
TRAPPAN

Samtal med barn och ungdomar som 
upplevt våld i nära relationer.

Gällivare
kommun

Pajala
kommun

Jokkmokk
kommun

Kiruna
kommun

B
ild

: E
ls

a 
Eg

ge
rts

dó
tti

r Ö
hr

ne
ll.



Trappan

Trappan är ett jagstödjande program där barnet tillsammans med
samtalsledaren ska bearbeta det barnet har upplevt och stärka de 
resurser barnet själv har.
Vi arbetar med Trappan för barn och ungdom från 4 års ålder.

Trappan utförs i tre steg:
•	 Kontakt
•	 Rekonstruktion
•	 Kunskap  

Målet med samtalen är att:

•	 Få möjlighet att prata om våldet
•	 Få information om vanliga reaktioner när man upplevt våld
•	 Avlasta eventuella skuldkänslor
•	 Förbättra barnets/den unges självkänsla
•	 Öka tilliten till vuxna
•	 Ge	kunskap	om	att	fler	barn	och	unga	varit	med	om	våld
•	 Få hjälp att lämna händelserna bakom sig

 



Så här går det till:
Vi erbjuder enskilda samtal. I samtalen ges möjlighet att gå igenom och
bearbeta det som barnet eller ungdomen varit utsatt för.

•	 Vårdnadshavare ska lämna sitt medgivande till att barnet/
ungdomen erbjuds samtal.

•	 Därefter träffar vi förälder/föräldrar för att få veta vad barnet upplevt.
•	 Vi informerar om samtalens utformning och att vi har tystnadsplikt 

och även anmälningsplikt.
•	 Barnet/ungdomen får sedan komma på enskilt samtal 6-10 gånger, 

1 timmes samtal.
•	 Under Trappansamtalen ska barnet ha en lugn och trygg miljö i 

hemmet. Våldet ska ha upphört.
•	 Vid avslutande samtal görs en bedömning om barnet är i behov av 

ytterligare stöd.

Samtalen är kostnadsfria.

Trappan-metoden har visat sig hjälpa många barn
som upplevt våld att lämna det svåra bakom sig. 



Har du frågor
Ingen ska behöva vänta länge på att få Trappan-samtal. 

Därför samarbetar vi över kommungränserna 
i Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokk. 

Vid behov, frågor eller funderingar, ring socialtjänsten i 
din kommun som du når via växeln eller kontakta oss som 

arbetar med Trappan:

birgitta.engvall@kommun.kiruna.se eller 0980-701 07 

katarina.stalnacke@kommun.kiruna.se eller 0980-755 57 

monika.autio@kommun.kiruna.se eller 0980-700 57

ann-louise.pantzare@kommun.pajala.se eller 0978-12 072 

maarid.hedin@kommun.pajala.se eller 072-555 86 44 

marie.lantto@kommun.pajala.se

leif.olsson@gallivare.se

kerstin.palovaara@gallivare.se

thomas.backman@jokkmokk.se eller 072-532 01 10
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