky, 2005 s. 208). Trappan-

modellen tyder på att man hela tiden arbetar med att stärka barnet och "ge dem" 

motståndsresurser. När studieförfattarna tagit del av material som beskriver 

Trappan-modellen framgår det inte att modellen är uppbyggd utifrån ett KASAM-

perspektiv men när vi gjort denna studie kan vi dra slutsatsen att Trappan-

modellen är uppbyggt på ett liknande sätt som KASAM.  

Den kritik studieförfattarna vill framföra när det gäller Trappan-modellen kopplat 

till Antonovskys KASAM är att Antonovsky (2005) menar i det salutogenetiska 

synsättet att man ska fundera över vilka positiva delar som gör att människan 

känner välbefinnande och på så vis rör sig mot den friska delen, det vill säga hälsa-

ohälsa kontinuumet (Antonovsky, 2005 s. 31). Studieförfattarna anser inte att 

Trappan-modellen fokuserar så mycket på de positiva delarna utan modellen är till 

största del till hjälp för att låta barnen bearbeta en traumatisk händelse, vilket i sig 

är positivt men enligt oss, sett ur ett KASAM-perspektiv anser vi att Trappan-

modellen skulle innehålla mer fokusering på vad barnen är bra på. En styrka 

barnen besitter är när de kan sätta ord på det svåra. Det borde ligga större fokus på 

detta.    
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Avslutningsvis vill studieförfattarna göra en tolkning av Trappan-modellen.  

Tolkningen är att Trappan-modellens första steg är att skapa en allians med barnet 

vilket kan liknas med komponenten meningsfullhet, där man ger barnet en 

drivkraft framåt. Antonovsky (2005) menar att denna komponent är 

motivationskomponent (Antonovsky, 2005) och utan denna är det svårt att finna 

hanterbarheten och begripligheten. Därför är det viktigt för det fortsatta arbetet att 

skapa allians och trygghet med barnet. Nästa steg är att göra en rekonstruktion, 

detta kan liknas med komponenten begriplighet. Genom att göra en rekonstruktion 

och "få ihop en berättelse" gör man den traumatiska händelsen begriplig för barnet. 

I sista steget så ger man barnet information om vad våld är. På detta vis stärker 

man barnets resurser att hantera motgångar längre fram i livet.  

Med denna studie har studieförfattarna en förhoppning om att kunna bidra till 

evidensbaserad social praktik. Evidensbaserad praktik består av tre delar, evidens, 

professionellas erfarenhet samt klienters personliga erfarenheter. I denna studie har 

vi dock inte tagit del av klienters erfarenhet, utan utgått från de professionellas 

erfarenhet samt utsagor om klienter. Det framkommer i tidigare forskning att det är 

av största vikt att barn som bevittnat våld får hjälp att bearbeta de traumatiska 

händelser de utsatts för samt att forskningen visar att människor har en bättre hälsa 

när de har en hög grad av känsla av sammanhang. Studieförfattarna vill därför med 

denna studie påvisa än en gång hur viktigt det är att barn som bevittnat våld får 

professionell hjälp och att denna studie kan bidra till fortsatt forskning samt 

evidensbaserad praktik.  

För att slutligen sammanfatta denna studie kan bara konstateras att 

studieförfattarna håller med om det som Antonovsky menar: ”… det räcket inte att 

laga bron över livsfloden, man måste lära dem att simma också” (Antonovsky, 

1991 s 7). Genom att förse barnen med komponenterna hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet så lär man dem att simma i livsfloden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide.  

Inledning på intervjun.  

Berättar syftet med studien, nämner de forskningsetiska principerna samt 

samtycket till inspelning av intervjun och därmed också om tystnadsplikt m.m.   

Inledande frågor  

1. Hur länge har du arbetar med socialt arbete?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Hur länge har du utfört trappan-samtal?  

4. Hur ofta utför du trappan-samtal?  

  

Hanterbarhet   

 Hur upplever du att de resurser som krävs för att genomföra Trappan-

insatsen finns tillgängliga? T ex forskning mm   

 På vilket sätt eller hur hjälper ni barnen att hitta resurser för att hantera 

motgångar?   

 Hur viktiga är föräldrarna?   

   

Begriplighet   

 Hur upplever du att barnen finner insatsen/Trappan begriplig?   

 Hur upplever du att barnen förstår vad som hänt? (Det traumatiska)  

 Har barnet lätt eller svårt att sätta ord på det denne upplevt? På vilket sätt?  
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Meningsfullhet i livet   

 Beskriv hur du arbetar för att stärka ett barns motivation att delta i Trappan 

samtalen?  

 Beskriv hur du gör för att göra barnet delaktigt och engagerad i 

samtalsprocessen?  

 Beskriv några omständigheter som gör det lättare för barnet att tryggt och 

lugnt, verkligen få bearbeta den/de händelser det bevittnat? (kan t.ex. 

handla om faktorer som gäller föräldrarna, familjen, barnet själv, 

verksamheten som beviljar Trappan insatsen, den person som utför 

Trappan insatsen…)  

 

 Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Informationsbrev   

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i vår undersökning.    

Vi heter Malin Karlsson och Katrin Gustafsson och vi studerar på Högskolan 

Dalarna, Socionomprogrammets sista termin.   

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om socialarbetare upplever 

att barn som deltar i Trappan-insatsen får en känsla av sammanhang     

Våra huvudfrågor är:  

Hur upplever socialarbetare att barn påverkas av Trappan-insatsen:  

 Beträffande begriplighet? 

 Beträffande hanterbarhet?  

 Beträffande meningsfullhet?  

Vi kommer att ställa frågor utifrån syftet och dessa huvudfrågor.   

För att göra denna undersökning kommer vi intervjua fem socialarbetare i Dalarna 

som arbetar med Trappa-modellen. Vi har gjort vårat urval av intervjupersoner 

utifrån att dessa kommuner ligger nära tillhands. Det enda kravet för 

intervjupersonerna är att de utför insatsen Trappan samtal. Intervjupersonen 

kommer själv att få välja var intervjun skall ske, intervjun tar cirka 40 minuter.   

I vår uppsats kan vi komma att använda oss av citat för att belysa något men att 

detta kommer göras utan att avslöja vem som sagt vad, anonymitet garanteras. 

Materialet kommer att hanteras på ett sådant sätt att obehöriga ej kommer att 

kunna ta del av det. Vi kommer att fråga dig om vi får spela in intervjun i syfte att 

underlätta vårt analysarbete. Du kan givetvis säga nej till inspelning. När 

uppsatsen är klar kommer materialet att raderas.  

Om du vill kan du få ta del av uppsatsen när den är godkänd och klar.   
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en c-uppsats vid Högskolan Dalarna. När detta är gjorts kommer 

uppsatsen att arkiveras och därmed bli offentlig.   

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.    

Ludvika/Falun 2014-10-29   

Studenter:   

Katrin Gustafsson, 073-979 77 99, h11katgu@du.se   

Malin Karlsson, 070-597 20 81, h11malik@du.se    

Handledare:   

Helén Olsson, 023-77 86 11, hol@du.se   

  

  

____________________                    ____________________  

      Katrin Gustafsson                                   Malin Karlsson  
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Bilaga 3 - Litteratursökning   

Sökning på Högskolan Dalarnas hemsida du.se och via biblioteket väljs 

ämnesguider och sedan sociologi/socialt arbete. Där används sedan tre 

sökdatabaser vilka är PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological 

Abstracts. Sökorden Children, domestic violence, treatment, KASAM, Trappan-

samtal blir de sökorden som används. 

 

 

Sökning Data-bas Sökord/kombination Antal 

träffar 

Slutligt 

urval 

2014-10-29 Socialstyrelsens 

hemsida 

Trappansamtal 2 2 

2014-10-29 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

ab(domestic violence) 

AND all(children) 

all(treatment) 

644 3 

2014-10-31 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

ab(children) AND 

all(domestic violence) 

AND all(treatment) 

585 2 

2014-10-31 Barnombudsmannen.s

e 

Barnkonventionen  1 

2014-11-04 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

all(sandra Graham-

Bermann) 2000 

6 1 

2014-11-04 Google Scholar Betsy McAlister Groves 810 1 

2014-12-02 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

KASAM 1  

2014-12-03 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

Sense of coherence 1613 21 

 

2014-12-14 PsycINFO, Social 

Services Abstracts, 

Sociological 

Abstracts. 

Sense of coherence, 

children 

176 2 
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Sökningar vid Ludvika stadsbibliotek samt Smedjebackens bibliotek har också 

gjorts och relevant litteratur har lånats och använts. Fjärrlån har även gjorts 

Sökningar i Summon har gjorts. Då sökte vi på författarnamnen och fick träff på 

en artikel och två bokrecensioner som var användbara.   
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Bilaga 4 - Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt 

som involverar människor  
 

Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 
på forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 
liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 
ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 
 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  


