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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den 1 juli 2001 trädde socialtjänstlagens (SoL) 5 kap. 11 § SoL (SFS 2001:453) ändring i 

kraft där socialtjänstens ansvar för brottsoffer som behöver stöd och hjälp förtydligades. 

Socialstyrelsen fick då i uppdrag av regeringen att bedriva ett utvecklingsarbete angående 

socialtjänstens arbete med brottsofferfrågor, främst inriktat på barn och ungdomar som utsatts 

för brott (Socialstyrelsen, 2005). Barn och ungdomar omfattar alla upp till 18 år, utifrån 

Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (Förenta Nationerna, 1989). 

Socialstyrelsens uppdrag redovisas i tre olika delar – rapport om stöd till unga brottsoffer, 

uppföljning av socialtjänstens arbete enligt 5 kap. 11 § SoL (SFS 2001:453) samt barn som 

bevittnat våld. Barn som bevittnar våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och 

hjälp. Det är då viktigt att de får adekvat stöd (Socialstyrelsen, 2005). Vart tionde barn i 

Sverige har någon gång upplevt våld, vilket kan se ut på olika sätt och utövas i olika 

sammanhang. Barnet kan exempelvis vara ”vittne” till våldet genom att höra eller se det, 

vilket även kan definieras som psykisk misshandel och innebära ett psykologiskt trauma för 

barnet (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

Barnens rätt i samhället (BRIS) skriver i sin rapport 2010 att de möter barn som söker hjälp 

hos dem eftersom de inte fått hjälp av samhällets instanser. Barnen som tar kontakt med BRIS 

uppger att de inte blivit lyssnade på eller tagna på allvar. Detta är något som kan leda till 

negativa konsekvenser för barnens psykiska hälsa (Harnesk, 2010). Enligt FN:s konvention 

om barnets rättigheter, erkänner regeringar som har ratificerat konventionen bland annat att 

barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva, bli respekterade samt skyddas mot 

våld (Förenta Nationerna, 1989). I det svenska samhället finns ett tabu kring våld i hemmet 

vilket gör att barn inte pratar om deras upplevelser. Våldet blir på så sätt osynligt för 

omvärlden och barnen får inte händelserna bekräftade. Barnen behöver därför få möjlighet att 

dela med sig av sina erfarenheter, få dem bekräftade och lätta sin börda av skuld och skam 

med andra barn i liknande situation (Heimer & Sandberg, 2008).  
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I slutet av 1980 – talet introducerades den första stödgruppsverksamheten för barn och 

ungdomar i Sverige vilken fick relativt fort stor spridning. De första stödgrupperna vände sig 

till de barn och ungdomar med föräldrar beroende av alkohol och/eller andra droger. Idag 

finns det stödgrupper för nästan allt som kan innebära en utsatt livssituation för barn och 

ungdomar (Forinder & Hagborg, 2008). De flesta stödgruppsverksamheter i Sverige har sitt 

ursprung i Anonyma Alkoholisters anhörigprogram från Minnesota i USA. Det bygger på 

antagandet att när någon i familjen har svåra problem påverkar det också resten av familjen 

(Skerfving, 2009). En stödgrupp kan vara ett bra sätt för ett barn som lever i en utsatt situation 

att lära sig förstå sitt sammanhang bättre. Barnen får möjlighet att uttrycka sig, bli sedda och 

förstådda tillsammans med barn som har upplevt en liknande situation, vilket kan ha en 

utvecklingsbefrämjande effekt (Forinder & Hagborg, 2008). Under våren 2006 sände Rädda 

Barnen ut en enkät till alla Sveriges kommuner där de frågade vilket stöd kommunerna erbjöd 

barn som upplevt våld. Av 290 tillfrågade kommuner svarade 210 och det framgick i dessa 

enkäter att 70 kommuner erbjöd gruppverksamhet, även kallad stödgrupp, för barn i familjer 

där våld förekommer (Rädda Barnen, 2006).  

1.2 Avgränsning 

Föreliggande studie har avgränsats till att enbart fokusera på stödgrupper för barn som har 

upplevt våld och därmed behandlas inte stödgrupper fokuserade på exempelvis barn till skilda 

föräldrar eller barn till missbrukande föräldrar. Med barn som har upplevt våld menar vi att 

barnet både kan ha sett eller själva ha blivit utsatta för våld. Studien genomförs utifrån en 

stödgruppsverksamhet i en medelstor stad i Sverige och därmed sker ingen jämförelse med 

andra städer eller länder. Särskild fokus läggs inte på kön eller ålder och kunskapen om 

stödgrupperna inhämtas utifrån de professionellas upplevelser, kunskap och erfarenheter. Det 

finns därmed inga data erhållna från barnen själva. Utgångspunkten i studien är mäns våld 

mot kvinnor då det är våra informanters utgångspunkt eftersom majoriteten av de som får 

hjälp på verksamheten har erfarenhet av den typen av våld. Därmed berörs inte andra typer av 

våldskonstellationer. 

1.3 Studiens relevans för det sociala arbetets fält 

Under den senaste tiden har stödgrupper för barn och ungdomar från familjer med problem av 

olika slag blivit alltmer vanligt i Sveriges kommuner. Evidensbaserad kunskap om 

gruppdeltagandes effekter är dock något som idag saknas i stor utsträckning trots att det är en 

vanligt förekommande insats för barn och ungdomar (Skerfving, 2009). 
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Med vår studie vill vi få en ökad förståelse för hur en stödgrupp kan fungera samt vad barn 

och ungdomar kan tillgodogöra sig av att delta i en stödgrupp. Vår förhoppning är att studien 

ska leda till vidare diskussioner och en ökad kunskap i samhället angående stödgrupper samt 

ett ökat intresse för vidare forskning kring stödgruppsarbetets effekter för barn och ungdomar.  

1.4 Problemformulering 

Barn som har upplevt våld pratar oftast inte om sina upplevelser eftersom det finns ett tabu 

kring våld i hemmet i dagens svenska samhälle (Heimer & Sandberg, 2008). Många av de 

barn som upplever våld mår mycket dåligt och kan känna en stark oro och ängslan (Forinder 

& Hagborg, 2008). 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur en specifik barnverksamhets stödgrupper, för barn som 

har upplevt våld, fungerar och utforska hur stödgrupperna påverkar barnen utifrån de 

professionellas tankar, kunskap och erfarenheter. 

 

Detta syfte leder till de frågeställningar som följer: 

- Vilka barn kommer i kontakt med verksamheten och på vilket sätt? 

- Hur är en stödgrupp uppbyggd?  

- På vilket sätt kan en stödgrupp hjälpa barn som har upplevt våld? 

- Finns det några svårigheter med stödgruppsarbetet?  

- Hur ser gruppledarnas roll ut i en stödgrupp? 
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2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Val av forskningsmetod 

Vi har valt att utgå från den kvalitativa forskningsmetoden som syftar till att återspegla 

verkligheten i ett visst sammanhang på ett så korrekt sätt som möjligt. Den kvalitativa 

forskningsmetoden kan ses som en öppen metod där vi som undersökare försöker styra 

informationen vi får in så lite som möjligt. Informanterna, de intervjuade professionella, ska 

få möjlighet att uttrycka sig på sina egna sätt och med sina egna ord (Jacobsen, 2007). Syftet 

med studien var att undersöka professionellas tankar, kunskap och erfarenheter kring 

stödgrupper för barn som upplevt våld och därför var en halvstrukturerad kvalitativ intervju 

att föredra då informanterna, de professionella, får svara på frågor utifrån frågeområden i en 

bestämd följd med följdfrågor (Lantz, 1993). 

 

Vi är medvetna om att vi vid analysen av de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna har haft 

en viss förförståelse i och med det tidigare insamlade materialet. Det har även skett en 

tolkning utifrån dels vår förförståelse men också utifrån tidigare erfarenheter, vilket medvetet 

kan göra oss känsligare och därmed leda till bättre möjligheter till utveckling när det gäller 

intervjumaterialet. Detta är något som beskrivs mer ingående i stycke 2.6 om validitet, 

reliabilitet, och generaliserbarhet (Dalen, 2008). Enligt Ekholm och Fransson (2009) kan den 

personliga närvaron vara en fördel vid utförandet av en intervju. Förståelsen av vissa frågor 

kan då underlätta och därmed minimera missförstånd samt att svaren kan fördjupas. 

Informanterna bad om att få våra intervjufrågor (se bilaga 2) i förväg därför bifogade vi dem 

tillsammans med vårt samtyckesbrev (se bilaga 1). Vi informerade om att eventuella 

ytterligare frågor kommer att ställas, varefter intervjun fortgår. Vidare skriver Ekholm och 

Fransson (2009) att det är informanterna som besitter informationen vi som undersökare 

behöver. Därmed är det vi som ska anpassa oss efter informanten och inte tvärtom.  

2.2 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

Vår studie utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket syftar till en förståelse utifrån 

tolkning av en texts mening. Texten skapas genom transkription från de intervjuer vi utför och 

kan därför sedan tolkas (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Hermeneutiken betyder ”läran 

om tolkning” och bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens förståelse och 

tolkning (Dalen, 2008). 
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Att vi redan har förförståelse och bakgrundskunskaper är en grundtanke inom hermeneutiken, 

vilket är nödvändigt då vi ska tolka en text eftersom det är då vi vet var vi ska rikta vår 

uppmärksamhet (Gilje & Grimen, 2007). Analysprocessen sker utifrån den hermeneutiska 

cirkeln eller spiralen där de enskilda delarna i texten beror på hur man förstår och tolkar 

textens mening som helhet. Den hermeneutiska cirkeln utgör med andra ord en växling mellan 

de enskilda delarnas mening och den helhetliga meningen (Larsson et al. 2005). 

2.3 Urval 

Vi utförde ett strategiskt subjektivt urval i studien där vi själva har valt ut två informanter vi 

tidigare varit i kontakt med under våra praktikperioder. Enlig Halvorsen (1992) är strategiska 

urval att föredra om urvalet är litet. Vårt urval består av två informanter som vi valt från en 

verksamhet där vi antar att vi kan få värdefull och kvalitativ information. I studien undersöker 

vi hur en verksamhet arbetar med stödgrupper för barn som har upplevt våld och hur denna 

fungerar samt jämför med tidigare forskning inom området stödgrupper för barn som upplevt 

våld. Vi är intresserade av att få så mycket kvalitativt informationsmaterial som möjligt från 

dem som har de största kunskaperna inom den aktuella verksamheten. Våra två informanter 

leder stödgrupperna och har på så sätt stor kunskap om hur stödgrupperna på verksamheten 

fungerar.  

2.4 Datainsamling och analys  

Vi började vår studie med att försöka få en överblick av dagens kunskapsläge där vi läste in 

oss på vårt valda ämne genom att fokusera både på litteratursökning samt tidigare forskning. 

Vi utformade sedan vårt val av metod, formulerade problemställning samt syfte. Eftersom vi 

utgick från ett strategiskt subjektivt urval där vi kontaktade informanter vi tidigare haft 

kontakt med, ringde vi och bokade tid för intervjuer. Informanterna efterfrågade våra 

intervjufrågor med överliggande temaområden, därför skickade vi dem vilket gav 

informanterna möjlighet att få en överblick över kommande intervjuer. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att vid en intervju registrerar och tolkar intervjuaren det 

som sägs, vilket betyder att vi som intervjuare måste vara observanta på ansiktsuttryck, tonfall 

och kroppsliga uttryck. Inspelning av intervjuerna var att föredra då det hjälpte oss att komma 

ihåg vad som sades under intervjuerna samt underlättade vid användandet av bland annat citat 

(Jacobsen, 2007). 
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Vi var båda en ledande intervjuperson som ställde majoriteten av frågorna i en varsin intervju 

av de två som utfördes. Den mindre aktiva fick dock tillägga eller fråga, om denna ansågs att 

det behövdes. Efter intervjuernas utförande transkriberades intervjuerna och skrevs ut för att 

kunna leda till en helhetsanalys eller helhetsförståelse där vi bildade oss ett allmänt intryck av 

verksamheten. Utifrån helhetsanalysen fokuserade vi sedan på meningskoncentrering, där 

intervjupersonernas yttranden dras samman till kortare formuleringar med fokus på 

huvudinnebörden (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi formulerade sedan nya temaområden efter 

de svar vi fått på våra frågor, vilka kopplades samman med vårt syfte och våra underliggande 

frågeställningar. De nya temaområdena tolkades, analyserades och ledde sedan till studiens 

resultat och analys.  

2.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning angivit normer för vad som anses vara ett gott 

forskningsetiskt förhållningssätt. Deras principer utgår från ett så kallat informationskrav där 

vi som undersökare ska informera informanterna om studiens syfte. I ett så kallat 

samtyckeskrav ska informanterna ha rätt till att själv bestämma över sin medverkan och enligt 

konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om personer ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter om de intervjuade förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen 

skriver vetenskapsrådet om ett så kallat nyttjandekrav där det ska framgå att uppgifter om 

enskilda personer endast får användas inom forskningen och dess ändamål. Information kring 

de forskningsetiska principerna utfördes muntligt till informanterna samt genom ett 

samtyckesbrev (se bilaga 1) som de undertecknade. 

 

Enligt Larsson et al. (2005) är barn mer sårbara för stress och mer beroende av att ha trygga 

och välbekanta personer i sin omgivning speciellt då barnen på verksamheten befinner sig i en 

pågående utsatt livssituation. Gruppledarna fick vara våra informanter då vi endast träffade 

dem en gång och det skulle troligen vara svårt att bygga upp en så trygg kontakt som möjligt 

på kort tid om det vore barnen vi hade intervjuat. Föräldrar måste dessutom ge ett skriftligt 

samtycke för deras barn som är under 18 år att ingå i en forskningsstudie eftersom barnet inte 

uppfyller det juridiska kravet på att själv få bestämma eller samtycka om ett medverkande 

(ibid.). Då vi ansåg att föräldrarnas samtycke skulle leda till en ytterligare process där ämnet 

dessutom kan vara känsligt för föräldern, ansåg vi att det strategiskt skulle underlätta att 

intervjua de professionella istället för barnen eller deras föräldrar. 
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2.6 Validitet, reliabilitet, och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som har diskuterats inom den kvalitativa forskningen då 

reliabilitet är något som kan vara svårt att enkelt fastställa på ett tydligt sätt inom den 

kvalitativa forskningen då forskaren inte utför en direkt mätning utan fokuserar på att 

undersöka ett visst fenomen. Validiteten kan även den bli problematisk då det inte finns några 

klara begrepp, eftersom det är dem forskaren i sin kvalitativa forskning ska komma fram till – 

ett fenomen. Det är därför viktigt att begreppen reliabilitet och validitet definieras olika i den 

kvantitativa och den kvalitativa forskningen (Larsson et al. 2005). Kvalitativ forskning kan nå 

en hög validitet eftersom forskningen kan anses nå en ”riktig” förståelse då undersökningen 

har en viss närhet, flexibilitet och öppenhet. Undersökningens reliabilitet är beroende av 

forskarens förmåga att reflektera över undersökningen samt dennes kompetens och öppenhet. 

Genom att ha en öppenhet i undersökningen kan läsaren själv få bedöma om denne har 

förtroende för vilka metoder som använts, vilka tydligt ska ha förklarats av forskaren 

(Jacobsen, 2007).  

2.6.1 Validitet  

Validitet betyder giltighet eller relevans där utmaningen är att samla in relevant data för 

studiens problemformulering (Larsen, 2009). Enligt Halvorsen (1992) kan inte validiteten 

mätas empiriskt utan vi som undersökare måste göra en bedömning och argumentera för vår 

åsikt och vårt ställningstagande. Med giltighet och relevans avses att man studerar det man 

vill studera och att det uppfattas som relevant samt att det man studerar gäller för andra. 

Jacobsen (2007) beskriver begreppet intern (inre) validitet vilket betyder att undersökaren har 

studerat det han eller hon hade för avsikt att studera. Relaterat till det kan sägas att studien har 

en intern validitet då frågor har ställts till två informanter vilka är relevanta för den 

problemställning studien har. För att studien skulle uppnå hög validitet har vi tydligt klargjort 

och beskrivit vår frågeställning samt studiens avsikt och genom att exempelvis ställa 

följdfrågor och motfrågor under intervjuerna, har vi diskuterat samt reflekterat kring 

informanternas berättelser. Vi har även läst in oss kunskapsmässigt på vårt ämnesområde 

innan intervjuerna utfördes. 

2.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet avser hur pålitlig eller tillförlitlig vår studie är och att den är genomförd på ett 

trovärdigt sätt (Jacobsen, 2007). En förutsättning för reliabilitet är att frågorna är tydligt 

formulerade vid intervjutillfällena (Larsson et al. 2005). 
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Något som kan påverka reliabiliteten negativt är den så kallade intervjueffekten det vill säga 

att vi ställer ledande frågor eller att våra egna värderingar påverkar frågorna. Det kan i sin tur 

påverka informanterna så att de svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck, för att inte 

verka okunniga eller att de svarar det dem tror att vi som intervjuare vill höra. Halvorsen 

(1992) beskriver att det även finns en risk att tolka informanternas svar felaktigt och vi har 

därför försökt att vara så förberedda inför intervjuerna som möjligt genom att inte formulera 

några ledande frågor. Vi har även låtit informanterna styra mycket av intervjuernas utföranden 

genom att låta dem fritt berätta om deras verksamhet. För att studiens reliabilitet ska anses 

hög krävs, enligt Hilte (2000), att insamling av material, kategorisering av materialet och att 

studiens analys redovisas noggrant. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Syftet med kvalitativa studier är att förstå, analysera, hitta mönster samt fördjupa sig i ett 

fenomen och därför är målet inte att generalisera utifrån en större mängd olika enheter. I vår 

studie fokuserar vi på en verksamhet vilket innebär att studien är vinklad med ett fåtal utvalda 

informanter. Urvalet blir vinklat utifrån den specifika verksamheten vilket är svårt att 

generalisera så att det gäller för en hel population (Jacobsen, 2007). Vår fokus var att 

undersöka hur verksamheten fungerar samt se till tidigare forskning kring området för en ökad 

kunskap inom stödgruppsarbetet för barn som upplevt våld och inte att generalisera 

exempelvis olika stödgruppsverksamheter.  
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3. KUNSKAPSLÄGE OCH TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

3.1 Barnen utsätts för våldet 

Ett barn som växer upp i en familj där det förekommer våld mellan de vuxna i familjen 

påverkas i allra högsta grad av våldet även om barnet själv aldrig blir slaget. Våldet blir till en 

del av barnets livsmiljö och är ingenting de kan välja bort eller inte beröras av. Enligt 

Överlien (2008) är det inte ovanligt att föräldrarna förnekar att barnet upplevt våldet eller 

känner till det. Vidare menar Överlien att föräldrar ofta hävdar att våldet pågick medan barnet 

inte var hemma eller medan barnet sov. Många gånger är detta förnekande ett önsketänkande 

vilket det finns forskningsstudier som visar, i till exempel Almqvist och Brobergs studie 

(2004) där 74 barn ingick i studien hade nästan alla vid minst ett tillfälle befunnits sig på 

samma plats som våldet utövades. Även Hydén (1995) redogör för att 69 procent av de 122 

barn som var med i hans studie fanns närvarande vid våldstillfället.  

 

Barn ser våld, hör det, känner rädsla, upplever hur spänningen mellan föräldrarna ökar innan 

våldsepisoden väl inträffar. Forskning visar att barn reagerar olika på våld, beroende på vilken 

typ av våld de utsätts för, prevalensen av våldet, tidsperioden av våldet och allvarlighetsgrad 

av våldet. Barn som upplever våld visar ingen gemensam symptombild, det barnen har 

gemensamt är den stora anspänningen som det innebär att leva med våld i familjen. Många 

barn känner stark oro och ängslan, de har ambivalenta känslor inför föräldrarna och de 

berättar inte för någon om våldet utan det är något de skäms för. Det är heller inte ovanligt att 

barnen plågas av synminnen, kroppsliga minnen samt ljudminnen vilket kan göra att de 

utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Forinder & Hagborg, 2008). PTSD kan 

utvecklas hos en individ som har exponerats för en händelse eller situation av hotande eller 

katastrofal natur, som troligtvis skulle ha orsakat stark stress hos de flesta människor. 

Återupplevande och undvikande av situationen samt en förhöjd stressnivå är exempel på 

symtom för PTSD (Michel, Lundin & Otto, 2002). 

 

Forskning om barn som upplever våld i hemmet är i jämförelse med problemets omfattning 

ett eftersatt område. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) uppskattar att tio procent 

av alla barn i Sverige någon gång sett pappa slå mamma och att fem procent gör det ofta. 

Rädda Barnen (2006) presenterar resultatet av en undersökning kring ungas upplevelser av 

våld under uppväxten i rapporten Hur många vuxna tror på en unge egentligen??? 
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I undersökningen svarade tolv procent av 1 761 artonåringar att de någon gång under sin 

uppväxt sett pappa eller styvpappa slå mamma eller styvmamma (Rädda Barnen, 2006). 

Överlien (2008) menar att om barn upplever våldet på det sätt forskningen visar står det klart 

att de också behöver stöd och hjälp att hantera och bearbeta sina upplevelser. Det finns idag 

olika typer av verksamheter runt om i landet där barn som upplevt våld i familjen kan få hjälp 

och stöd. Det kan ske både genom individuella stödsamtal och/eller genom stödgrupper 

tillsammans med andra barn.  

3.2 Stödgruppen 

Stödgrupper introducerades i Sverige i slutet av 1980 – talet, då sågs de som en revolution 

inom den svenska barnavården. Idag finns det många olika stödgrupper för barn i utsatta 

livssituationer till exempel för barn som har föräldrar som missbrukar, för barn som har en 

psykiskt sjuk förälder, för barn med separerade föräldrar, för barn som har förlorat en 

närstående samt för barn som upplever våld (Forinder & Hagborg, 2008). Det program som 

ligger till grund för de flesta stödgruppsverksamheter i Sverige har sitt ursprung i anonyma 

Alkoholisters anhörigprogram från Minnesota i USA. Det bygger på antagandet att när någon 

i familjen har svåra problem påverkar det också resten av familjen. Vilket kan öka risken, 

speciellt för barnen, att utveckla egna problem. Det antas att det är till hjälp för de anhöriga att 

dela sina erfarenheter med personer i en liknande situation, detta kan hjälpa till att man förstår 

och kan hantera sin livssituation på ett bättre sätt (Skerfving 2009). 

 

Det finns två amerikanska program som ligger till grund för de svenska stödgruppernas 

program och manualer, dels Children Are People Too (CAP) och Teenage Power Program 

(TAPP). Båda programmen har översatts och bearbetats för att passa för svenska förhållanden 

(Skerfving 2009). Programmen innehåller moment av lärande och övningar som syftar till att 

göra gruppdeltagarna medvetna om sitt eget sätt att reagera och om alternativa 

handlingsstrategier. Barnen delas oftast in i grupper som följer skolans stadieindelning. Att 

vända hopplöshet till hopp, dela erfarenheter, skapa regelbundenhet och struktur samt att 

betona personliga rättigheter och gränser är viktiga utgångspunkter för 

stödgruppsverksamheter (Lindstein, 1995).  

 

I stödgrupper för barn och ungdomar är det av stor vikt att det finns vuxna professionella 

ledare. I en stödgrupp blir ledarens roll att hjälpa barnen och ungdomarna att sätta ord på sina 

upplevelser och göra sina röster hörda (Forinder & Hagborg, 2008). 
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En stödgrupp kan vara ett bra sätt för ett barn som lever i en utsatt situation att lära sig förstå 

sitt sammanhang bättre. Barnen träffar andra barn i liknande situation, och får möjlighet att 

uttrycka sig, bli sedda och förstådda tillsammans med dem, vilket kan ha en 

utvecklingsbefrämjande effekt. Under åren 7-8 upp till 16-18 betyder också kamratgruppens 

inflytande särskilt mycket för identitetsutvecklingen, därför kan stödgruppens värderingar och 

accepterande bli en hälsobefrämjande socialisationsfaktor. Detta kan till viss del fungera som 

motvikt till en eventuell oempatisk, icke bekräftande och förvirrande hemmiljö (Forinder & 

Hagborg, 2008). 

3.2.1  Stödgruppens förhållningssätt och struktur 

Enligt Forinder och Hagborg (2008) är det vanligt att gruppledare för en stödgrupp använder 

sig av en handbok som innehåller ett detaljerat beskrivet innehåll av hur 

gruppsammankomsterna kan/bör se ut. För den sakens skull är det inte meningen att 

gruppledarna måste följa handboken till punkt och pricka utan handboken ska fungera som en 

ram, och att de utifrån den ramen kan vara flexibla och anpassa innehållet efter gruppen. I 

Skerfvings (2009) rapport om utvärdering av barngruppsverksamheter i Uppsala län ingår ett 

”adherence” (programtrohet) formulär som gruppledare för olika grupper har fått fylla i för att 

mäta om gruppverksamheterna är likvärdiga och jämförbara. Adherence formuläret visade att 

de olika stödgrupperna hade stora likheter. Varje grupp hade en tydlig mötesstruktur med en 

inledning, temabearbetning, lekar och övningar, en paus med fika, sedan ett nytt arbetspass 

och en avslutning som var samma för varje gång. 

 

Skerfving (2009) lyfter fram att många gruppledare lägger stor vikt vid att synliggöra varje 

individ och att skapa trygghet i gruppen genom exempelvis gemensamma regler och 

namnlekar. Ramar och regelbundenhet är viktigt i stödgruppen för att skapa igenkänning, 

förutsägbarhet, öka tillit och minimera stress för barnen då många barn lever eller har levt i en 

kaotisk vardag utan rutiner. Gemensamma regler underlättar barnens möjligheter att 

kontrollera och reflektera över egna impulsiva beteenden. Reglerna kan man tillsammans läsa 

igenom vid varje inledning av gruppsammankomsten för att påminna barnen om dem. En 

viktig regel som bör finnas i alla stödgrupper är ”rätten att stå över”. Ingen ska behöva säga 

eller göra något om den inte vill (Forinder & Hagborg, 2008).  
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Forinder och Hagborg (2008) menar vidare att det är viktigt att barnet som ska delta i 

stödgruppen själv vill vara med i gruppen, och inte blir tvingad eller pressad att delta i ett 

gruppsammanhang. Det är en bra idé att träffa varje barn enskilt för att presentera 

verksamheten och sen får barnet ta ställning till om det vill vara med eller inte. Att barnet som 

ska delta i gruppen är positiv till gruppen är väsentligt för att barnet ska kunna tillgodose sig 

det gruppen kan lära och ge.  

3.2.2 Teman 

I en stödgrupp är det vanligt att man vid varje gruppträff arbetar utifrån olika teman, vilka bör 

vara utformade så att de både är generellt och individuellt inriktade. Detta ger möjlighet för 

var och en att uttrycka det de vill samtidigt som temat angår hela gruppen. Det handlar inte 

bara om att hitta teman som passar gruppen utan dessa bör också vara ”pratbara”. Istället för 

att prata om känslor kan skapande verksamhet och lek vara bra sätt för barn att uttrycka 

känslor och tankar som inte är bearbetade (Forinder & Hagborg, 2008). Vanliga teman i en 

stödgrupp kan beröra familjen, känslor, föräldrarnas problem, kommunikation, gränser, den 

egna personen, skuld och skam samt risker och val. Vissa teman är det inte ovanligt att man 

ägnar tid åt vid mer än ett tillfälle. Lekar och övningar i en stödgrupp hjälper till att illustrera 

temat för dagen samtidigt som det ger möjlighet till gemenskap och glädje (Skerfving, 2009). 

3.2.3 Varför stödgrupp? 

Forinder och Hagborg (2008) nämner att det finns flera skäl till varför en stödgrupp kan vara 

bra för ett barn som lever i en utsatt situation. De nämner att de mött barn som själva uttrycker 

vikten av att träffa andra som varit med om samma sak då de känner sig ensamma i sin 

situation. Författarna nämner speciellt barn som upplevt våld då det familjerelaterade våldet 

kännetecknas av en tystnad, vilket kan vara en faktor som motverkar barnets bearbetning och 

hantering av sina erfarenheter. Vidare anser Forinder och Hagborg (2008) också att 

stödgrupper kan vara ett bra sätt för barn att träffas då det är välbekant och naturligt för dem 

att träffas i grupp eftersom det är så det ser ut i förskola och skola. 

 

Rädda Barnen (2006) har listat sex argument för att barn ska erbjudas stödgrupp: 

• Närvaron av andra barn underlättar kontakten med terapeuten och gör det lättare för barnet att möta 

en ny situation. 

• Närvaron av andra barn ger fler möjligheter till reaktioner och spegling och ett större 

reflektionsutrymme. 

• Leken i gruppen hjälper barnet att få uttrycka känslor och reaktioner (s.25) 
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• I en grupp är inte barnet i fokus hela tiden, det kan dra sig undan och ändå ta del av det som händer. 

• De andra gruppmedlemmarna bidrar med erfarenheter och kunskap som hjälper barnet att utvecklas. 

• Att i grupp få möta likar, barn som varit med om samma sak, minskar barnets upplevelse av att vara 

udda och annorlunda. (Rädda Barnen, 2006 s.25) 

 

Lindstein (1995) uttrycker att syftet med att barn ska delta i en stödgruppsverksamhet är att få 

kunskap om föräldrarnas problematik och hur en nära anhörig kan påverka det egna 

välbefinnandet och hälsa, få ökad förståelse för den egna personen, stärka sitt självförtroende 

och få kunskap om sina personliga rättigheter för att öka barnets förmåga att sätta gränser. Det 

som händer i gruppen kan också beskrivas som att tillvaron för de barn och ungdomar som 

deltar i gruppen blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull. 

3.3 Teoretisk utgångspunkt; Känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky är en israelisk sociolog som anses ha gjort ett pionjärarbete inom den salutogena 

teorin. Den salutogena teorin handlar i grunden om de faktorer som bidrar till att skapa hälsa 

och motståndskraft hos människan samt ger möjlighet till återhämtning. Alltså faktorer som 

kan utgöra motvikter mot riskfaktorer av olika slag. Antonovsky fann i sin forskning på 

människor som suttit i koncentrationsläger under andra världskriget tre begrepp som kunde 

sammanfatta de faktorer som var avgörande för hur människan kan klara av att leva under så 

svåra omständigheter och ändå behålla en god hälsa. Detta benämnde han KASAM, känsla av 

sammanhang, på engelska sence of coherence (SOC) (Antonovsky, 1991). Antonovsky såg 

ingen tydlig gräns mellan att vara frisk och att vara sjuk utan beskrev det som att alla 

människor befinner sig utmed ett kontinuum som sträcker sig från hälsa till ohälsa. Detta är 

ett kontinuum som kan förändras under olika perioder i livet och gör det utifrån individens 

känsla av sammanhang (Skerfving, 2009). 

 

De begrepp som utgör KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar till hur människan upplever det som händer i hennes omgivning och inom 

sig som begripligt, om det är möjligt att förstå det svåra som sker och om man kan sätta det i 

ett sammanhang och på så sätt göra det begripligt. Hanterbarhet avser huruvida människan 

upplever att det finns resurser hon kan använda sig av när det blir jobbigt. Med en hög känsla 

av hanterbarhet kommer människan att bottna i en känsla av att hon reder sig istället för att 

känna sig som ett offer för omständigheterna och tycka att livet är orättvist. Meningsfullhet 

handlar om i vilken utsträckning människan har tillgång till sådant i livet som känns viktigt 

(Skerfving, 2009). 
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Går det att hitta en mening med livet och kommer människan att göra sitt bästa för att ta sig 

igenom en svårighet när den kommer? (Skerfving, 2009). Tron på framtiden är oftast det som 

försvinner när vi inte har det bra, det är lätt att det känns meningslöst att förändra något om vi 

inte tror att det finns en framtid. När en människa upplever sin tillvaro som begriplig, 

hanterbar och meningsfull har denna en hög KASAM vilket skapar bättre möjligheter för 

människan att handskas med svårigheter i livet (Iwarsson, 2007). 

 

Antonovsky (1991) menar att människan behöver känna KASAM i sina känslor, i sina 

närmaste relationer, i sin huvudsakliga sysselsättning och i existentiella teman. Iwarsson 

(2007) betonar i Samtal med barn och ungdomar att KASAM inte är något som är statiskt hos 

en individ utan det är något som går att förändra. Som vuxen kan man hjälpa ett barn att höja 

dennes KASAM genom att identifiera och stärka konstruktiva sätt att handskas med tankar, 

känslor och det övriga som händer i livet. Coping är ett begrepp som används för att förklara 

de olika strategier som vi människor använder oss av för att hantera vår tillvaro, de sätt vi tar 

till för att göra vår vardag mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Desto fler 

copingstrategier vi har tillgång till desto starkare blir vårt KASAM. För barn kan det handla 

om att de söker stöd från föräldrar, vänner eller någon annan vuxen de möter i skolan eller på 

fritiden. Det kan också handla om att barnet hittar ett sätt att tänka kring sitt problem som gör 

det lättare att bära. 

3.4 Trappanmodellen 

Arbetsmodellen Trappan utvecklades i slutet av 1900-talet på initiativ från Rädda Barnen, och 

är en modell för krissamtal med barn som har upplevt våld. Trappan presenteras i Inger 

Ekboms och Ami Arnells bok och han sparkade mamma…- möte med barn som bevittnar våld i 

sina familjer (1999) vilken kan ses som en handbok. Modellen har spridits över hela landet via 

exempelvis Socialstyrelsen och en kurs av Rädda Barnen som givits av Ersta Sköndals Högskola i 

samarbete med Rädda Barnen. Det krävs ingen certifiering för att kunna få arbeta med modellen 

och den är inte manualstyrd utan kan ses som en dynamisk modell (Källström-Cater, 2008). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att män är förövare i nästan allt våld men 

med vetenskapen om att även kvinnor kan vara förövare. Det är dock något vanligare med 

mäns våld mot kvinnor, och utgångspunkten i handboken om Trappanmodellen är att mannen 

slår kvinnan (Heimer & Sandberg, 2008; Källström-Cater, 2008). 
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Arnell och Ekbom (1999) beskriver arbetsmodellen Trappan som en psykosocial modell där 

man ser till det yttre samhället samt barnets personliga inre. Barnets föräldrar måste finnas 

med i arbetet då de finns både i barnets yttre samt inre verklighet. Barn som har upplevt våld 

måste få en möjlighet till att bearbeta sina traumatiska upplevelser vilket kan ske genom att 

barnet erbjuds krissamtal. Trappanmodellen bygger både på strukturerade samtal samt 

arbetsuppgifter som är anpassade efter barnets ålder. Modellen är strukturerad utifrån 

krissamtal i tre steg där första steget är ”kontakt” vilket är förutsättningen för att samtalen ska 

kunna genomföras. När steg ett har uppnåtts utförs en så kallad ”rekonstruktion” vilket är steg 

två i modellen. Vid en ”rekonstruktion” återskapar barnet tillsammans med den professionella 

den verkliga händelsen utifrån barnets berättelse och de fakta som finns tillgängliga. I det sista 

steget, ”kunskap”, är målet att barnet ska förstå samt få kunskap om vilka reaktioner som sker 

såväl fysiskt som psykiskt då man har varit med om traumatiska händelser. 

 

Det är viktigt att det sker ett samarbete med barnets föräldrar för ett fortsatt arbete och i 

modellens metodik ingår att mamman ska berätta om familjens historia vilket kan vara svårt 

om mamman själv befinner sig i kris. Det är dock viktigt att få fram så mycket information 

som möjligt då en bild av situationen kan uppstå om var barnet befann sig när misshandeln 

pågick samt hur barnet reagerade (ibid.).  

 

Vidare skriver Arnell och Ekbom (1999) att barn kan ha svårt att tala med främmande vuxna 

eftersom de exempelvis kanske aldrig har uppmuntrats till att tala om sig själva eller prata om 

känslor och det är viktigt att man bemöter barnet där denne befinner sig. Den professionella 

bör alltid ta god tid på sig och se till vad barnet orkar. Det är viktigt att språket anpassas till 

barnets ålder med exempelvis enkla ord och korta meningar. Sammanfattningar är bra 

eftersom det hjälper både den professionella och barnet att få ett strukturerat sammanhang. 

Finns det svårigheter för ett barn att berätta, kan styrande frågor vara behjälpliga då man 

anger riktningen för samtalet och barnet kan svara hur barnet själv vill. Att vid varje samtal 

befinna sig i samma rum ger trygghet för barnet vilket är en förutsättning för fortsatt arbete. 

Dockor, bilar, små möbler, pennor och papper är exempel på användbart material som bör 

finnas i det rum där man samtalar med barnet. Även pauser och fika är bra för barn som ofta 

och lätt blir trötta och okoncentrerade. Om en anmälan måste ske ska den professionella 

informera barnet och därefter föräldrarna. 
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3.5 Lagstiftning 

Det är flera regelverk som aktualiseras när ett barn utsätts eller tvingas uppleva våld mot en 

närstående. Först och främst behöver barnet stöd och hjälp men samhället måste också 

markera att beteendet inte är acceptabelt och att det är ett brottsligt beteende. Det är 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret i varje kommun att se till att de barn som riskerar 

att fara illa får den hjälp och stöd de behöver (Forinder & Hagborg, 2008). Som barn räknas 

alla personer som ännu inte fyllt 18 år (Christensen, Hildingson & Boqvist, 2009). Den 15 

november 2006 gjordes ett tillägg i socialtjänstlagen 5 kap. 11 § SoL (SFS 2001:453) som 

innebar att socialnämnden ska beakta barn som bevittnat våld som brottsoffer, i och med den 

lagändringen blir det ännu tydligare att dessa barn behöver stöd och hjälp (Heimer & 

Sandberg, 2008). Vidare skriver Heimer och Sandberg (2008) att barnen till kvinnor som 

utsatts för våld har länge varit osynliga, mycket fokus har legat på kvinnan och det har 

förbisetts att barnen har egna behov av stöd och hjälp. 

 

Socialtjänsten har en skyldighet att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § och 2 § SoL (SFS 

2001:453) när de får kännedom om något som kan leda till en åtgärd av socialnämnden. I 

mötet är det viktigt att tänka på att våld mot mamman kan vara orsak till barnets symptom 

även om det inte framkommer i utredningen. Barn pratar sällan om sina upplevelser om våld 

då de är medvetna om att det är något man ska vara tyst om, därför kan det aldrig vara 

barnens ansvar att ta initiativet till att berätta om familjens situation. Socialsekreterarens 

uppgift är att befria barnet från ansvaret och även övertyga barnet om att det kommer att få 

hjälp om de skulle berätta. Om ett barn bekräftar att våld har förekommit inom familjen måste 

de få hjälp att tala om sina upplevelser och de ska absolut skyddas från bestraffning. Det bör 

finnas tillräcklig kompetens inom socialtjänsten för att kunna ge barnen den mest nödvändiga 

hjälpen (Heimer & Sandberg, 2008).  

3.3.1 Anmälningsskyldighet 

Enligt 5 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453), har kommunerna bland annat ett ansvar att ingripa om 

föräldrar inte kan tillgodose ett barns grundläggande behov av omvårdnad, stöd eller skydd. 

För att myndigheter i kommunen som berör barn och ungdomar ska ha en möjlighet att 

ingripa finns det en lagstadgad skyldighet - anmälningsskyldighet, enligt 14 kap. 1 § andra 

stycket SoL att omedelbart anmäla till socialnämnden när verksamheten kan behöva ingripa 

till ett barns skydd (ibid.).  



21 
 

Anmälningsskyldighet fanns redan i Barnavårdslagen från 1924 men föreskrifterna har 

skärpts under åren och omfattar fler yrkeskategorier samt en uppmaning till allmänheten om 

att anmäla (Socialstyrelsen, 2004).  

 

14 kap. 1 § SoL 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och 

ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt 

bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område… (SFS 

2001:453). 

 

I en stödgrupp är det viktigt att gruppledarna är öppna inför barn och föräldrar med att 

socialtjänstens paragrafer ligger till skydd och stöd för barnen. Detta innebär att gruppledarna 

har anmälningsskyldighet om det framkommer något under grupptillfällena som tyder på att 

barnet far illa (Forinder & Hagborg, 2008). 

3.3.2 Barnkonventionen 

Sverige har precis som många andra länder ratificerat FN:s barnkonvention (1989) där 

principen om barnets bästa är ledstjärna (Larsson-Swärd, 2009). Enligt artikel 19 i 

barnkonventionen ska barnet skyddas mot våld och övergrepp. De länder som har ratificerat 

barnkonventionen ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 

eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 

eller utnyttjande (innefattande sexuella övergrepp) medan barnet befinner sig i 

vårdnadshavares eller annan persons vård (Christensen et al. 2009). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Utvärdering av Ersta Vändpunktens stödverksamhet 

Tomas Lindstein, professor samt forskare i socialt arbete vid Stockholms Universitet har 

utvärderat Ersta Vändpunktens stödverksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig 

med alkohol eller drogberoende genom en longitudinell studie. Lindsteins studie är ett 

betydelsefullt undantag i de i övrigt bristfälliga utvärderingar av stödgruppsverksamheter som 

genomförts i Sverige. I studien har Lindstein följt upp närmare 300 barn och tonåringar som 

deltog i verksamheten 1991 – 1994, fyra delstudier med flera olika metoder har genomförts. 

Lindstein har gjort tre deltagande observationer, intervjuer med ett 60 – tal barn och enkäter 

till 274 barn, uppföljningarna har gjorts efter fem och tio år (Lindstein, 1995; 1998; 2001).  

 

Lindstein (2001) påpekar att stödgrupper för barn och ungdomar skulle kunna fungera 

stigmatiserande och patalogiserande, på det viset att barnen och ungdomarna som är med i 

gruppen utvecklar en identitet som ”barn till missbrukare”, han finner dock inga belägg för att 

detta skulle ha skett men menar att det är en fara som man bör vara uppmärksam på när man 

utformar och bedriver gruppverksamhet. Lindsteins longitudinella studie har egentligen inte 

fokus på effekten av insatsen utan lyfter mer fram vad som hände i grupperna – personalens 

roll och barnens och ungdomarnas agerande, upplevelser och de lärdomar de tog med sig. 

Studierna ger en positiv bild av verksamheten, i de flesta fall hade barnen och ungdomarna 

upplevt sitt deltagande som positivt, deltagande hade gett dem redskap att handskas med 

vardagen, nya kunskaper och insikter och även nya handlingsstrategier. Lindstein beskriver 

stödgruppsverksamheten som ett salutogent sammanhang som stödjer barn och ungdomar i 

deras utveckling. 

4.2 Uppsala läns utvärdering av barngruppverksamhet – ett metodutvecklingsprojekt 

Det har under lång tid varit oklart om stödgruppsverksamhet passar för olika problemtyper 

och åldrar som den används för i vårt land. Detta beror på att det har genomförts få 

effektstudier med före och eftermätning i Sverige och att inga särskilda 

utvärderingsinstrument har utvecklats för den typen av verksamhet, men desto mer som 

verksamheterna har utvecklats, alltmer uppenbart har behovet av mer evidensbaserad kunskap 

om gruppdeltagandes effekt blivit. Detta motiveras speciellt av att grupperna har en mer eller 

mindre uttalad preventiv intention (Skerfving, 2009). 



23 
 

Till bakgrund av detta startades ett projekt vid enheten för Forsknings- och Utvecklingsstöd 

(FoU-stöd) vid Regionförbundet i Uppsala län, oktober 2006 med syfte att ta fram, pröva och 

implementera instrument för löpande utvärdering av gruppverksamheter för barn i 

dysfunktionella familjer. Projektet pågick under en två års period och finansierades av 

Länsstyrelsen, Regionförbundet i Uppsala län och Uppsala kommun, det genomfördes i 

samarbete med Sociologiska Institutionen vid Uppsala universitet, Uppsala kommun och alla 

stödgruppsledare i länet (Skerfving, 2009). 

 

Mätinstrumenten för projektet valdes utifrån fem kriterier, de skulle vara; 1) kopplade till 

barngruppsmodellens mål, 2) validerade, utvärderade eller testade i en normalpopulation, 3) 

finnas i svensk version, 4) inte vara alltför omfattande och 5) inte kräva särskild licens eller 

legitimation för användningen. De olika instrument som valdes och som sammanställdes i 

olika kombinationer beroende på barnens ålder var: 

 

• Livsstegen, ett instrument som använts sedan 1950-talet för livskvalitetsstudier. 

Instrumentet mäter hoppfullhet och framtidstro genom en skattning av nutida, tidigare 

och framtida livsförväntningar. Formuläret är en stege med tio steg som omfattar tre 

frågor. Vid den första frågan skattar barnet sin nuvarande livssituation genom att fylla 

i vilken ”stegpinne” han/hon befinner sig på just nu. Vid den andra skattas 

livssituationen för ett år sedan och på den tredje den förväntade livssituationen ett år 

framåt i tiden.   

• SDQ, The strength and difficulties questionnaire, en beteendeinriktad screeningenkät 

som ger en bild av barnets psykiska hälsa. Formuläret innehåller 25 frågor fördelade 

på fem delskalor; emotionella symtom, uppförandeproblem, 

hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem, kamratproblem samt prosocialt beteende.  

• KASAM 13 och BarnKASAM, Frågeformulär som utgår från Antonovskys salutogena 

teori. De mäter barnets känsla av sammanhang samt förmågan att välja de mest 

lämpade strategierna för att hantera problemsituationer (Skerfving, 2009). 

 

Oavsett gruppens inriktning användes samma frågeformulär för att möjliggöra jämförelser av 

resultaten för olika målgrupper och man genomförde två testomgångar. Sammanlagt ingick 90 

barn och ungdomar 6 – 21 år gamla i de båda testomgångarna (ibid.). 
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Den sammantagna analysen visade att interventionen hade gett tydliga statistiskt signifikanta 

och positiva resultat för de barn och ungdomar som deltagit och effekten hade kvarstått efter 

sex månader. Som grupp förbättrade barnen och ungdomarna sin känsla av sammanhang, sin 

optimism och framtidstro samt sin psykiska hälsa. Detta resultat visar att stödgrupper kan 

bidra till att förbättra barnens och ungdomarnas förutsättningar att få en god utveckling, trots 

den utsatta livssituation som det innebär att ha en eller två föräldrar som är beroende av 

alkohol eller droger, lider av psykisk ohälsa, är drabbade av våld i familjen eller inne i en 

skilsmässoprocess (Skerfving, 2009). 

 

Det som påpekas i projektets resultat är svårigheten med att göra en studie på en population 

som är mycket heterogen, resultaten visar ett genomsnitt för gruppen som helhet men det 

framgår inte att det finns stora variationer på individnivå. Studien har också brister när det 

kommer till effekter för de små barnen då de mätinstrument som använts för de yngsta barnen 

inte var anpassade till deras kognitiva utvecklingsnivå och var därför inte användbart. En 

annan aspekt av projektets resultat är att det nu finns en utvärderingsmodell som kan 

användas för stödgruppsverksamheter för barn och ungdomar från 10 års ålder. Det är nu med 

hjälp av modellen möjligt att genomföra systematiska utvärderingar som kan skapa 

förutsättningar att utveckla kvaliteten på de insatser som riktas till barn i utsatta livssituationer 

(ibid.). 

4.3 Traumatiserade barn 

Det är inte ovanligt att de barn som deltar i stödgruppsverksamhet är traumatiserade på grund 

av det de varit med om, det vill säga att de har utvecklat PTSD. Detta är särskilt 

förekommande när det gäller barn som bevittnat våld (Forinder & Hagborg, 2008). Eriksson 

(2006) menar att barns upplevelser av våld ofta leder till problem för barnen som bör 

behandlas inom barnpsykiatrin även fast svårigheten snarare är ett psykosocialt problem än ett 

psykiatriskt. Är ett barn traumatiserat innebär det att man bland annat undviker situationer 

som framkallar minnen av traumat. En del verksamheter menar att traumatiseringen måste 

behandlas innan barnet kan delta i grupp medan andra gruppverksamheter inriktar sig på att 

bearbeta traumat, men dessa grupper har då en form av barnpsykiatrisk behandling och inte en 

stödgruppsverksamhet. Forinder och Hagborgs (2008) erfarenhet är att barnet först måste få 

hjälpa med att bearbeta traumat innan det går in i gruppen eftersom de flesta stödgrupper inte 

har traumatiseringen i fokus. 
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Stödgruppsverksamheter ska inte fungera som behandling även om den kan ha en terapeutisk 

läkande effekt, den är snarare en förebyggande verksamhet med fokus på gruppaktiviteter 

(Forinder & Hagborg, 2008). Som tidigare lyfts fram är Trappan en krisbearbetningsmodell 

som kan användas för att hjälpa traumatiserade barn. Åsa Källström-Cater, fil dr från Örebro 

Universitet, har utfört en rapport inom enheten för FoU-stöd i Uppsala län. I rapporten skriver 

Källström-Cater (2008) att Trappanmodellen har i olika studier, utvärderingar och 

enkätundersökningar vid verksamheter som utgår från modellen, upplevts som en uppskattad 

hjälp för samtal och barnen samt mammorna har uppfattat modellen som mycket positiv. 

4.4 Svårigheter med stödgruppsverksamhet 

Lindsteins argument om att stödgrupper för barn och ungdomar skulle kunna fungera 

stigmatiserande och patalogiserande har tidigare belysts. Lindstein (2001) menar att det är en 

fara som man bör vara uppmärksam på när man utformar och bedriver gruppverksamhet. En 

annan fara med att föra samman ungdomar i grupp påpekar Ferrer-Wreder, Stattin, Cass- 

Lorente, Tubman och Adamson (2005) i deras kunskapsöversikt av framgångsrika 

preventionsprogram för barn och ungdomar. De menar att ungdomar med ett ”antisocialt 

beteende” tenderar att förstärka detta hos varandra istället för att hjälpa varandra på ett 

positivt sätt. Vid en intervention i USA för familjer där föräldrarna hade ett drogmissbruk 

deltog en del av ungdomarna i stödgrupper, en jämförelsegrupp gjorde inte det men deras 

föräldrar deltog istället i en föräldraorienterad intervention. De ungdomar som deltog i 

stödgruppen visade efter ett år en högre grad av tobaksanvändning och beteendeproblem än 

jämförelsegruppen. Under tonåren har kamratgruppen en mycket stark påverkan vilket tros 

vara orsaken till resultatet. Genom att ungdomarna möts och berättar om sina riskbeteenden 

för varandra kan det förstärka beteendet istället för att reducera dem. Forinder och Hagborg 

(2008) skriver att detta är ett samband man bara har funnit hos ungdomar och inte hos barn.  

4.5 Internationella studier 

Johnston (2003) genomförde en studie under åren 1996 till 1999 på tre olika familjecenter i 

San Fransisco, USA, där totalt 488 barn och deras föräldrar har fått hjälp. Cirka tio procent av 

dessa barn har deltagit i en stödgruppsverksamhet. Det var i genomsnitt sju barn närvarande i 

varje stödgrupp som pågick under tio veckor med en träff i veckan om 90 minuter. Barnen var 

indelade i grupper utifrån årskurserna i skolan (Johnston, 2003).  
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I studien ingick tre olika typer av stödgrupper, en var för barn vars mammor har problem med 

att lämna en våldsam partner, den andra hade fokus på barn med PTSD och den tredje för 

barn som upplevt våld i hemmet under en längre tid. Grupperna har olika teoretiska 

utgångspunkter men syftar till att uppnå samma sak, att ge barn kunskap om den livssituation 

de befinner sig i, ge dem utrymme att uttrycka sina känslor, stötta dem i att hitta strategier för 

att hantera sin vardag på ett bättre sätt, till exempel hur man kan lösa problem på ett 

konstruktivt sätt. Till hjälp har man videoavsnitt, kassettvinjetter, gruppdiskussioner och 

rollspel. I en trygg miljö får barnen uttrycka, agera, upptäcka relationer och tolerera 

exempelvis ambivalens utan att förkasta sina känslor. Detta kan leda till att barnen börjar 

förstå och utveckla vetande om vad som är rätt eller fel samt hur de kan lösa problem 

(Johnston, 2003).  

 

Amerikanarna Foy, Eriksson och Trice (2001) skriver om en annan studie där stödgrupper för 

barn och tonåringar utgick från två olika teoretiska modeller – integrerad terapi samt kognitiv 

beteendeterapi. Integrerade stödgrupper för barn och ungdomar involverar olika tekniker som 

bildterapi, lekterapi och arbete med dockor för att exempelvis upptäcka känslor. Utifrån 

kognitiv beteendeterapi inkluderas exempelvis copingfärdigheter, som hur barnet bemöter och 

försöker bemästra svårigheter, och kognitiv omstrukturering. Stödgrupperna har cirka 8 till 12 

träffar där det är en träff per vecka. De flesta grupperna är enkönade, men blandade grupper 

finns, speciellt då barnen är yngre. Grupperna skapas utifrån var barnen befinner sig i 

utvecklingen men det finns även grupper där barnens ålder varierar och sträcker sig över 

åldersindelningen. Johnston (2003) kunde i sin studie se att barnens beteendeproblem 

minskade samt att deras sociala förmåga ökade efter deltagandet i stödgruppen. Barnen 

upplevdes även ha färre känslomässiga problem. Foy et al. (2001) menar att stödgrupper kan 

ge barnet en trygg och delaktig terapeutisk omgivning där barnet får möjlighet till att 

normalisera sina reaktioner. Gruppen möjliggör också en plats där barnen kan stödja varandra 

i deras process av upplevda trauman.  

 

Utvärdering av forskning på dessa olika metoder och existerande studier har dock få 

kontrollgrupper, dålig dokumentation, inga randomiserade mätningar och dålig långvarig 

uppföljning. Enligt Johnstons (2003) vetskap har inte några empiriska utvärderingar 

publicerats för exempelvis stödgrupper för barn med PTSD. De flesta studier påvisar en 

förbättring av barnets psykiska hälsa vid deltagande i en stödgrupp men behovet av evidens 

på effektiva behandlingsprogram kvarstår (Becker, Mathis, Mueller, Issari & Atta, 2008). 
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Mer forskning skulle kunna leda till en gynnsam utveckling för samhällsbaserade program 

inom området stödgrupper (Becker et al. 2008). Foy et al. (2001) menar att empirisk skriven 

litteratur om stödgruppsarbete för barn som har upplevt trauma är mycket sparsam och det 

fokuseras oftast på barn som har upplevt sexuella övergrepp. När författarna publicerade sin 

studie 2001 rapporterade de att det inte fanns några randomiserade kontrollstudier där en 

jämförelse beskrivs och undersöks med andra stödgrupper för barn. Fokus är endast på 

ensamma stödgruppsverksamheter och de anser att framtida forskning behöver införlivas med 

kontrollgrupper.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Verksamheten och våra informanter 

Barnverksamheten är lokaliserad i en mellanstor stad i Sverige och är en del av en större 

kommunal verksamhet som arbetar med familjevåld. Barnverksamheten är en utav tre mindre 

enheter där de andra två fokuserar på våldsutsatta kvinnor samt män som använder våld. Den 

stora verksamheten har funnits sedan 1994 men det var inte förrän 1999 som 

barnverksamheten startades. Våra två informanter har arbetat vid barnverksamheten sedan 

2007 och är ensamma om att arbeta med barnen som upplevt våld. De har tidigare arbetat vid 

behandlingshem för missbrukande kvinnor där våra informanter även mötte barnen till de 

missbrukande kvinnorna. De kunde se att barnen mådde dåligt och ansåg att de också behövde 

hjälp och startade därför barngrupper för de barn som hade sin mamma på det 

behandlingshemmet. Kommunen efterfrågade sedan våra två informanter om de kunde ta över 

en barnverksamhet med fokus på stödgruppsarbete för barn som har upplevt våld då den varit 

vilande en tid, vilket de gjorde. Våra informanter är från början undersköterskor och har sedan 

arbetat som behandlingsassistenter på behandlingshemmet för missbrukande kvinnor. Utöver 

det har de gått olika utbildningar exempelvis psykodramautbildning, utbildning i 

Trappanmodellen samt Barngruppsutbildning hos Eleonoragruppen AB med inriktning på att 

leda barn eller tonårsgrupper. Vid Ersta Sköndal har våra informanter även deltagit i en 

gruppledarutbildning för stöd till barn och unga i utsatta livssituationer. Våra informanter har 

tillsammans regelbunden handledning med en psykolog vid Barn- och Ungdomspsykiatrin. 

De får då möjlighet att bland annat reflektera och bearbeta deras möten med barnen och 

ungdomarna kring deras verksamhet. Barnverksamheten började först med individuella samtal 

och den första stödgruppen startades under sensommaren 2008. Under 2009 har 

barnverksamheten haft kontakt med 93 barn, utav dessa har 66 barn haft enskilda regelbundna 

samtal och 30 av dem har deltagit i en stödgrupp. 

5.2 Vilka barn och hur de kommer i kontakt med verksamheten 

Våra informanter anser sig ha en blandning av familjer om man ser till social klass bland dem 

som besöker verksamheten. De flesta har en fungerande social roll i samhället där barnets 

föräldrar har ett arbete. Familjer med missbruk, med invandrarbakgrund samt familjer där det 

finns något handikapp har de svårare att nå. 
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Kontakt med verksamheten kan ske via socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

kuratorer på skolor, barn- och mödravårdscentralen (BVC) samt kvinnoverksamheter men 

mammor ringer också själva till verksamheten och ber om hjälp.  

 

I socialtjänstlagen stadgas i 5 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453) att om ett barns grundläggande 

behov av omvårdnad, stöd eller skydd inte anses tillgodosett, har kommunerna med dess 

myndigheter ett ansvar. Heimer och Sandberg (2008) beskriver att barn sällan pratar om sina 

upplevelser av våld då de är medvetna om att det är något man ska vara tyst om. Därför kan 

barn behöva mycket hjälp att tala om sina upplevelser. Våra informanter berättar att efter att 

mamman har kontaktat verksamheten får hon komma och träffa en av våra informanter och 

berätta om hur våldet har sett ut, vad det är som gör att hon vill ha hjälp av verksamheten 

samt hur länge våldet har pågått. Informanten brukar fråga mamman om det finns någon 

särskild händelse som de kan utgå ifrån när denne träffar barnet. Verksamheten ber också om 

pappans, om det är pappan som har varit med, telefonnummer så att verksamheten kan ta 

kontakt med honom. Barnet kommer sedan till verksamheten med mamman och har 

individuella samtal enligt Trappanmodellen innan hon eller han börjar i en stödgrupp. 

5.2 Barnen och föräldrarnas inställning till stödgruppen 

”Min inställning är att när barnen väl har kommit hit och vi är tydliga med vad det här är, vad vi gör här och 

vad vi pratar om så kommer de. Sen har de kanske svårt att sätta ord på varför de kommer men de kommer, vi 

har jättemånga exempel på att mamman har släpat barnet in här och så har vi gjort en överenskommelse, prova 

tre gånger att komma hit själv och så kommer de.” 

 

Våra informanter upplever att de yngre barnen ofta tycker att det är mycket roligt att komma 

till verksamheten, medan många föräldrar kan få arbeta hårt för att motivera sina tonåringar, 

eftersom de kan vara negativt inställda gentemot verksamheten till en början. Då barnen ska 

avsluta stödgruppen tycker en del att det känns bra att sluta medan andra barn tycker det är 

svårt och sorgligt vilket våra informanter relaterar detta till svårigheten med avsked. 

 

”…vi har väl haft några stycken där vi har fått känna att, men nu har hon eller han gått här så länge, nu är det 

mer svårigheten att sluta…vi kan inte ge så mycket mer. För det är ju också vårt ansvar att se, har vi något att 

förmedla, utifrån vår kunskap…” 

 

De föräldrar som söker själva till verksamheten är positivt inställda vilket även Källström-

Cater (2008) kom fram till i sin studie vid en liknande verksamhet i Uppsala län. 
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Våra informanter beskriver att papporna inte alltid är positiva, men att de lagmässigt inte 

måste ha pappans tillåtelse. Lindstein (1995) beskriver dock att en nära anhörig kan påverka 

barnets välbefinnande och hälsa. 

 

”…vi ser att det är ohållbart att ett barn går här och har det som en hemlighet om man har ett umgänge med sin 

pappa. Det finns ju de barn där våldet ligger något år tillbaka där pappan inte är delaktig i barnets liv och då 

finns det ingen anledning till att ringa upp honom…men är pappan med i barnets liv så finns det en vinst på att 

han vet om det här och det är också läkande för barnen ser vi när vi kan säga att vi träffa din pappa igår och 

han var här…Han tycker det är bra att du går här, han har sagt att det är ok och att du får prata om det 

här…det är en form av erkännande eller bekräftelse för barnet att pappa förstår att det här är jobbigt…” 

 

Vidare skriver Lindstein (1995) att barnet genom stödgruppen kan få en ökad förståelse för 

sin egen person, stärka sitt självförtroende samt få en kunskap om sina personliga rättigheter, 

vilket i sin tur kan öka barnets förmåga att sätta gränser. Våra informanter tar kontakt med 

pappan om han är delaktig i barnet och är pappan negativt inställd låter de inte barnet delta i 

verksamheten. Sammanlagt har tre pappor varit negativt inställda under de tre åren våra 

informanter har arbetat vid verksamheten. Informanterna berättar att de då får ta ställning till 

deras anmälningsskyldighet då de vet vad som har pågått i familjen.  

 

”…då är det ju också våran uppgift att tänka, behöver vi anmäla det här till socialtjänsten utifrån att det här är 

ju faktiskt ett barn som inte får hjälp…”  

 

Enligt 14 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453), är det våra informanters skyldighet att anmäla om de 

får kännedom om att något barn far illa. Forinder och Hagborg (2008) poängterar att om det 

framkommer något vid grupptillfällena som tyder på att ett barn far illa, har gruppledarna 

anmälningsskyldighet.  

5.3 Barns reaktion på våld  

”…där det finns några enstaka våldshändelser... med ganska trygga förhållanden och så träffar mamma kanske 

en ny och det är inte den biologiska pappan, utan det här kommer med honom eller att nåt händer som gör att 

pappa kanske blev sjuk… de barnen återhämtar sig ganska snabbt.”  

 

Våra informanter beskriver att dessa barn har något att falla tillbaka på, en trygghet som andra 

barn där våldet har pågått under en längre tid, inte har. 
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Våra informanter förklarar att där våldet har pågått under lång tid, är barnen ofta mycket 

känsliga och far många gånger illa, till exempel i skolan genom mobbning eller att de är 

bråkiga själva. Johnston (2003) uttrycker att stödgrupper kan hjälpa barnen med detta genom 

att låta dem få utrymme att uttrycka sina känslor. 

 

”…de har en kroppslig reaktion det kan vi ju se här med om vi sitter och fikar och en dörr kanske blåser igen ute 

i korridoren, kroppen reagerar att de är traumatiserade på det sättet att dom, att de måste hela tiden på något 

sätt kontrollera vad som händer…”  

 

Forinder och Hagborg (2008) beskriver, liksom våra informanter att barnet kan ha kroppsliga 

minnen samt ljudminnen vilket våra informanter beskriver i citatet ovan. 

 

”…att leva med våld i sitt hem som ska vara den tryggaste platsen gör ju att det blir väldigt otryggt…”  

 

Många barn har olika strategier och tvångstankar och försöker på så sätt finna någon kontroll i 

den kaotiska vardagen. Barnen hittar olika överlevnadsstrategier för att bland annat undvika 

att känna hur de mår. Enligt Källström-Cater (2008) kan barnen få hjälp med att hitta andra 

positiva handlingsstrategier då de närvarar i en stödgrupp. Även Johnston (2003) påvisar i sin 

studie att stödgrupper kan hjälpa barnen att hitta strategier för att kunna hantera sin vardag på 

ett bättre sätt och Lindstein (2001) beskriver stödgruppen som ett salutogent sammanhang 

vilket stödjer barnen i deras utveckling. WHO har beräknat att det är män som är förövare i 

nästan allt våld (Heimer & Sandberg, 2008). Våra informanter har också den utgångspunkten i 

sitt arbete men betonar att de är medvetna om att kvinnors våld mot män förekommer och 

även våld i samkönade relationer. Majoriteten som får hjälp på verksamheten har dock 

upplevelser av mäns våld mot kvinnor och det har därför blivit våra informanters 

utgångspunkt.  

 

Överlien (2008) beskriver att när ett barn växer upp i en familj där det förekommer våld, 

påverkas barnet i allra högsta grad och då bland annat på grund av att barnet ser våldet, hör 

det samt känner rädsla.  

 

”Det går inte att utföra fysiskt våld utan psykiskt våld. Det finns ju alltid med, men jag tycker att vi har fler barn 

och ungdomar som har upplevt både och. Det är mycket färre som kommer hit där det inte har förekommit 

fysiskt våld.”  
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Vidare skriver Forinder och Hagborg (2008) att forskning visar att barn reagerar olika på våld, 

beroende på vilken typ av våld de upplever, prevalensen av våldet, tidsperioden av våldet och 

allvarlighetsgrad av våldet. Arnell och Ekbom (1999) poängterar att barn som har upplevt 

våld på något sätt måste få en möjlighet till att bearbeta sina traumatiska upplevelser. 

5.3.1 Traumatiserade barn 

 
”…många av våra barn är traumatiserade och fick man önska skulle de blixsnabbt fått hjälp med det men de har 

hittat sätt att hålla ihop sig. Barn är ju fantastiska på det sättet, vi brukar prata om det, hade det varit en vuxen 

hade man blivit sjukskriven, men det är ingen som sjukskriver ett barn utan du ska till skolan, du ska lära dig, du 

ska sitta, du ska lyssna annars blir det bannor eller läxor och så gör vi inte med vuxna…” 

 

Forinder och Hagborg (2008) lyfter fram att det inte är ovanligt att barn som bevittnat våld är 

traumatiserade vilket är något våra informanter också ser i deras verksamhet vilket 

ovanstående citat tydliggör. Traumat är något som bör behandlas innan barnet går in i en 

stödgrupp. Informanterna vid vår undersökta verksamhet stödjer sig också på den kunskapen 

och berättar att innan barnet går in i grupp har barnet alltid individuella samtal enligt 

Trappanmodellen. 

 

Våra informanter förklarar att barn som är traumatiserade och setts i grupp kan fara mer illa 

av det än att det hjälper barnet. Det kan bli för mycket för barnet att vara i en grupp där man 

ger och tar till varandra och det kan då lätt låsa sig för barnet. Barn som upplevt våld ska få 

prata om sitt våld själva först. Vidare förklarar våra informanter att genom individuella samtal 

sätts det igång en process och när barnen kommer in i stödgruppen har de mycket med sig av 

att ha haft individuella samtal. Stödgruppen uppmuntrar inte heller till att barnet ska berätta 

sin egen berättelse öppet inför alla andra utan där delar man känslor, tankar och oro på ett mer 

generellt plan. Att berätta i detalj vad man varit med om är inte gruppens syfte, det får barnet 

möjlighet att göra i de enskilda samtalen. Detta överensstämmer med Forinder och Hagborg 

(2008) som menar att stödgruppsverksamheter inte ska fungera som behandling även om den 

kan ha en terapeutisk läkande effekt, den är snarare en förebyggande verksamhet med fokus 

på gruppaktiviteter.  Hur många enskilda samtal barnet behöver är olika men det brukar röra 

sig omkring sex till tio stycken. Våra informanter berättar att efter att de har träffat mamman 

en gång själv kommer hon dit tillsammans med barnet. 
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”… då berättar jag vem jag är, att jag träffar mycket barn, normaliserar, det är jätteviktigt! Vilka barn jag har 

träffat, vad barnen kan säga. Sen så berättar jag för barnet att din mamma har varit här och hon har berättat att 

det här och det här har hänt, vi släpper på hemligheten. Sen nästa gång träffar vi barnen själva och då jobbar vi 

utifrån trappanmodellen”. 

 

Arnell och Ekbom (1999) beskriver att modellen är strukturerad utifrån krissamtal i tre steg 

där första steget är ”kontakt” vilket är förutsättningen för att samtalen ska kunna genomföras. 

När steg ett har uppnåtts utförs en så kallad ”rekonstruktion” vilket är steg två i modellen. Vid 

en ”rekonstruktion” återskapar barnet tillsammans med den professionella den verkliga 

händelsen utifrån barnets berättelse och de fakta som finns tillgängliga. I det sista steget, 

”kunskap”, är målet att barnet ska förstå samt få kunskap om vilka reaktioner som sker såväl 

fysiskt som psykiskt då man har varit med om traumatiska händelser. 

5.4 Stödgruppens uppbyggnad 

Skerfving (2009) skriver i sin rapport att ramar och regelbundenhet är viktigt i stödgruppen 

för att bland annat kunna öka tilliten, minimera stress samt vara en trygghet för barnen vilket 

våra informanter också uttrycker är en viktig del i stödgruppsarbetet. Vidare beskriver de att 

barnen träffas i gruppen under varje vecka på samma dag, vid samma tid och att strukturen på 

verksamheten ser ut på samma sätt varje gång. 

 

”…att hålla på ramarna och strukturen är en viktig uppgift…så inte det blir otryggt och oroligt.” 

 

Barnen brukar i genomsnitt gå mellan en till två terminer där varje termin består av 12 

grupptillfällen. Barnen delas in i stödgrupper utifrån skolans klassindelning där fem till 

sexåringarna är i en grupp, sju till nio år i en, tio till tolv år i en annan grupp och slutligen 

tonåringar från 13 år och uppåt. Arnell och Ekbom (1999) beskriver att det är viktigt att de 

professionella bemöter barnet där denne befinner sig samt att språket anpassas till barnets 

ålder exempelvis enkla ord och korta meningar. Våra informanter berättar att det är relativt 

stor skillnad på ett barn som kan läsa och skriva i jämförelse med ett barn som inte kan, de 

barnen behöver mer stöd och hjälp vid vissa arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att dela in 

barnen efter ålder och deras utveckling. Johnston (2003) beskriver i hennes studie att barnen i 

de undersökta stödgrupperna hade en gruppindelning efter årskurserna i skolan. 
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Foy et al. (2001) beskriver att de stödgrupper de har undersökt skapas utifrån var barnen 

befinner sig i utvecklingen vilket gör att det finns grupper där barnens ålder varierar och 

sträcker sig över åldersindelningen. Våra informanter försöker att följa skolans klassindelning 

som grund men menar att de ser till barnets individuella psykiska och kognitiva utveckling.  

 

Våra informanter berättar att verksamheten arbetar utifrån så kallade öppna grupper vilket 

betyder att ett barn kan börja i en redan pågående stödgrupp. Vidare påpekar de att när man 

har öppna grupper är det viktigt att se till gruppens dynamik, storlek samt förbereda de andra 

barnen på att det ska börja ett nytt barn i gruppen. Skulle alla grupper vara fulla och våra 

informanter anser att det finns ett flertal barn som skulle behöva börja i en stödgrupp, startar 

de en ny grupp. Öppna stödgrupper är något vi i vår sökning efter tidigare forskning samt det 

aktuella kunskapsläge inte har stött på och våra informanter berättar att deras erfarenhet säger 

dem att det inte är så vanligt med öppna grupper. Våra informanter tycker att fördelarna med 

öppna grupper är att barnen inte behöver vänta, de gamla barnen i gruppen kan inge hopp till 

de nya barnen samt visa att det är accepterat att prata om våld. 

 

Nackdelarna kan vara att grupprocessen kan avstanna eftersom man alltid måste ha en 

gruppomgång med presentation och lära känna övningar. Det finns också risk att gruppen blir 

orolig och rörig eftersom man aldrig vet hur det nya barnet och barnen som redan finns i 

gruppen går ihop. Våra informanter berättar att detta är något gruppledare alltid måste vara 

medvetna om och de tycker att det än så länge har fungerat mycket bra med öppna grupper. 

 

Stödgruppstillfället börjar alltid med mellanmål då barnen kommer till verksamheten efter 

skolan. Informanterna brukar då, tillsammans med barnen, prata om det har hänt något särskilt 

sedan sist de sågs och samtidigt hör informanterna om det är något särskilt som kan behövas 

tas upp vid själva grupptillfället efter mellanmålet.  

 

”…rundan blir ju mer att fånga upp om det är något, men inte att sitta och jobba på det sättet. Det är en liten 

social samvaro och uppvärmning inför jobbet….” 

 

Efter mellanmålet som gruppledarna har tillsammans med barnen beskriver informanterna att 

de alla går in i ett grupprum och arbetar ungefär en timme med veckans tema. De måste dock 

vara flexibla och beredda på att det kan ha hänt barnen något särskilt och gruppen måste då 

frångå sitt tema och fokusera på händelsen vilket barnen är medvetna om. 
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Flexibilitet är även något Forinder och Hagborg (2008) nämner som någonting en gruppledare 

bör ha. Vid slutet av grupptillfället har våra informanter och barnen en så kallad 

avslutningsrunda där de svarar på hur grupptillfället har varit, om de har någon fråga kring det 

gruppen har arbetat med, vad barnen ska hitta på efter grupptillfället samt svarar på om de 

kommer vid nästa tillfälle. Enligt ”Adherence” formuläret som ingår i Skerfvings rapport 

(2009) har olika stödgrupper stora likheter, bland annat den tydliga mötesstruktur som liknar 

den våra informanter har berättat för oss om. 

 

Enligt Skerfving (2009) är ramar och regelbundenhet viktigt i stödgrupperna för att barnen 

ska kunna få en ökad tillit. Liksom våra informanter beskriver Skerfving att många barn i en 

utsatt livssituation lever i en kaotisk vardag utan rutiner därför behöver verksamheten vara 

förutsägbar med fasta rutiner. Våra informanter beskriver att barnen under grupptillfället inte 

behöver prata om de inte vill. Alla har rätt att säga ”pass” vilket även Forinder och Hagborg 

(2008) poängterar är en viktig regel som bör finnas i alla stödgrupper. Vidare nämner de att 

det är vanligt att vid varje gruppträff utgå från olika teman och våra informanter beskriver att 

de har ungefär tolv olika teman de arbetar utifrån med ett tema för varje grupptillfälle. Vid 

första grupptillfället brukar barnen, tillsammans med våra informanter, prata kring gruppens 

betydelse, att det är en ”hemlig grupp” samt skapa en gemenskap. Barnen ritar också bland 

annat ett självporträtt samt kommer på ett namn på gruppen.  

 

”…någon tyckte att de skulle heta ”yxmördarklubben”. Nä, det tycker inte vi, det är inte ett bra namn, men de 

valde ”godisarna”…”  

 

Forinder och Hagborg (2008) beskriver att det kan underlätta för barnen om de har 

gemensamma regler vilket i sin tur kan leda till att barnen har möjlighet att kontrollera samt 

reflektera över sina egna impulsiva beteende. 

 

Ett tema kan vara hur barn generellt kan må och barnen talar vanligtvis utifrån sina egna 

erfarenheter. Vänner och mobbing kan vara ett annat tema där de fokuserar på vad vänner är 

eftersom våra informanter ser att många av barnen har svårt med vänner och de kan vara 

utsatta i skolan. Skerfving (2009) skriver att lekar och övningar hjälper barnen att illustrera 

temat vilket kan leda till gemenskap och glädje i stödgruppen. Ett tema kan vara skillnaden på 

våld, bråk och tjafs där gruppen går igenom att det exempelvis inte är tillåtet att slå, hota eller 

kränka någon. 
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Johnston (2003) skriver i sin studie att barnen får i stödgruppen, en trygg miljö, möjlighet att 

uttrycka, agera, upptäcka relationer och tolerera exempelvis ambivalens utan att förkasta sina 

känslor. Detta leder till att barnen börjar förstå och utveckla ett vetande om vad som är rätt 

eller fel samt hur de kan lösa problem (Johnston, 2003). Våra informanter berättar att de 

pratar om känslor, att sätta gränser, träna sig i att göra val, att barnen har rätt att be om hjälp, 

hemligheter, att det finns bra och jobbiga hemligheter samt att se skillnaden på dessa. Våra 

informanter beskriver att temat ska ha fokus på att minska stress samt att barnen ska kunna få 

med sig verktyg att använda då de hamnar i situationer som kan vara stressande vilket även 

Skervfing (2009) poängterar är viktigt då många barn lever i en kaotisk vardag.  

5.5 På vilket sätt kan en stödgrupp hjälpa barn som har upplevt våld? 

Våra informanter berättar att ett av målen med stödgruppsverksamheten är att öka barns 

känsla av sammanhang och att Antonovskys KASAM går som en röd tråd genom 

verksamheten. Att delta i grupp ska hjälp barnet att göra deras situation mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Detta är något som både Lindsteins (2001) utvärdering av Ersta 

Vändpunkten och Skerfvings (2009) rapport om Uppsala läns utvärdering av stödgrupper 

visar att stödgruppen ger. Iwarsson (2007) tar upp att KASAM inte är något som är statiskt 

hos en individ utan att det är något som går att förändra. Som vuxen kan man hjälpa ett barn 

att höja dennes KASAM genom att identifiera och stärka konstruktiva sätt att handskas med 

tankar, känslor och det övriga som händer i livet. 

 

De begrepp som utgör KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar till hur människan upplever det som händer i hennes omgivning och inom 

sig som begripligt, om det är möjligt att förstå det svåra som sker och om man kan sätta det i 

ett sammanhang och på så sätt göra det begripligt (Antonovsky 1991). För ett barn är det inte 

lätt att förstå varför pappa slår mamma och våra informanter förklarar att våld är svårt att 

förstå, även för oss vuxna. De menar att det handlar om att i stödgruppen göra det tydligt för 

barnen att våldet inte är deras fel utan att det handlar om att det är deras pappa som måste få 

hjälp. Barnen kan inte påverka föräldrarnas handlingar men de kan få hjälp i stödgruppen till 

att hitta strategier till sig själva som gör att det känns bättre för dem. Våra informanter menar 

vidare att det också blir mer begripligt för barnen när de får möjlighet att tala om att så här 

blir det för mig och gruppledarna kan bekräfta att det är en vanlig reaktion när man är med om 

något så svårt som våld. 
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Antonovsky (1991) skriver vidare om vad hanterbarhet handlar om vilket avser huruvida 

människan upplever att det finns resurser hon kan använda sig av när det blir jobbigt. I 

stödgruppen pratar de om hur barn kan få hjälp, och att visa ett barn att man kan få hjälp inger 

hopp hos barnet. Våra informanter berättar att de pratar i gruppen om vad man kan göra om 

det uppstår en våldsam situation för barnet igen. Det är även något de tar upp redan i de 

enskilda samtalen men våra informanter menar att i gruppen kan de också dela erfarenheter 

med varandra vilket ger en annan tyngd. 

 

Meningsfullhet är den sista byggstenen i KASAM och handlar om i vilken utsträckning 

människan har tillgång till sådant i livet som känns viktigt. Går det att hitta en mening med 

livet och kommer människan att göra sitt bästa för att ta sig igenom en svårighet när den 

kommer? (Antonovsky, 1991). Skerfving (2009) skriver att tron på framtiden är oftast det som 

försvinner när vi inte har det bra och det är lätt att det känns meningslöst att förändra något 

om vi inte tror att det finns en framtid. Detta är också något våra informanter vittnar om då 

många av barnen de möter inte har någon framtidstro. 

 

”Vi pratar om att de är värdefulla, att de är viktiga människor, vi pratar om framtiden för det är viktigt att 

barnen kan se en framtid då blir det meningsfullt för dem. En del barn som inte är så gamla har ju inte det, de 

säger men alltså, det kommer ju aldrig att bli bra eller jag är ett ”miffo”, det kommer aldrig att ändra sig. Det 

är viktigt att man hittar en mening med att kämpa och be om hjälp för ser man ingen mening då finns det heller 

ingen anledning att be om hjälp. Det är liksom grunden på något sätt att det ska bli meningsfullt och att man kan 

förstå det som händer”. 

 

Forinder och Hagborg (2008) nämner att de mött barn som själva uttrycker vikten av att träffa 

andra som varit med om samma sak då de känner sig ensamma i sin situation. Författarna 

nämner speciellt barn som upplevt våld då det familjerelaterade våldet kännetecknas av en 

tystnad, vilket kan vara en faktor som motverkar barnets bearbetning och hantering av sina 

erfarenheter. Rädda Barnen (2006) nämner också vikten av att i grupp få möta barn som varit 

med om samma sak och att det minskar barnets upplevelse av att vara udda och annorlunda. 

Även våra informanter lyfter denna aspekt och menar att det är mycket viktigt för barn att se 

att de inte är ensamma. Igenkännandet skapar en samhörighet och barnen vet att i gruppen kan 

de prata om det som är svårt och de behöver inte tänka på vad de får säga och inte säga. I 

gruppen blir det tydligt för barnet att det inte är ensamt eller udda. De ser att de andra barnen 

ser ut precis som vem som helst vilket blir till en lättnad för barnet.   
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 ”…jag hade en flicka en gång, hon var nio år och hon sa så här när hon skulle börja grupp, hon hade gått 

enskilda samtal, och där kan ju jag sitta och prata hur mycket som helst om att det inte är något konstigt med 

grupp och försöka normalisera, vid första grupptillfället drog hon mig i tröjan och sa; du, de ser inte konstiga 

ut”.  

 

Ett av Rädda Barnens (2006) argument varför barn ska erbjudas stödgrupp är att närvaron av 

andra barn ger fler möjligheter till reaktioner, spegling och större reflektionsutrymme. Våra 

informanter ger oss ett exempel på detta när de beskriver skillnaden mellan enskilda samtal 

och grupp. De förklarar att när de i enskilda samtal pratar om skuld och ansvar har de ibland 

känslan av att de bara når barnet till en viss del. De kan förklara för barnet att även om du 

hällt ut saker eller haft sönder datorn är det aldrig okej att pappa slår mamma av den 

anledningen. De beskriver hur vissa barn kan trösta informanten istället och säga ”ja, men du 

var inte där”. I gruppen kan våra informanter se en stor skillnad där barnen är snabba med att 

bekräfta varandra med att de också har känt detsamma. Våra informanter menar att det i 

stödgruppen verkligen är på barnens nivå och att det är ett barnperspektiv en vuxen inte kan 

nå. 

 

”…hur mycket jag än försöker byta skor med barnet och tänka mig in i så är jag vuxen och styrs av vuxna tankar 

också och där är gruppen ovärderlig tänker jag, de förstår, de kan bekräfta och känna igen och så. Det är väl 

det som jag tycker är gruppens värde. Ja, det är ovärderligt det”. 

 

Detta speglar också att barn behöver höra och se andra som tänkt och känt likadant och det 

kan hjälpa barnet att se att det är inte mitt fel att pappa slår mamma. Våra informanter menar 

att det som vuxen kan vara svårt att nå hela vägen till detta. 

 

Ett annat av Rädda Barnens (2006) argument till stödgrupp för barn är att de andra 

gruppmedlemmarna bidrar med erfarenheter och kunskap som hjälper barnet att utvecklas. 

Även detta kan våra informanter ge målande beskrivningar av. På individnivå kan de se hur 

ett barn som har svårt att vara med andra, sitta med andra och dela saker med andra från 

början använder sig mycket av rätten till att stå över, att säga ”pass”, till att börja prata och 

dela saker med de andra. De kan se tydligt att barnet vill prata från att inte alls ha velat göra 

det. Våra informanter kan också se hur gruppen skapar en trygghet i att arbeta tillsammans 

och hjälpa varandra. De beskriver en grupp med barn mellan 10 och 12 år som vid fikat 

började ställa frågor till varandra och be varandra om råd, ett barn sa till exempel;  
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”…min pappa vill att vi ska åka till England i sommar och jag är jätterädd. Jag vill se England men jag vill inte 

vara med honom. Hur skulle ni göra? Och så svarade alla och vi som gruppledare sa ju ingenting, vi behövdes 

liksom inte. Det är ju en verklig häftig process, att se vad kan jag [barnet] använda gruppen till?” 

 

Våra informanter beskriver att det är till denna nivå man vill nå med gruppen. Gruppledarna 

ska inte vara så viktiga utan det är gruppen som ska vara betydelsefull. De tar också upp 

aspekten att stödgruppen är en liten insats och att mycket av arbetet fortsätter hemma med 

mamma och pappa eller andra vuxna. En mamma har beskrivit för våra informanter hur 

hennes son förändrades genom stödgruppen. Från att ha tagit mycket stor hänsyn till sin 

mamma genom att hela tiden säga att allt var bra med honom, fast att han egentligen inte alls 

mådde bra till att börja tala med henne om hur han själv mådde vilket var något han hade fått 

träna på genom att vara med i stödgruppen.  

 

Skerfving (2009) skriver att resultatet från Uppsala läns utvärdering av stödgrupper visar att 

barnen och ungdomarna som grupp förbättrade sin känsla av sammanhang, sin optimism och 

framtidstro samt sin psykiska hälsa. Detta resultat visar att stödgrupper kan bidra till att 

förbättra barnens och ungdomarnas förutsättningar att få en god utveckling, trots den utsatta 

livssituation som det innebär att ha en eller två föräldrar som är beroende av alkohol eller 

droger, lider av psykisk ohälsa, är drabbade av våld i familjen eller inne i en 

skilsmässoprocess (Skerfving, 2009). Likaså visar Lindsteins (2001) utvärdering av Ersta 

vändpunkten att barnen och ungdomarna i de flesta fall upplevt sitt deltagande som positivt, 

deltagande hade gett dem redskap att handskas med vardagen, nya kunskaper och insikter och 

även nya handlingsstrategier. Lindstein beskriver vidare stödgruppsverksamheten som ett 

salutogent sammanhang som stödjer barn och ungdomar i deras utveckling. 

 

Dessa resultat kan sättas i relation till varför våra informanter tycker det är viktigt att barn får 

delta i en stödgrupp. Informanterna menar att barnen de möter är barn som far mycket illa, 

deras verksamhet handlar om barn som bevittnat våld men de betonar att det är samma sak att 

växa upp i en familj där de vuxna inte mår bra av någon anledning vilket formar barnen och 

det är något de bär med sig. De anser att stödgruppen är en preventiv insats som kan hjälpa till 

att förebygga ohälsa i framtiden. Barn klarar sig ofta för att barn är starka och tappra, men det 

dåliga måendet kommer ofta senare, menar våra informanter och genom att förebygga kan 

man bespara barnen lidande. Våra informanter beskriver hur våldet kan gå igen i generationer 

och stödgruppen kan vara verksam för att bryta detta mönster. 
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Informanterna betonar dock att det inte är någon självklarhet att våldet upprepas i 

nästkommande generation men barn som upplevt våld är en stor riskgrupp. I stödgruppen får 

barnen möjlighet att prata om våldet och hitta andra sätt att hantera situationer och de får en 

bild av att det finns andra sätt vilket de annars kanske går miste om.  

5.6 Svårigheter med stödgruppsarbetet 

Våra informanter berättar att oroliga barn kan vara en svårighet med stödgruppsarbetet. Ofta 

menar de att det går att avleda oroliga barn genom rörelse men det finns vissa barn där det är 

så oroligt i kroppen att det inte går att vara i ett gruppsammanhang. När sådana svårigheter 

uppstår tar våra informanter hjälp av deras handledare och diskuterar hur de ska hantera 

situationen. Lösningar på dessa svårigheter kan vara att ta in en tredje gruppledare eller dela 

på gruppen. 

  

”Vi försöker hitta alla möjliga sätt för att få med det här barnet för vi tycker inte att man ska ta ut ett barn från 

en grupp, in i det längsta försöker vi undvika att ta bort barn ur grupp”. 

 

Detta beror på att de barn som går i grupp har oftast ”misslyckats” i andra sammanhang, till 

exempel i skolan, och lyfts barnet ur gruppen blir det ett misslyckande till och det vill man 

undvika anser våra informanter. 

Istället fokuserar våra informanter på lösningar och hittills har de inte behövt ta ut något barn 

från en grupp. En annan svårighet som kan uppstå är att få tonåringar att börja i grupp efter de 

enskilda samtalen. Våra informanter får ibland genomföra mycket aktivt motivationsarbete 

och göra överenskommelser med ungdomarna om att pröva några gånger men när de väl gjort 

det vill de fortsätta. 

 

”…tonåringarna, de  är svårast att få till grupp, de tycker om att prata själva…” 

 

Lindstein (2001) påpekar att stödgrupper för barn och ungdomar skulle kunna fungera 

stigmatiserande och patalogiserande på det viset att barnen och ungdomarna som är med i 

gruppen utvecklar en identitet som ”barn till missbrukare” och menar att det är en fara som 

man bör vara uppmärksam på när man utformar och bedriver gruppverksamhet. Våra 

informanter håller med om att denna risk finns men är liten. Det skulle dock kunna hända om 

inte gruppledarna var uppmärksamma på fenomenet. Våra informanters erfarenhet av 

fenomenet är att de har sett att vissa barn eller ungdomar tenderar att hålla sig kvar och bli ett 

barn som upplevt våld och inget annat. 
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Våra informanter menar att barnet inte släpper taget kring allt som hänt utan stigmatiserar sin 

identitet och olycka. Vidare beskriver de att om detta händer är det gruppledarens ansvar att 

se till att avsluta kontakten på ett värdigt och hoppfullt sätt. Gruppledaren bör förmedla att det 

är dags att gå vidare men att möjligheten att delta i grupp finns kvar om det skulle behövas 

hjälp längre fram.  

 

Ferrer-Wreder et al. (2005) beskriver en annan fara med att föra samman ungdomar i grupp 

där de menar att ungdomar med ett ”antisocialt beteende” tenderar att förstärka detta hos 

varandra istället för att hjälpa varandra på ett positivt sätt. Detta stödjer de på det faktum att 

kamratgruppen har en mycket stark påverkan under tonåren. Genom att ungdomarna möts och 

berättar om sina riskbeteenden för varandra kan det förstärka beteendet istället för att reducera 

dem. Detta är inget våra informanter har stött på i barngrupperna men de har erfarenhet ifrån 

det vid deras tidigare arbete på behandlingshem. De tror också att risken för detta fenomen är 

större i grupper där ungdomar tvingas att delta och menar att om det skulle hända är det 

gruppledarens ansvar att arbeta med det och diskutera det i gruppen. 

5.7 Gruppledarnas roll 

Våra informanter berättar att deras roll i stödgrupperna är främst att hålla i ramarna och 

strukturen samt att vara tydlig men ändå empatiska. Skulle stödgruppstillfället vara ”flamsigt” 

och rörigt blir det lätt otryggt och oroligt i gruppen. Ledarna bör dock enligt Forinder och 

Hagborg (2008) också vara flexibla utifrån ramarna och strukturen vilket även våra 

informanter poängterar. Vidare beskriver våra informanter att de inte ska aktivera någon form 

av anknytning så att de blir barnets viktigaste person, utan de ska känna för dem, orka lyssna 

och förmedla hopp. Inget ska styras utifrån informanternas behov utan de ska vara en tydlig 

vuxen som är ärlig och kunnig inom fokusområdet vilket även Forinder och Hagborg (2008) 

påpekar är av stor vikt. Skerfving (2009) anser att gruppledarna bör lägga stor vikt vid att 

synliggöra varje individ och skapa trygghet i gruppen. Vidare beskriver hon att barnen 

behöver hjälp att sätta ord på sina upplevelser samt göra sina röster hörda. När barnen är mer 

trygga med varandra delar de med sig mer av sina erfarenheter vilket våra informanter 

beskriver på följande sätt;  

 

”min pappa slog till min mamma en gång” 

 

”ja så har jag också sett min pappa göra” 
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”…och så stannar det lite där och man kan lyfta över det till hur blev det för dig… blev du rädd? vem kan man 

be om hjälp?…Inte som i samtal där vi utforskar mer…vad gjorde han? var stod du?…då kan de liksom dela 

mera av att man lyfter det vidare litegrann [i gruppen].” 

5.8 Sammanfattning av resultat och analys 

Verksamheten där våra två informanter började arbeta 2007 erbjuder både enskilda samtal 

enligt Trappanmodellen samt stödgrupper för barn som har upplevt våld. Barnen kommer från 

olika sociala klasser där de flesta familjer har en fungerande social roll i samhället. Familjerna 

kommer i kontakt med verksamheten genom att kontakta dem själva eller genom 

socialtjänsten, BUP, BVC, Kvinnojouren samt skolkuratorer. Våra informanter beskriver att 

de flesta föräldrar är positivt inställda till barnverksamheten och att barnen ofta tycker det är 

roligt att delta i en stödgrupp. Överlien (2008) att ett barn påverkas starkt då det förekommer 

våld i familjen. Våra informanter beskriver att många barn har olika strategier och 

tvångstankar för att försöka finna kontroll i en kaotisk vardag. Enligt Källström-Cater (2008) 

och Lindstein (2001) kan barnen få hjälp med att hitta andra positiva handlingsstrategier till 

sig själva då de deltar i en stödgrupp.  

 

Enligt Forinder och Hagborg (2008) är det viktigt att ett barn som upplevt våld får möjlighet 

att bearbeta det trauma det kan innebära att ha upplevt våld innan det börjar i stödgrupp. Våra 

informanter stödjer sig på det resonemanget och har enskilda samtal med barnen enligt 

krisbearbetningsmodellen Trappan innan de börjar i en stödgrupp. Skerfving (2009) 

poängterar att ramar och regelbundenhet är viktigt i stödgruppen för att bland annat kunna öka 

tilliten, minimera stress samt vara en trygghet för barnen. För att skapa ett sådant 

sammanhang för barnen som våra informanter möter, beskriver de att stödgruppen träffas 

regelbundet vid samma tidpunkt och att de arbetar utifrån en tydlig struktur med olika 

planerade relevanta teman som passar för just den gruppen. Stödgruppledarnas främsta roll är 

att hålla i ramarna och strukturen då det annars lätt kan leda till oroligheter i gruppen. Enligt 

Forinder och Hagborg (2008) bör gruppledarna dock också vara flexibla utifrån ramarna och 

strukturen vilket även våra informanter poängterar. 

 

Våra informanter berättar att en svårighet med stödgruppsarbete kan vara oroliga barn vilket 

gruppledarna måste kunna hantera för att undvika att tvingas lyfta ut barnet ur gruppen.  
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Ferrer-Wreder et al. (2005) beskriver att en svårighet eller fara med att föra samman barn och 

ungdomar i grupp med ett ”antisocialt beteende” är att de tenderar att förstärka detta hos 

varandra istället för att hjälpa varandra på ett positivt sätt.  Detta påpekar även Lindstein 

(2001) som beskriver att stödgrupper för barn och ungdomar skulle kunna fungera 

stigmatiserande och patalogiserande genom att barnen och ungdomarna identifierar sig med 

problemet. Våra informanters erfarenhet av fenomenet är att de har sett att vissa barn eller 

ungdomar tenderar att hålla sig kvar och bli ett barn som upplevt våld och inget annat. De 

menar att barnet inte släpper taget kring allt som hänt utan stigmatiserar sin identitet och 

olycka. Trots att det kan finnas vissa svårigheter med stödgrupp visar Lindsteins (2001) samt 

Skerfvings (2009) forskning att en stödgrupp kan hjälpa barn att öka sin känsla av 

sammanhang samt förbättra sin psykiska hälsa vilket även våra informanter tydligt beskriver.  
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6. DISKUSSION 
Syftet med vår studie var att undersöka hur stödgruppers upplägg för barn som har upplevt 

våld fungerar samt utforska hur stödgrupperna påverkar barnen. Vi riktade särskilt in oss på 

en barnverksamhet där vi intervjuade två professionella som leder stödgrupperna och därför är 

studiens resultat skriven utifrån de professionellas synvinkel och inte utifrån barnen och deras 

perspektiv. Genom våra två intervjuer samt tidigare forskning anser vi att vi kunde uppnå vårt 

syfte och få svar på våra frågeställningar. Studiens resultat- och analysdel kan läsas utförligt i 

kapitel fem. För att få en omfattande kunskap kring barnverksamheten och barnen som 

kommer dit ställde vi i början av intervjuerna mer allmänna frågor kring barnverksamheten 

för att sedan fokusera på stödgruppsarbetet samt hur deltagande i en stödgrupp påverkar 

barnet. Under studiens gång har vi fått ökad kunskap kring vår undersökta barnverksamhet 

både genom intervjuer och tidigare forskning. Vi anser att vi utifrån den kvalitativa 

forskningsmetoden har återspeglat dess verklighet på ett omfattande sätt. Genom kvalitativt 

halvstrukturerade intervjuer anser vi att vi har gett våra informanter möjlighet att berätta fritt 

om deras barnverksamhet vilket har gett oss bred kunskap om den.  

 

Vi kan se en viss nackdel i att inte ha intervjuat barnen och/eller föräldrarna då de kunde ha 

gett oss en intressant fokus på hur barnen exempelvis har påverkats av att delta i en stödgrupp. 

Vi ansåg dock att det kan vara problematiskt att intervjua ett barn som befinner sig i en 

bearbetningsfas och att det även kan vara känsligt för föräldrarna varav valet blev att enbart 

intervjua gruppledarna. Huruvida begrepp som reliabilitet och validitet kunde användas i vår 

kvalitativa studie ansåg vi inte var någon direkt svårighet då validitet kan ses som att vi som 

undersökare skapar en tydlig bild av det vi undersöker – barnverksamheten. Reliabilitet 

fokuserar på vårt resultat och logiken i denna och vi anser att genom vår närhet till våra 

informanter, vår flexibilitet och öppenhet har nått en hög reliabilitet och validitet.  

 

Tidigare forskning visar att stödgrupp för barn leder till en positiv utveckling för barnet och 

dess psykiska hälsa och vi anser, utifrån vår tolkning av våra informanters svar, att vår 

undersökta barnverksamhet har stora likheter med andra barnverksamheter i Sverige och 

andra länder som vi stött på i tidigare forskning. Detta ser vi resulterar i att vår undersökta 

barnverksamhet arbetar på ett utvecklande och positivt sätt för barnen som har upplevt våld 

och deltar i en stödgrupp.  
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Intrycket av vår undersökta barnverksamhet är positivt och våra informanter gav oss många 

bra beskrivningar av vad det är som är verksamt för barn i en stödgrupp. Vi upplever att 

barnverksamheten har ett helhetstänk kring barn som upplever våld då de ger barnen 

möjlighet att först i individuella samtal tala om sina personliga upplevelser av våld. På så sätt 

får de möjlighet att bearbeta det eventuella trauma det kan ha inneburit för barnet att uppleva 

våld vilket vi ser som något mycket positivt för barnen. Det barnverksamheten skulle kunna 

utveckla är metoder för att nå de familjer de för tillfället har svårt att etablera kontakt med, 

exempelvis familjer med invandrarbakgrund eller familjer där det finns något handikapp.  

 

Våld är ett mycket känsligt ämne och tidigare forskning visar att barn ofta bär med sig sina 

upplevelser av våldet inom sig eftersom de lärt sig att det är något som är fel och därför pratar 

man inte om det. Att bära våldsupplevelserna inom sig är något vi anser att ett barn inte ska 

behöva vara med om överhuvudtaget och de ska inte behöva bära denna tunga hemlighet 

själva. På barnverksamheten ges tillfälle att släppa på denna hemlighet vilket kan innebära en 

stor lättnad för barnet. Genom de individuella samtalen blir barnet moget att möta andra barn i 

liknande situation och vi tror att de kan innebära ytterligare en lättnad hos barnet att se att det 

finns andra barn med liknande upplevelser. 

 

Igenkännandet samt möjlighet till att få tala om sina upplevelser, sätta ord på sina känslor är 

delar som bidrar till att öka barnets känsla av sammanhang vilket också går som en röd tråd 

genom barnverksamheten. Vi anser att det är av stor betydelse att ett barn som medverkar i en 

stödgrupp kan öka sin känsla av sammanhang eftersom att leva med våld är mycket otryggt 

för ett barn. En av våra informanter pratar om hur starka barn är som hittar sätt att hålla ihop 

sig trots att deras värld är kaotisk. En parallell vi finner mycket tänkvärd och intressant när det 

gäller bemötandet av barn i utsatta livssituationer är att vuxna sjukskrivs då de mår dåligt 

medan barn fortfarande har lika höga krav på sig som exempelvis att gå i skolan. En av våra 

informanter berättade också att en stödgrupp befinner sig på ett barns nivå genom att barnen 

bekräftar varandra. Det blir då ett barnperspektiv som är ovärderligt och som är omöjligt för 

en vuxen att nå. Detta var något vi inte hade tänkt på innan men som vi nu tydligt ser som 

något av det mest värdefulla med att delta i en stödgrupp.  

 

Under våra intervjuer fick våra informanter svara på vilken som var deras viktigaste uppgift i 

att leda en stödgrupp och de ansåg att det var att hålla i ramarna och strukturen. 
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Gruppledarna ska inte vara de viktigaste personerna för barnen utan det är i själva 

barngruppen styrka och stöd ska inhämtas. Vi ser detta som något positivt eftersom barnet 

endast kommer vara i kontakt med barnverksamheten under en begränsad period i deras liv. 

Utifrån våra intervjuer har vi bildat oss en uppfattning om att man som gruppledare ändå har 

ett mycket stort ansvar och att det finns många viktiga aspekter att tänka på. En gruppledare 

bör ha stor kunskap om hur våld påverkar barn, försvarsmekanismer, vanliga copingstrategier 

hos barn men också kunskap om vad det innebär att föra samman individer i grupp, hur barn 

fungerar i grupp samt grupprocesser. Denna kunskap tror vi är viktig för att kunna leda 

gruppen till positiv utveckling.  

 
Eftersom vi utförde ett så kallat strategiskt urval där vi redan sedan tidigare skapat en kontakt 

med våra informanter, gav det oss en möjlighet att ha en viss öppenhet mot varandra och en 

närmare relation till våra informanter än vad vi kanske skulle ha haft om vi träffade dem för 

första gången. De var även tydliga med att vi kunde kontakta dem framöver, efter 

intervjuernas utföranden om det var någon ytterligare fråga eller något vi ansåg oklart. Detta 

tycker vi kan ses som en tydlig styrka i vår studie. Vidare anser vi att vår undersökta 

barnverksamhets arbetssätt stämmer överens med vad tidigare forskning, med fokus på andra 

barnverksamheter nationellt och internationellt, visar. Det vill säga att deltagande i en 

stödgrupp kan leda till en förbättring av ett barns mående. På så vis kan vi se att 

barnverksamheten tillgodoser sig den kunskap som finns i dagens samhälle samt att de är 

medvetna om vad forskning kring stödgruppsarbete för barn som har upplevt våld visar. Detta 

kan ses som ytterligare en styrka i vår studie. 

 

Vi har fokuserat på endast en barnverksamhet vilket kan ses som en svaghet och för att 

bevisa, på ett mer omfattande plan, vilken positiv effekt stödgruppsarbete för barn har skulle 

vi ha kunnat undersöka ett flertal olika barnverksamheter. Vårt syfte var dock inte att jämföra 

olika barnverksamheter med varandra utan att fokusera på hur en specifik barnverksamhet 

arbetar och hur barnen som deltar i just denna specifika miljö/barnverksamhet påverkas 

utifrån de professionellas kunskap, erfarenhet och tankar. Att använda sig av två informanter 

och därmed utföra endast två intervjuer kan ses som en annan svaghet i vår studie. Vi anser 

dock att de två informanter vi har intervjuat är de ledande personerna inom barnverksamheten 

eftersom det är de två och de enda som leder stödgrupperna för barn som har upplevt våld 

vilket var vår fokus. 
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Vi anser att det är av stor betydelse att olika verksamheter och myndigheter som exempelvis 

skola, socialtjänst och polis är medvetna om att det finns stödgruppsverksamheter för barn 

som har upplevt våld. En ökad medvetenhet och kunskap tror vi kan leda till att barn lättare 

och snabbare kan få den hjälp de troligtvis behöver för att kunna bearbeta deras 

våldsupplevelser. Vidare tror vi att en ökad uppmärksamhet för denna barnverksamhet kan 

leda till att den sociala politiken tillsätter fler resurser, exempelvis ekonomiska. På så vis 

skulle barnverksamheten kunna tillsätta fler professionella och därmed kunna ta emot fler 

barn. 

 

Då vi har sett att det råder brist på effektstudier kring stödgruppsverksamheter skulle en ökning 

av antalet barn kunna leda till att mer forskning bedrivs inom detta ämnesområde. Tomas 

Lindsteins longitudinella forskning kring Ersta Vändpunkten är egentligen den enda mer 

omfattande effektstudie i Sverige. Forskningen har dock fokus på barn med alkohol och/eller 

drogberoende föräldrar varav vi anser att det vore intressant med en liknande studie på barn 

som upplevt våld. Det vore även intressant med en jämförelsestudie kring gruppledares 

upplevelse av att leda stödgrupper för barn som upplevt våld.  

 

Vår slutsats av studien är att barn som har upplevt våld behöver hjälp att bearbeta sina 

upplevelser. Detta kan de få möjlighet till genom individuella samtal vilket vi tror är en viktig 

del av barnets bearbetning. Genom att dessutom delta i en stödgrupp möjliggör det för barnet 

att träffa andra barn som också har upplevt våld vilket gör att de ser att de inte är ensamma i 

sin situation. Tidigare forskning samt barnverksamheten vi har fokuserat på visar att ett 

deltagande i en stödgrupp är ett salutogent sammanhang och kan hjälpa barnet att öka sin 

känsla av sammanhang samt förbättra sin psykiska hälsa. Vi ser positivt på den 

barnverksamhet vi har undersökt och hoppas att samhället är väl medveten om att den finns så 

att så många barn som möjligt får den hjälp de har laglig rätt till då de har upplevt våld.  
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BILAGA 1 SAMTYCKESBREV 
 
 
Samtyckesbrev 
 
Vårt syfte med denna studie att undersöka hur stödgruppers upplägg för barn som har upplevt 

våld, utifrån de professionella intervjuade, fungerar samt utforska hur stödgrupperna påverkar 

barnen utifrån de professionellas tankar, kunskap och erfarenheter. 

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan i denna studie om stödgrupper för barn som har 

upplevt våld! Intervjun kommer att spelas in och därefter förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Efter vårt användande, i form av transkribering av materialet, kommer 

inspelningen att raderas. Alla uppgifter kommer, om så önskas, att ske med största möjliga 

konfidentialitet där dina personuppgifter inte kommer att avslöjas i studien. Vår intervju med 

dig kommer endast att användas i denna studie och redovisas i form av en uppsats på c-nivå 

inom socionomutbildningen i Östersund vårterminen 2010. 

 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Lina Eriksson 
Socionomstuderande 
xxxx@miun.se 
0706 – xx xx xx 
 
Maria Gustafsson 
Socionomstuderande 
xxxx@miun.se 
0708 – xx xx xx  
 
 
Mittuniversitetet 
Institutionen för socialt arbete 
831 25 Östersund 
063 – 16 53 00 (växeln) 
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR  
 
 
Tema 1: Verksamheten 

Kan du berätta om hur er verksamhet ser ut. 

Hur började verksamheten? 

Hur kan en stödgruppsverksamhet för barn som har upplevt våld vara uppbyggd? 

Vad är målsättningen med verksamheten? 

Finns det några särskilda teorier/metoder som ni utgår ifrån i stödgruppsarbetet? 

Hur ser grupptillfällena ut? 

Uppstår det någon gång svårigheter i en stödgrupp? 

Hur många barn är det i en grupp? Någon speciell anledning eller tankar bakom antalet? 

Hur länge går barnen hos er? 

Får barnen något mer stöd utöver stödgruppen? I verksamhetens lokaler eller av andra 

instanser? 

Vilken effekt tror du att verksamhetens arbete har i det långa perspektivet? 

Vad har ni som gruppledare för utbildningsbakgrund? 

Får ni handledning? 

 

Tema 2: Barnen 

Kan du berätta om hur samt vilka barn det är som kommer till verksamheten. 

Hur ser fördelningen ut utifrån t ex. ålder, kön, social klass, bakgrund? 

Hur resonerar barnen om verksamheten, vad har de för inställning? 

 

Tema 3: Barn och våld 

Kan du berätta om hur barn påverkas av våld i sin omgivning.  

På vilket sätt?  

Är det någon specifik typ av våld som du ser förekommer mer än andra? 

 

Tema 4: Barnens vårdnadshavare 

Kan du berätta om barnens vårdnadshavare. 

Hur är barnens vårdnadshavares inställning till verksamheten? 

Behöver barnens vårdnadshavare ge sitt medgivande om barnen ska gå hos er? 

Hur ser barnens vårdnadshavares livssituation ut? 


