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Bakgrund: Det är ungefär 10 % av barnen som bor i Sverige som bevittnar våld mot 

mamman i hemmet. Våldet försiggår i olika familjesammansättningar, inom olika 

socioekonomiska samt psykosociala typer av familjer. Att bevittna våld kan leda till att 

barnen får svårt att klara sin skolgång och kan även ge både psykiska och fysiska symtom. 

Skolsköterskan är en person som alla barn på en skola träffar någon gång under sina skolår 

och har därför en viktig stödjande roll. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 

barn som bevittnar våld mot mamman i hemmet. 

Metod: I denna studie användes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet bygger på intervjuer som genomfördes med sex 

skolsköterskor. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde två kategorier: identifiera utsatt barn 

samt tar emot och bekräftar barnets berättelse. 

Konklusion: Skolsköterskorna försöker skapa en relation mellan sig själv och barnet så att 

barnet skall uppleva att de har en personlig relation till skolsköterskan och på så sätt ha 

lättare för att söka stöd hos denne och berätta om sina erfarenheter. 



 

 

ABSTRACT 

Title:  School nurses´ experience of working with children who witness 

violence against their mother at home 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Approximately 10% of the children residing in Sweden witness violence 

against their mothers. The violence exists in different types of families – both different 

socioeconomic and psychosocial types. To witness violence can cause a child to struggle 

with schooling, but also give both psychological and physical symptoms. The school nurse 

is a person that meets with all the children of a school at least a few times during their 

school years and as such has an important supporting role. 

Aim: The aim of the study was to describe school nurses’ experiences of working with 

children who witness violence against their mother at home. 

Method:  The method used was an inductive approach where data was analyzed with a 

qualitative content analysis. The data was collected through interviews with six school 

nurses. 

Results: Two categories emerged from the analysis; to identify exposed children and to 

receive and confirm the child's story, with their seven subcategories.  

Conclusion: The school nurses are trying to create a relationship between themselves and 

the child so the child feel a personal relationship with the school nurse and therefore seek 

support from her/him and share own experiences. 
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INLEDNING 

Varje år är det mellan 12 000 till 14 000 kvinnor som besöker den öppna hälso- och 

sjukvården för att de blir utsatta för våld av sin partner. Det är ungefär 10 % av alla barn i 

Sverige som upplever våld i hemmet och av dessa är det cirka 5 % som gör det ofta. 

Många av dessa barn utsätts också själva för slag (Folkhälsoinstitutet, 2009). Under år 

2011 gjordes cirka 28 000 anmälningar om misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. 

Enligt undersökningen är ensamstående mödrar en grupp som särskilt utmärker sig bland 

kvinnor som utsätts för misshandel (Brottsförebyggande rådet, 2012). Det är endast en liten 

del av de fall där barn bevittnar våld mot mamman i hemmet som blir kända hos 

myndigheterna (Arnell & Ekbom, 2006). 

Barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet har alla olika erfarenheter (Janson, 2010). 

Våldet försiggår i olika familjesammansättningar, inom olika socioekonomiska samt 

psykosociala variationer av familjer. Varje barns erfarenhet av våld i hemmet är unik. En 

del barn är vittnen till våld, andra är både vittnen och offer för våldet. Det kan se olika ut 

även för syskon, någon kan undgå våldet medan andra drabbas av det. Reaktionerna på 

våldet kan se olika ut beroende på kön, flickor vänder sig inåt medan pojkar tenderar bli 

mer utåtagerande (Janson, 2010). Barn som bevittnar våld mot mamma upplever en sämre 

livskvalitet i jämförelse med andra barn och visar fler återkommande symptom på psykisk 

och fysisk ohälsa (Grip, 2012).  

Barn som bevittnar våld mot mamma är offer för brott och kan vara i behov av stöd och 

hjälp (SOSFS 2009:22). Skolsköterskan är en person som alla barn på en skola träffar 

någon gång under sina skolår. Skolsköterskorna runt om i landet kan medverka till att 

identifiera vilka barn det är som lever i familjer där mamman blir utsatt för våld. Ofta är 

det i samtalet med just skolsköterskan som missförhållanden i hemmet första gången yttras 

för en vuxen (Hillman, 2007). Kunskaper behöver utvecklas för att skolsköterskan skall 

kunna möta dessa barn på ett adekvat sätt.  
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BAKGRUND 

Barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet 

I de hem där mamman utsätts för våld är barnen vittnen till ungefär hälften av händelserna 

och dessa barn är dessutom oftast yngre än 6 år. I de flesta av dessa hem är mamman 

ensamstående förälder (Fantuzzo & Fusco, 2007). Våld i nära relationer är det mest 

rapporterade traumat för barn, följt av att barnet själv råkar ut för en allvarlig olycka 

(Meltzer, Doos, Vostanis, Ford & Goodman, 2009). Socioekonomiska faktorer kan vara en 

orsak till att våld förekommer i hemmet. Meltzer et al. (2009)  menar att det är vanligare 

att  bevittna våld mot mamman om familjen bor i en hyreslägenhet. Om ingen förälder i 

hushållet arbetar är risken att barnet kan bevittna våld större än om båda föräldrarna arbetar 

(Meltzer et al., 2009). Många barn ingriper även i våldet för att försöka skydda sin 

mamma, speciellt om förövaren är någon som de inte är släkt med (Edleson, Mbilinyi, 

Beeman & Hagemeister, 2003). 

Barn som bevittnar våld har både mer problem med sig själva och med sin omgivning om 

jämförelse görs med andra barn (Lewis et al., 2010). Både barnen själva och deras 

vårdnadshavare anger att barnen har problem med sitt beteende och att det är associerat 

med att de bevittnar våld. Farrell och Sullivan (2004) fann att barn som är vittne till våld 

har större benägenhet att få beteendeproblem samt att deras acceptans till att använda våld 

är lägre än hos de barn som inte bevittnar våld. Farrell och Sullivan (2004)  menar också 

att barn som bevittnar våld i hemmet har sämre självförtroende och att de även använder 

droger i högre utsträckning än andra barn. 

Barn som bevittnar våld mellan föräldrar har flera olika problem – de mobbar andra, blir 

mobbade själva och har en dålig relation med sina föräldrar (Lepistö, Luukkaala & 

Paavilainen, 2011). Ju mer våld barnen bevittnar i hemmet, desto större risk är det även att 

de har erfarenheter av att ha haft sex med någon vuxen. Dessa problem kan Lepistö et al. 

(2011)  sätta i relation till att de bevittnar våld i hemmet. Enligt Buckley, Holt och Whelan 

(2007) uppvisar barn som växer upp i hem där mamman blir utsatt för våld ett utmanande 

beteende efter att familjen lämnat den våldsamma miljön – de börjar dricka alkohol, stjäla, 

blir fysiskt aggressiva mot sina mammor och vägrar gå till skolan. En del av barnen har 

även en stark oro för pappans välmående då familjen lämnat honom. 
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Barn som lever i familjer där våld försiggår upplever en ständig oro (Buckley et al., 2007). 

När våldet inte pågår väntar de på att det skall ske igen. Ett utsatt barn berättar att 

hemkomsten från skolan kan liknas med att gå in i en atombomb. Många av barnen i 

Buckley et al. (2007) studie berättar att de är oroliga för att omgivningen ska få reda på vad 

som pågår i deras hem. De är rädda för att bli mobbade om andra barn på skolan får reda 

på hur de har det hemma. De har hela tiden en stark känsla av att vara annorlunda. Detta 

leder till att de inte är med och sover över hos sina klasskompisar eller går på 

födelsedagskalas, eftersom de vet att de själva aldrig kan bjuda igen. Förutom att barnen 

hamnar i obekväma situationer med sina jämnåriga så kan de även få problem med sina 

lärare. Många gånger är hemsituationen så kaotisk att de inte kan göra sina läxor, vilket 

leder till att de hamnar i konflikt med sina lärare som inte kan eller vill förstå hur de har 

det hemma (Buckley et al., 2007). 

Barn som bevittnar våld i hemmet har fler psykosomatiska symtom än andra barn. Flest 

psykosomatiska symtom rapporterar de barn som både blir utsatta för och bevittnar våld 

(Jernbro, Svensson, Tindberg & Janson, 2011). Det framgår att 2 % av barnen (n=2510) 

bevittnar våld mot mamma och att 5 % själva blir utsatta för våld. Av de barn som blir 

utsatta samt bevittnar våld är det 41 % som anger att de har minst tre psykosomatiska 

symtom jämfört med 19 % hos de barn som varken varit utsatta för eller bevittnar våld 

(Jernbro et al., 2011).  

I flera studier framkommer det att barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet kan 

drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Kilpatrick & Williams, 1997; Carlson, 

2000; Kuhlman, Howell & Graham-Bermann, 2012). PTSD definieras som en psykisk 

störning som kan drabba en person som utsatts för en traumatisk händelse utöver mänsklig 

hanterbarhet (Lundin, 2013). En sådan traumatisk händelse kan exempelvis vara att ha 

bevittnat våld eller konfronterats med död eller dödshot, upplevelser från krig, tortyr, 

våldtäkt och andra liknande företeelser. Det är framförallt tre symtomgrupper som 

sjukdomen karaktäriseras av. För det första återupplevande av händelsen i form av 

exempelvis minnesbilder eller mardrömmar. För det andra undvikande av tankar, känslor 

eller aktiviteter som har med händelsen att göra. Den sista symtomgruppen är bestående 

tecken på psykisk överspändhet exempelvis i form av koncentrationssvårigheter, 

sömnstörningar och irritabilitet. Händelsen som orsakat störningen hanteras av den 
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drabbade individen som en traumatisk krisreaktion, men om en person drabbas av PTSD 

fortlöper inte krisreaktionen på ett naturligt sätt. Biologiska, psykologiska samt sociala 

faktorer kan öka risken för att den normala krisreaktionen efter ett psykiskt trauma övergår 

i en psykisk störning (Lundin, 2013). Kuhlman et al. (2012) menar även att om de utsatta 

barnen har mycket ont i magen och lider av astma så löper de större risk för att uppvisa 

symtom på PTSD. 

Barn som bevittnar våld i hemmet har olika somatiska besvär som en direkt följd av våldet 

(Lamers-Winkelman, Schipper & Oosterman, 2012). Besvären är exempelvis någon form 

av ätproblematik, sömnproblematik, smärtproblematik samt självdestruktivt beteende 

(Lamers-Winkelman et al., 2012).  

Barn vars mamma som blir utsatt för våld löper dubbelt så stor risk för att ha varit på en 

akutmottagning de senaste tolv månaderna (Olofsson, Lindqvist, Gillander Gådin, Bråbäck 

& Danielsson, 2011). Olofsson et al.(2011) menar även att barn till mammor som blir 

utsatta för våld äter mer medicin än de som lever i familjer där mamman inte blir utsatt för 

våld. Detta kan bero på att barnen antingen blir utsatta för våld, bevittnar våldet eller 

påverkas negativt på grund av att mamman lider av psykisk ohälsa. Barn som lider av ett 

eller flera av följande besvär; astma, allergier och ADHD, kan bli mer utsatta för våld inom 

familjen än barn som inte gör det (Graham- Bermann & Seng, 2005). Det är vanligare 

bland flickor som bevittnar våld mot mamman i hemmet att uppvisa hälsoproblem än bland 

pojkar (Kuhlman, Howell & Graham-Bermann, 2012). 

Andra yrkesgrupper inom sjukvård och socialtjänst som arbetar med 

barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet  

Då det förefaller finnas få studier som undersöker området barn som bevittnar våld mot 

mamma i hemmet, utifrån skolsköterskors perspektiv, beskrivs nedan andra yrkesgruppers 

arbete som berör våld i hemmet.  

Enligt Bryant och Spencer (2002) är det vanligt att sjuksköterskor som arbetar inom 

gynekologi ställer screening-frågor kring våld i hemmet. Sjuksköterskor anger att de 

anmäler våld i nära relationer till polisen om patienten berättar om fysisk misshandel, om 

det finns en fara för hennes säkerhet, om kvinnan är gravid och/eller det finns vapen i 
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hemmet. Hornor (2005) menar att personal inom primärvården samt barnsjuksköterskor 

har möjligheten att kunna identifiera våld i nära relationer samt att de även befinner sig i en 

position där de kan ingripa på ett lämpligt sätt. Hornor (2005) framhåller att det är 

betydelsefullt att frågor som handlar om våld i nära relationer ställs i ett avskiljt rum och 

att sjuksköterskan har ett empatiskt sätt i samtalet med kvinnan.  

Enligt Eriksson (2009) så ställer inte socialsekreteraren frågan om pappan slår mamman till 

de barn där det finns misstanke om eller bevis på att de bevittnar våld mot mamma. 

Författaren menar att barnen hamnar i en situation där de tvingas vara osynliga offer 

eftersom ingen talar direkt med dem om den rädsla som finns inombords efter att ha sett 

pappan slå mamman. Van den Bosse och McGinn (2009) genomförde en studie med 12 

barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet. De fann att nio av de tolv barnen fått 

hembesök från socialtjänsten. I undersökningen kom det fram att tre barn fått formell hjälp 

och två av dem direkt hjälp från socialtjänsten. En direkt åtgärd kunde vara att placera 

barnen i fosterhem. En del barn kom till ett tryggt fosterhem medan andra upplevde att de 

fick det sämre i fosterhemmet än i sitt ursprungshem (van den Bosse & McGinn, 2009).  

Elevhälsan 

Lagar och förordningar  

Barnombudsmannens hemsida (http://barnombudsmannen.se/barnkonventionen) ger 

information om att Sverige år 1990 blev ett av de första länderna att skriva under FN:s 

barnkonvention. Det innebär att Sverige skall efterfölja de rättigheter som barn har enligt 

konventionen. Enligt Förenta Nationernas barnkonvention (1989) är alla individer under 18 

år barn och alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa skall alltid 

komma i främsta rummet vid alla beslut som omfattar barn. Alla barn har rätt att skyddas 

mot fysiskt eller psykiskt våld av vårdnadshavare och alla barn har rätt till social trygghet 

(Förenta Nationernas barnkonvention, 1989). 

År 1978 fastställdes brottskadelagen i Sverige. Denna lag reviderades år 2006 och enligt 

4a § skall brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnar ett brott som varit ägnat 

att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person 

(Brottsskadelagen, SFS 1978:413). Detta innebär att barn som bevittnar eller upplever våld 
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mot mamman själva är brottsoffer och att de har rätt till ekonomisk ersättning för det 

brottet de utsätts för. 

I Sverige har alla som arbetar med barn en anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid 

misstanke eller vetskap om missförhållanden i hemmet. Detta innefattar misstanke eller 

vetskap om att ett barn bevittnar våld mot mamman. Om en skolsköterska undanhåller eller 

avstår från att anmäla innebär det ett lagbrott och tjänstefel, vilket kan resultera i böter eller 

fängelsestraff (SFS 2001:453 Kapitel 14, 1a §). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

finns det krav på hälso- och sjukvården. Ett av kraven enligt 2f § är att i frågor som rör 

barn som far illa eller riskerar att fara illa, skall hälso- och sjukvården samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I enlighet med patientsäkerhetslagen 

1 § skall hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som uppfyller dessa krav. En patient skall visas omtanke och respekt och vården 

skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS 

2010:659).  

I skolsköterskans kompetensbeskrivning finns det en redogörelse utifrån olika perspektiv 

på vad hon/han skall ha för kompetens (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Bland annat skall skolsköterskan kunna arbeta 

hälsofrämjande gentemot elev och vårdnadshavare på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Skolsköterskan skall även kunna uppmärksamma och identifiera elever som är utsatta eller 

har ett destruktivt beteende samt kunna stödja och medverka till att elever utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Även international council of nurses (ICN) etiska koder för 

sjuksköterskor (2007) betonar att sjuksköterskan skall främja hälsa, förebygga sjukdomar, 

återställa hälsa samt lindra lidande. I enlighet med riktlinjerna skall sjuksköterskan även 

erbjuda vård till såväl individer, familjer och till allmänheten (Sjuksköterskeföreningen, 

2007). 

Hälsosamtalet 

Golsäter (2012) definierar hälsosamtalet som ett samtal mellan patient och sjuksköterska 

med syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. Hälsosamtalet i skolan är ett planerat 
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samtal som eleverna erbjuds i förskoleklass samt i årskurs fyra och sju (Hillman, 2007). På 

gymnasiet erbjuds eleverna ett hälsosamtal under första året. Besöket sker hos 

skolsköterskan på hennes/hans initiativ under skoltid. Det är i hälsosamtalet som 

skolsköterskan och eleven tillsammans kan identifiera och förhindra risksituationer som 

eleven kan råka in i (Hillman, 2007).  

Det främsta syftet med hälsosamtalet är att hitta oupptäckta funktionssvårigheter, 

sjukdomar och andra hälsoproblem. Hälsosamtalet har både en hälsoövervakande och en 

hälsofrämjande funktion. Skolsköterskan som håller i samtalet bör försöka få en 

helhetsbild av eleven gällande psykiskt välbefinnande, sociala förhållande samt om det 

föreligger några inlärningssvårigheter. Besöket är även en del i att försöka bygga en 

relation till varje enskild elev (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004). Inför 

hälsosamtalet får vårdnadshavare fylla i ett hälsoformulär om eleven och eleven själv får 

fylla i hälsoenkät med frågor som handlar om måendet, hur eleven trivs i skolan och i 

hemmet samt frågor om kost och motion. För eleverna i årskurs sju finns det även frågor 

om alkohol, tobak och narkotika. Förutom själva samtalet ingår vissa kontroller såsom 

längd, vikt och ryggundersökning (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004). 

Det är viktigt att skolsköterskan lyssnar på eleven i hälsosamtalet och låter denne 

bestämma vad de tillsammans skall lägga fokus på. Eleverna vill få information om vad 

hälsosamtalet skall handla om innan det utförs eftersom det skapar en bra beredskap inför 

samtalet (Golsäter, 2012). Kolar och Davey (2007) menar att skolsköterskan har en unik 

position för att kunna identifiera barn som lever med våld i hemmet och att de även kan 

arbeta fram ett optimalt sätt för att ge barnen stöd och förbättra deras situation. Kolar och 

Davey (2007)  menar att skolsköterskan behöver ge barnet trygghet om det svarat ja på en 

screenande fråga om våld i hemmet. 

I samtal med barn menar Øvreeide (2010) att yrkespersoners samtal med barn ofta blir 

undersökande istället för att ha ett gemensamt samtal. Øvreeide (2010) menar även att 

samtalet kan få stora vinster om yrkesutövaren ser samtalet som en levande process och 

träffar barnet kontinuerligt. Detta för att kunna förstå barnets situation och för att ge barnet 

stöd. Det eftersöks samförstånd och empati i samtal med barn. Vuxna som skall ha samtal 

med barn är rädda för att väcka känslor hos barnen som de inte kan hantera, men barn kan 

bearbeta allvarliga samtalsämnen (Øvreeide, 2010). 
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Elevhälsans hjälp till barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet 

På varje skola i Sverige skall det finnas professioner som arbetar med elevhälsa 

(Gustafsson, 2009). Elevhälsan byggs upp av ett team där följande kompetenser skall ingå: 

medicinsk, omvårdnads, social, psykologisk och specialpedagogisk. Kompetenserna utgör 

ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor eftersom rektorn har bestämmanderätt vad 

gäller fördelningen av resurserna inom skolan. Tillgängligheten för både personal och 

elever bör vara hög – det vill säga, om det behövs hjälp från någon i elevhälsoteamet skall 

det vara lätt att få tag på de olika resurserna (Gustafsson, 2009). 

En viktig uppgift som personalen inom elevhälsan har är att fånga de signaler som barn 

som är utsatta för våld sänder ut. Kommittén mot barnmisshandel konstaterar att personal 

inom skola och barnomsorg sällan rapporterar sina misstankar om våld eller vanvård i 

hemmet (Barnombudsmannen, 2012). 

Skolsköterskan har vid ett rutinbesök möjlighet att hjälpa elever som varit utsatta för 

familjevåld. Skolsköterskan bör ta upp ämnet på de årliga besöken som eleverna har hos 

skolsköterskan och även så fort misstanke om våld i hemmet uppstår (Kolar & Davey, 

2007). Enligt Buckley et al. (2007) behöver barnen som bevittnar våld mot mamman i 

hemmet någonstans att tala ut. De behöver få veta att de inte är ensamma om att ha den 

erfarenheten. Barn vill gärna att någon med en professionell hjälproll på skolan skall hjälpa 

dem. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) anges att skolhälsovården skall arbeta 

med de problem som eleven har i skolan, det kan exempelvis handla om mobbning och 

skolmiljön. Det finns riktlinjer för vad skolsköterskan skall fråga om på hälsosamtalet och 

det nämns inget om frågor kring hemförhållanden förutom att skolsköterskan skall ta upp 

betydelsefulla familjesociala förhållanden samt sovvanor. Enligt Socialstyrelsen är 

skolhälsovårdens uppgift att medverka till att bevara eller förbättra elevernas kroppsliga 

och själsliga hälsa och att bevaka varje elevs rätt att få goda förhållanden för sitt lärande.  
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Socialt och professionellt stöd 

I mötet mellan sjuksköterska och patient ser mötet olika ut beroende på vilken 

vårdsituation de befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Avsikten med mötet är dock 

alltid den samma, att ge stöd och på så sätt stärka hälsoprocessen. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att vårdare som har ett stärkande och stödjande förhållningssätt i 

vårdrelationen främjar patientens egna resurser så att hälsa och välmående kan uppnås. 

Bernler och Johnsson (2001) menar att stöd är en universell form av hjälp.  

Begreppet socialt stöd har använts sedan 1970-talet och definieras som stöd från personer i 

individens närmaste omgivning, som vid behov kan hjälpa till med såväl emotionella som 

praktiska svårigheter. Socialt stöd bygger på interaktion och ömsesidighet (Langford, 

Bosher, Maloney & Lillis, 1997). Stöd från exempelvis patientföreningar omfattas även av 

begreppet socialt stöd. Det sociala stödet har visat sig ha en god effekt på fysisk och 

psykisk hälsa. Emotionellt stöd handlar om att lyssna och bekräfta det som en person 

berättar på ett varmt och tillmötesgående sätt. Det praktiska stödet är inriktat på att lösa 

problem, ge råd, information samt förmedla kunskap medan ett kognitivt stöd ämnar att 

förändra mottagarens sätt att tänka (Bernler & Johnson, 2001).  

Professionellt stöd är det stöd som en professionell yrkesutövare tillhandahåller, 

exempelvis psykolog, terapeut eller sjuksköterska (Hupcey & Morse, 1997). Den största 

skillnaden mellan socialt- och professionellt stöd är att vid socialt stöd finns det en privat 

relation mellan den som ger stöd och den som tar emot det. Avsikten med det 

professionella stödet är många gånger att stärka det sociala stödet (Hupcey & Morse, 

1997). 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Watson (1993) menar att omvårdnad skall ses som en humanvetenskap för att kunna 

uppfatta det mänskliga livet som en gåva som skall omfamnas med kärlek. För 

sjuksköterskan innebär det att istället för att bara använda sig av yttre observationer skall 

hon/han beakta sina egna samt den hjälpsökandes subjektiva tankar och upplevelser för att 

kunna sätta sig in i världen av dennes inre upplevelse. På så sätt kan sjuksköterskan söka 

den inre mänskliga omsorgen och själv vara ett redskap och inte bara förlita sig på den 
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traditionella vetenskapen med yttre observationer och mätningar. Om detta görs kan det 

leda till att tankar breddas, begränsningar minskas och sjuksköterskors synsätt utvecklas 

till att få nya perspektiv på vad det innebär att vara mänsklig. Att använda dessa grunder 

för omvårdnad innebär att den mänskliga omsorgsprocessen blir en del av människors egna 

upplevelser i samband med hälsa och ohälsa. Ohälsa definieras som en subjektiv känsla av 

kaos eller disharmoni och behöver inte vara likvärdigt med sjukdom. Exempelvis kan en 

ängslig och orolig själ, lidande, skuldkänslor och förtvivlan  leda till ohälsa som kan utlösa 

sjukdom.. Hälsa omfattar andlig, kroppslig och själslig enhet och harmoni (Watson, 1993). 

Omvårdnad är en social, moralisk och vetenskaplig resurs både för den enskilde individen 

och för samhället i stort (Watson, 1993). Omvårdnaden behöver bevara och utveckla 

mänsklig omsorg eftersom samhället i stort blir mer och mer avpersonaliserat. För att 

kunna ge mänsklig omsorg krävs det att sjuksköterskan har kunskap kring bland annat 

individens hälsoproblem och förståelse för dennes behov. Sjuksköterskan bör även kunna 

ge tröst och visa empati. Med mänsklig omsorg som ett centralt begrepp skall 

sjuksköterskan kunna främja en hög grad av inre hälsa och harmoni hos den individ som 

söker hjälp. Sjuksköterskan ska ses som delaktig i den mänskliga omsorgsprocessen. 

Därför läggs ytterst stor vikt vid relationen mellan sjuksköterska och individ (Watson, 

1993).  

Travelbee (2010) definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan 

hjälper en person, en familj eller en grupp människor med att förebygga eller hantera 

erfarenheter av sjukdom, lidande, och om nödvändigt, finna mening med dessa 

erfarenheter. Den mellanmänskliga processen skall finnas med i alla möten en 

sjuksköterska kan tänkas ha  inom tjänstens mångfald. Omvårdnad är en process som sker i 

varje möte med en individ. De individer sjuksköterskan träffar omfattas alla av begreppet 

människa. Begreppet patient är centralt för omvårdnad och medicin eftersom det innefattar 

en individ som står under omvårdnad eller behandling eller annat sundhetsarbete. Termen 

patient är både ett stereotypt begrepp och en kategori av människor. Termen används för 

att bespara tid, men i själva verket är ingen patient, utan de hjälpsökande är individer, 

människor, som har ett behov av omsorg (Travelbee, 2010).  
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Travelbee (2001) menar att ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikationen. 

I kommunikationen skapas en relation till patienten som kallas människa till människa 

förhållande. Det betyder att sjuksköterskan och vårdtagaren ser varandra som unika 

personer och inte som sjuksköterska och patient. I förloppet av kommunikation avslöjar en 

person sina känslor och tankar till en annan individ exempelvis genom ansiktsuttryck, 

uppförande och gester (Travelbee, 2001). Termen människa till människa förhållande 

refererar till erfarenheter mellan den människa som är sjuksköterska och en annan 

människa som har behov av sjuksköterskans tjänster (Travelbee, 2010). Processen i 

kommunikation går ut på att meningar utväxlas, så för att kunna kommunicera måste det 

finnas en avsändare och en mottagare och budskapet måste förstås av de involverade 

individerna. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ingen individ vill dela med sig av 

något betydelsefullt med någon annan innan denna försäkrat sig om att det den delar med 

sig av blir accepterat och inte ignorerat, avvisat, nedvärderat eller förlöjligat. 

Kommunikation är en dynamisk kraft som avgörande kan påverka graden av 

mellanmänsklig närhet i en omvårdnadssituation (Travelbee, 2010).  

För att nå en mellanmänsklig närhet måste de inblandade individerna gå igenom fem 

interaktionsfaser (Travelbee, 2010). Fas ett är första mötet mellan en sjuksköterska och en 

person, då observerar de varandra och undviker antaganden och fördomar om varandra. 

Observation är det första och viktigaste steget i omvårdnadsprocessens interaktion. Det 

första mötets observation och försök till att undvika antaganden och fördomar lägger 

grunden för kommande interaktionsmönster. Vid första mötet ser sjuksköterskan personen 

som patient och personen ser sjuksköterskan som sjuksköterska, dessa stereotypa roller 

försvinner först när de båda ser varandra som unika enastående människor. I den andra 

fasen låter de båda människorna den andres identitet träda fram istället för att försöka få 

den andre att platsa in i en viss stereotyp. Först när detta åstadkommits kan de båda 

människorna känna empati för varandra, vilket är den tredje fasen. Empati är ett begrepp 

som innebär att en individ förstår hur en annan individ känner utan att själv bli uppslukad i 

känslan och oberoende av om hon/han tycker om den andra personen eller inte. I den fjärde 

fasen kommer personen den andre personen ännu närmre och kan ta del av den andres 

lidande genom att kommunicera med tankar och känslor. I den sista fasen kan de 
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involverade byta upplevelser vilket resulterar i en nära kontakt och en gemensam förståelse 

(Travelbee, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

Statistik visar att det är många barn runt om i Sverige som ser sin mamma bli slagen i 

hemmet. Hemmet skall vara en plats där barn skall utvecklas, känna sig trygga och älskade 

samt bli självständiga individer. Vid genomgång av de vetenskapliga studier som 

presenterats förefaller det finnas forskning kring hur barn mår efter att ha bevittnat våld 

mot mamma i hemmet. Denna forskning påvisar att barnen utvecklar både psykiska och 

somatiska svårigheter. Problemområdet finns även studerat ur sjuksköterskans och 

socialsekreterarens perspektiv – då blir det belyst att de båda professionerna har som vana 

att endast tala med de inblandade vuxna om problemet och inte med de inblandade barnen. 

Få studier tar upp problemet ur skolsköterskans perspektiv och de hävdar att denna har en 

unik position att kunna identifiera vilka barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet och 

ge dem stöd. För detta behövs kunskapsutveckling och denna studie kommer därför att 

fokusera på skolsköterskors perspektiv av arbetet med dessa barn för att skapa ökad 

medvetenhet och förståelse.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som 

bevittnar våld mot mamman i hemmet. 

METOD 

I denna studie användes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). I denna studie innebär en 

induktiv ansats en objektiv och förutsättningslös analys av texter som baseras på 

skolsköterskors berättelser om sina erfarenheter av att arbeta med barn som bevittnar våld 

mot mamma i hemmet. Kvalitativ innehållsanalys innebär att komma så nära den 
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intervjuades erfarenheter och sanning som möjligt. För att kunna göra det identifieras 

likheter och skillnader i textens innehåll. Under analysens gång bildas kategorier samt 

underkategorier utifrån textens likheter. Analysen sker på latent nivå vilket innebär att 

tolka den underliggande meningen i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

Tillträde till forskningsfältet gavs av rektorer och verksamhetschefer i tre kommuner i 

Västra Sverige. De fick skriftlig information via e-post om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (bilaga 1). När rektorer/verksamhetschefer givit sitt skriftliga tillstånd 

samt kontaktuppgifter till de skolsköterskor i kommunen som arbetat i minst två år 

skickades e-post till 17 berörda skolsköterskor. E-postmeddelandet innehöll ett 

informationsbrev om studien (bilaga 2).  

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att skolsköterskorna skulle ha arbetat minst 

två år som skolsköterska och ha erfarenheter av att ha arbetat med barn som bevittnar våld 

mot mamma i hemmet. Sex av de tillfrågade angav att de var positiva till att delta i studien, 

sju avböjde på grund av ointresse eller tidsbrist. Fyra skolsköterskor svarade aldrig. De 

skolsköterskor som ville delta kontaktades per telefon för att boka en tid för intervju. Vid 

varje intervjutillfälle lämnade skolsköterskorna ett skriftligt samtycke till att delta i studien. 

Totalt kom sex skolsköterskor att ingå i studien.  

Figur 1 visar de deltagande skolsköterskornas bakgrundsvariabler. Alla deltagare var 

kvinnor. Deras erfarenhet, tjänstgöringsgrad, ålder och antal elever som de hade ansvar för 

varierade mellan 450–600. De hade arbetat som skolsköterskor mellan 10 - 17 år och 

medelålder var 51 år. En av deltagarna hade specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom och resterande med inriktning mot 

distriktssköterska (figur 1). 
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Skolsköterska  1 2 3 4 5 6 

Ålder 41 51 60 51 47 54 

Legitimationsår 1995 1998 1980 1996 1990 1987 

Antal år som 

skolsköterska 

10 11 17 10 10 13 

Tjänstgöringsgrad % 100 100 80 100 75 100 

Antal skolor 4 1 2 1 2 2 

Antal elever  

(totalt) 

460 450 600 600 480 600 

Årskurs på skolorna F-5 6-9 F-6 

Gymnasiet 

F-9 F-9 F-6 

Gymnasiet 

Specialistsjuk-

sköterskeexamen 

med inriktning mot  

Dsk Dsk Dsk Dsk Barn och 

ungdom 

Dsk 

Figur 1. Presentation av de intervjuade skolsköterskorna 

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i en modell av Kvale och 

Brinkmann (2009). Enligt författarna är avsikten med kvalitativ intervju att förstå 

informantens livsvärld och dennes relation till den. Forskaren söker finna informantens 

sanning gällande hur han/hon upplever, känner och handlar i en specifik situation. Därefter 

görs tolkningar på informantens uppgifter.  

Skolsköterskorna fick bestämma tid och plats för intervjuerna. En avskild plats på deras 

arbete valdes för att de skulle kunna tala till punkt utan att bli störda av sitt dagliga arbete. 

Intervjuerna varade 20–40 minuter. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

skolsköterskorna ytterligare en gång om studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter 

inhämtades deras bakgrundsdata.  
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Intervjuerna startades med tre öppna frågor; kan du berätta om dina erfarenheter av att 

arbeta med barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet, kan du berätta om hur du 

kommer fram till att det handlar om att en elev bevittnar våld mot mamma i hemmet, 

upplever du att det finns svårigheter i att arbeta med dessa barn, berätta. Dessutom ställdes 

följdfrågor som exempelvis; vill du berätta mer, kan du ge ett exempel och hur gjorde du 

då. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon med hjälp av applikationen röstmemo och 

transkriberades ordagrant senast dagen efter intervjun. Detta för att underlätta för 

författaren, eftersom intervjuerna fortfarande var i färskt minne.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt en modell 

utarbetad av Graneheim och Lundman (2004). Datamaterialet lästes flera gånger, för att 

skapa en djupare förståelse för innehållet samt för att få en känsla av helhet. Med studiens 

syfte i åtanke identifierades meningar och/eller fraser, så kallade meningsbärande enheter. 

Det material som inte svarade på studiens syfte exkluderades. Avsikten med att identifiera 

fraser/meningar var att få en mindre och mer lätthanterlig text och samtidigt behålla själva 

kärnan i texten. Därefter abstraherades de meningsbärande enheterna, vilket innebär att 

innehållet lyfts till en högre logisk nivå och därefter namngavs de med koder. Koderna 

bygger på kärnan i meningsenheten. Koderna jämfördes sedan för att finna likheter och 

skillnader. De koder som sammanföll grupperades in i preliminära kategorier. Analysen 

resulterade i två kategorier med sex underkategorier vilka belyses med direktcitat från 

intervjuerna.  

Etiska överväganden 

Denna studie har genomförts enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna gavs information om att materialet behandlades konfidentiellt och att de 

inspelade intervjuerna och de transkriberade texterna förvarades inlåsta tills studien var 

klar och godkänd. Endast författaren hade tillträde till deltagarnas identitet. Då studien 

blivit godkänd raderas materialet. Deltagarna fick även information om att uppgifterna som 

de lämnade i samband med studien endast kom att användas till angivet ändamål.  
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Skolsköterskorna gav samtycke efter att ha erhållit muntlig samt skriftlig information om 

studiens syfte och metod. De gavs även information om att de när som helst kunde avböja 

att delta utan att behöva ge någon förklaring. Ett godkännande från en etisk nämnd 

behövde inte erhållas eftersom forskning som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grund- och avancerad nivå inte behöver genomgå en etisk prövning (SFS 2003:460). 

Berörda rektorer/verksamhetschefer i respektive kommun gav tillträde till forskningsfältet. 
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RESULTAT 

Analysen av materialet från de sex deltagarna resulterar i två kategorier med sex 

underkategorier. Kategorierna som identifieras presenteras nedan. 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier som baseras på skolsköterskornas 

utsagor. 

Kategori Underkategori 

Identifierar utsatt barn Försiktigt närma sig med frågor om 

hemmet 

 Väja för risker att eleven upplever sig 

svekfull 

 Anar problem när eleven kommer ofta  

Skapar sig en bild av eleven genom att 

tillfråga andra 

 

Tar emot och bekräftar barnets berättelse 

 

Visar acceptans för vad som kommer 

Finns tillgänglig 

 

Identifierar utsatt barn 

Identifierar utsatt barn handlar om vilka åtgärder skolsköterskorna tar till för att finna barn 

som bevittnar våld mot mamma. Identifieringen sker vid såväl hälsosamtal som 

spontanbesök. Detta innefattar att försiktigt närma sig med frågor om hemmet, väja för 

risker att eleven upplever sig svekfull, anar problem när eleven kommer ofta samt skapar 

sig en bild av eleven genom att tillfråga andra. 

Försiktigt närma sig med frågor om hemmet  

Skolsköterskorna använder sig av samtal för att identifiera olika problem som eleverna kan 

ha i sina hem, inkluderande våld mot mamman. Eleverna i årskurs fyra, sju samt första året 

på gymnasiet får fylla i en enkät som bland annat handlar om hur de har det i skolan, 



 18 

 

rutiner vad gäller sömn och mat och hur de har det hemma. Antingen får eleverna fylla i 

enkäterna innan hälsosamtalet eller under pågående hälsosamtal. Skolsköterskorna litar till 

viss del på elevernas svar och menar att om eleverna vill och är redo att berätta något så 

kryssar de i enkäten att de inte trivs hemma. 

Det finns säkert ett jättestort mörkertal som inte alls trivs hemma men 

inte har någon lust att prata om det… då skriver de ja jag trivs. 

 

Skolsköterskorna menar dock att det är svårt att få reda på något vid ett hälsosamtal. Oftast 

blir samtalet istället starten på en process. Många gånger misstänker skolsköterskorna att 

det är något som inte stämmer. Det blir början på ett arbete där skolsköterskan har eleven i 

bakhuvudet och på olika sätt försöker undersöka hur eleven har det. Skolsköterskorna har 

olika taktik som de tillämpar när de försöker ta reda på vad som verkligen är sant om de 

misstänker att en elev bevittnar våld mot mamma i hemmet. Med hjälp av elevens 

kroppsspråk tyder skolsköterskorna elevens svar.  

Man ser ju, man känner ju av lite vad de svarar och hur de svarar med 

kroppsspråket när man frågar. Jag tycker man kan läsa dem i ansiktet. 

 

Skolsköterskorna berättar att det är känsligt att prata om hemmet. De som frågar rakt ut om 

våld upplever ibland att de inkräktar på elevernas integritet, vilket eleverna visar tydligt 

genom att skruva på sig och undvika att svara. Skolsköterskorna känner sig osäkra i hur de 

skall bemöta barnen och hur de skall ställa frågor till dem. En av skolsköterskorna vill inte 

ställa ledande frågor till barnen. Detta gör att skolsköterskan måste överväga vad hon skall 

säga i samtalet med barnet vilket leder till att samtalet blir trevande istället för följsamt. 

Anledning till att skolsköterskan inte frågar rätt ut om det finns våld i hemmet är rädslan 

för att barnet eller föräldrarna skall känna sig kränkta. En skolsköterska frågar rakt ut om 

det finns våld i hemmet eller om någon är väldigt sträng. Vid misstanke om att eleven 

bevittnar våld så bokar skolsköterskan ett möte med eleven efter ett par månader. Detta för 

att se om eleven kommit längre i sin egen process och kanske vill tala om sin hemsituation. 

Själva hälsosamtalet är tidsbegränsat och skolsköterskorna känner att då de misstänker 

något så har de inte tillräckligt med tid för att undersöka hur eleven har det hemma.  
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Gemensamt i skolsköterskornas arbete är att eleverna själva får bestämma vad de vill 

berätta och vad samtalet skall handla om. Skolsköterskorna känner en osäkerhet och ibland 

en uppgivenhet av att inte veta vad som försiggår hemma hos barnet. När de blir 

misstänksamma och anar att barnet lever i en familj där mamma blir slagen är 

skolsköterskorna noggranna med att alltid säga att barnet är välkommet tillbaka när det 

själv vill. Även om skolsköterskorna försöker identifiera de barn som bevittnar våld mot 

mamman i hemmet är det endast en skolsköterska som gjort det på ett hälsosamtal. 

Väja för risker att eleven upplever sig svekfull 

Skolsköterskorna väjer för risker att eleven upplever sig svekfull mot familjen genom att 

inte pressa denne på svar utan låter eleven själv bestämma vad som skall avslöjas i 

samtalet. De upplever att barnen inte vill avslöja något som sker i familjen eftersom de då 

upplever att de sviker sina föräldrar. Eleverna som går på gymnasiet tycker att det är 

skamligt att tala om problemen som finns hemma och vill inte ange någon. 

Skolsköterskorna som arbetar med elever på gymnasienivå menar att eleverna inte vill ta 

på sig skulden för att våldet mot mamma blir känt.  

Jag är ju rädd att förvärra situationen ännu mer. Det blir bara 

ännu värre säger dom, om man pratar om det som sker hemma.  

Skolsköterskornas erfarenhet av elever som berättar att de bevittnat våld mot mamman i 

hemmet på ett hälsosamtal har alla gemensamt att det är något som ligger i dåtid, inget som 

fortfarande pågår.  Skolsköterskorna menar att när barnet berättar att de bevittnat våld mot 

mamma i hemmet så berättar de om en specifik händelse. Skolsköterskorna frågar alltid 

barnen om de har någon att tala med och om familjen fått hjälp. Gemensamt för alla fall 

där barnen berättar att de bevittnat våld mot mamman är att socialtjänsten är informerad 

och att det finns ett pågående eller avslutat arbete i familjen från socialtjänsten. 

Anar problem när eleven kommer  

Skolsköterskorna berättar om att de någon gång haft barn på spontanbesök där de förstått 

att något inte varit bra. Då är våld mot mamma i hemmet ett av många missförhållanden 

som de misstänker.  



 20 

 

Skolsköterskorna brukar fråga eleverna hur de trivs i skolan och hur det är hemma vid de 

tillfällen då de kommer på spontanbesök. När ett barn kommer väldigt ofta för huvudvärk, 

magont eller något annat försöker skolsköterskorna direkt fånga upp barnet och läsa mellan 

raderna. De ställer sig frågan: är det verkligen bara huvudvärk eller kan huvudvärken bero 

på något? Skolsköterskorna menar även att hur samtalet med eleven skall bli beror mycket 

på dem själva och deras egen dagsform. 

Jag tror säkert det är många man missar där man inte frågar mer. 

Det beror ju väldigt mycket på dig själv. Vilket läge, man måste ju 

vara öppen i sina sinnen och det är man inte alla dagar. 

Skapar sig en bild av eleven genom att tillfråga andra 

När en misstanke om missförhållande uppstår försöker skolsköterskorna ta reda på lite mer 

kring eleven med hjälp av lärare, rektor och kurator. Samtidigt belyser skolsköterskorna att 

frågor kring elever måste ske ytterst diskret med tanke på deras strikta tystnadsplikt.  

Vi är ju många professioner, vi ger ju en samlad bild. Många gånger hör 

man sig för lite, samlar in lite, hur tycker de? Det blir en sammantagen 

bedömning. 
 

Det kan även vara tvärtom, att lärare fångat upp signaler från en elev och berättar det för 

skolsköterskan.  Då kan skolsköterskan vara uppmärksam om eleven kommer. Vid vissa 

tillfällen får läraren vara en länk mellan skolsköterska och elev genom att rekommendera 

eleven att söka upp skolsköterskan. 

Tar emot och bekräftar barnets berättelse 

Tar emot och bekräftar barnets berättelse handlar om att skolsköterskan möter elevernas 

erfarenheter av våld mot mamma i hemmet och hur hon lyssnar till deras berättelse och ger 

stöd. Detta innefattar: visar acceptans för vad som kommer och finns tillgänglig.  

Visar acceptans för vad som kommer  

För att visa acceptans gentemot barnets önskan väljer skolsköterskorna att godta att eleven 

inte vill tala om sina upplevelser. Skolsköterskan upplyser dock eleven om att hon/han vet 

vad eleven varit med om och att denne är välkommen i framtiden om behov av att prata 

kring sina upplevelser skulle uppstå. Av de skolsköterskor som talar direkt med barn som 
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bevittnar våld mot mamman är det dock inte alla barn som vill tala med skolsköterskan om 

det. 

En skolsköterska berättar om hur hon kom att bli en nyckelperson och ett stöd för hela 

familjen. En flicka hade berättat att familjen bodde gömd för att skydda sig mot pappan. I 

det fallet hade pappan skadat mamman så pass allvarligt att hon blivit invalidiserad och 

rullstolsburen. Flickan hade en nära kontakt med skolsköterskan som blev en viktig person 

för hela familjen. Ibland verkade skolsköterskan som en extramamma för flickan och 

följde exempelvis med henne på möten hos en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.  

Skolsköterskan upplever att hon blev en nyckelperson i flickans liv. Eleven tyckte att det 

var orättvist att hon var tvungen att bo skyddat och gå i samtal när det var pappan som 

gjort fel och inte hon. Flickan ville i perioder inte alls ha någon hjälp eller samtalskontakt. 

Skolsköterskorna har även erfarenhet av att eleverna berättat om psykisk misshandel av 

mamma. Då mamman blir psykiskt misshandlad kan eleverna berätta om egna erfarenheter 

av att bli utsatta för elaka kommentarer, känslor av otrygghet och att de inte duger. I de fall 

där det visar sig att hemsituationen ser ut på det viset är också socialtjänsten inkopplad och 

eleverna har det professionella stöd som de upplever att de behöver. 

Skolsköterskorna har även erfarenhet av att det är svårt att veta hur mycket de skall pressa 

en elev som mår psykiskt dåligt på grund av hemförhållandet. Vid flertalet tillfällen frågar 

skolsköterskorna sig hur mycket eleverna skall orka med. De menar att det är viktigt att 

barnen mår psykiskt bra för att kunna få en så bra skolgång som möjligt och är rädda att 

om eleverna pressas för hårt så bidrar det till att de klarar skoluppgifterna sämre. En 

skolsköterska berättar om att hon försökte hjälpa eleven genom att få denne att se det som 

var positivt i hennes liv.  

Och försöka hitta positiva grejer i vardagen och samtidigt då, 

att man inte fastnar utan kan hitta ljusglimtar i vardagen också. 

 

Skolsköterskornas erfarenhet är att elever som bevittnar våld mot mamma i hemmet kan 

vara känslomässigt labila. Det kan exempelvis röra sig om att eleven säger kränkande saker 

till andra elever på skolan och att de är lågpresterande eller inte fullföljer sina 

skoluppgifter. 
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Finns tillgänglig 

Skolsköterskorna försöker alltid stödja eleverna genom att vara lättillgängliga, stärka deras 

självförtroende och framförallt lyssna på dem. Att vara tillgänglig innebär för 

skolsköterskorna att röra sig på skolgården, äta i matsalen och synas på skolan, så att 

barnen vet vilka de är. Skolsköterskorna upplever att det är svårt att knyta an till eleverna 

om de bara träffar dem inne på sitt kontor. Syftet med att vara synlig där eleverna finns är 

alltså både för att visa för de elever som skolsköterskorna vet behöver stöd skall veta att de 

finns där, men även för att de barn som ännu inte är identifierade som behövande skall veta 

hur skolsköterskan ser ut för att steget till att söka hjälp skall vara så minimalt som möjligt.  

 /…/ bara att dom ska veta att: det är hon som är skolsköterskan. Att 

kunna gå ut i klasser och bara göra sådana där små grejer, gå ut och 

tänk på nu att ni ska tvätta händerna ordentligt, det förebygger 

magsjuka. Men hela tiden känns det som att allt det här är också för 

att jag måste synas så att dom ska veta vem jag är. 

Stödet kan se ut på olika sätt. De ger förslag till eleven att de skall tala med skolkuratorn, 

men oftast vill inte eleven det direkt utan det krävs en viss övertalning samt information 

om vad kuratorn kan hjälpa dem med. 

Skolsköterskorna betonar att om de får reda på eller misstänker att ett barn bevittnar våld 

mot mamman i hemmet så gör de en anmälan till socialtjänsten. Dock är det ingen som har 

gjort det i ett sådant här ärende, eftersom ingen av skolsköterskorna har erfarenhet av att 

vara den första som fått reda på att våldet pågår. De barn som skolsköterskorna arbetar 

med som bevittnar våld mot mamma i hemmet har alla fått hjälp av socialtjänsten och 

barn- och ungdomspsykiatrin.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som 

bevittnar våld mot mamman i hemmet. Utifrån detta syfte valdes intervju av skolsköterskor 

som datainsamlingsmetod. Det var bekymmersamt att få skolsköterskor att delta i studien. 

De skolsköterskor som inbjöds att delta och som valde att tacka nej gjorde det på grund av 

att de ansåg att de hade bristfälliga erfarenheter i ämnet eller att ämnet inte angick dem i 

deras arbete. Utöver detta var tidsbrist en bidragande faktor hos de tillfrågade.  

För att få en fullgod giltighet skall det finnas en så stor variation som möjligt beträffande 

deltagarnas kön och ålder eftersom detta ökar chansen att få ämnet belyst från olika 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarnas bakgrundsvariabler skiljde sig åt 

vad gäller ålder, när de tog sin sjuksköterskeexamen och hur gamla elever de arbetade 

med. Detta gjorde att deltagarna kunde bidra med olika erfarenheter vilket i sin tur bidrog 

till bredd och djup i datamaterialet.  Dessutom hade alla skolsköterskor lång 

arbetslivserfarenhet inom yrket vilket även kan anses stärka trovärdighet och bredd. 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer eftersom det gav deltagarna möjlighet att 

berätta öppet om sina erfarenheter. Intervjuerna spelades in vilket gav möjlighet att kunna 

lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket behövs för att inte förlora detaljer och nyanser 

vid transkribering. Frågorna som ställdes var öppna för att ge deltagarna möjlighet att fritt 

kunna delge sina erfarenheter. Intervjuerna var avslappnade och påverkades inte av någon 

tidspress då både deltagare och intervjuare vid varje intervjutillfälle inte hade något 

inbokat efter intervjun. Det uppstod även en positiv atmosfär eftersom det tydligt märktes 

på deltagarna att de ville delta i studien då de gav detaljerade och uttömmande svar. 

Följdfrågor ställdes då det behövdes, framförallt i syfte att få ännu mer innehållsrika 

berättelser och på så sätt undvika missförstånd. Detta arbetssätt stärker även 

tillförlitligheten i datainsamlingen. 

Datamaterialet från de sex intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). För att stärka resultatets 

tillförlitlighet transkriberades intervjuerna inom ett dygn efter det att de genomförts. 
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Ljudmaterialet var av bra kvalitet och gjorde materialet därför lätt att transkribera. 

Analysen genomfördes systematiskt och med yttersta noggrannhet. För att underlätta 

kodning och kategorisering lästes materialet flera gånger. För att undvika att få ett resultat 

färgat av författarens egna förkunskaper och åsikter i ämnet eftersträvades en öppenhet 

under analysens gång. Författaren återgick även till datamaterialet kontinuerligt för att 

försäkra sig om att inga förhastade slutsatser gjorts. Slutligen granskade en etablerad 

forskare (M.S.), som inte tidigare varit inblandad i analysen, kategorisystemet och ett antal 

klarlägganden gjordes. 

Överförbarhet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om i vilken omfattning ett 

resultat kan överföras till andra grupper och kontexter. Det är enbart läsaren som kan göra 

en bedömning om resultaten kan överföras till den egna verksamheten. Studien kan göras 

igen för att stärka eller avfärda det kategorisystem som framkom.  

I en forskningsprocess behöver författaren vara medveten om sin förförståelse. När ämne 

och syfte för studien valdes gick författaren in i processen med en egen förförståelse, dels 

från att själv ha arbetat som skolsköterska en termin, men också med erfarenhet från att ha 

arbetat som volontär på kvinnohus, kvinnojour samt tjejjour under två års tid. Väl 

medveten om förförståelsen ställdes så öppna frågor som möjligt till deltagarna under 

intervjuerna för att undvika att förförståelsen skulle styra skolsköterskornas svar. För att 

minimera risken för missförstånd ställdes relevanta följdfrågor (se bilaga 3). Författaren 

har även varit medveten om sin förförståelse under analysen genom att läsa texten flera 

gånger och inte dra förhastade slutsatser.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer det att skolsköterskorna har erfarenhet av att försöka identifiera 

vilka barn som är utsatta samt att de har erfarenhet av att försöka ta emot och bekräfta 

barnens berättelse. Resultaten visar att det finns både likheter och olikheter kring hur 

skolsköterskornas erfarenheter ser ut. I resultaten blev det uppenbart att det är en invecklad 

process att försöka finna vilka elever det är som bevittnar våld mot mamma, en process 

som kräver fler än ett möte med barnet. Genom att inte pressa eleven vid första mötet 

avvaktar skolsköterskorna en tid och bokar in eleven på ett nytt samtal, då är 

förhoppningen att barnen kommit längre i sin egen process. Detta arbetssätt 
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överensstämmer med Øvreeide (2010) som menar att det är bra att inte begränsa samtal 

med barn till ett enda tillfälle utan just göra det till en gemensam process istället för till ett 

förhör.  När det gäller kommunikation mellan sjuksköterska och patient skall 

sjuksköterskan ha sådana färdigheter och kunskap kring hur hon/han skall kommunicera att 

patientens behov blir tillgodosett (Travelbee, 2001). Genom att granska resultaten utifrån 

Travelbees (2010) omvårdnadsteori kan processen för att identifiera och arbeta med ett 

utsatt barn liknas vid den interaktionsprocess som innefattar de fem interaktionsfaserna. 

För att nå en mellanmänsklig närhet med eleven behöver processen få ta tid och genomgå 

olika steg. För att kunna få ta del av elevens lidande, få till en nära kontakt och gemensam 

förståelse behövs en kontinuerlig kontakt mellan skolsköterskan och eleven. Resultaten 

tydliggör skolsköterskornas ambitioner att ha en kontinuerlig kontakt med dessa elever. 

Även Dahlberg och Segesten (2010) menar att välmående hos patienten först kan uppnås 

om stöd från vårdaren är stärkande och främjar patientens egna resurser. 

Resultaten visar att skolsköterskorna har svårigheter att identifiera vilka barn det är som 

ser mamman bli slagen. Det är sällan skolsköterskan som är den första som får kännedom 

om problemet. Däremot kan ett samtal med ett barn ofta leda till att skolsköterskorna blir 

misstänksamma och anar att något inte står rätt till i barnets hemsituation. Detta resultat 

skiljer sig från studien av Hillman (2007) som menar att det ofta är i samtalet med 

skolsköterskan som missförhållanden i hemmet kommer till kännedom. Om riktlinjerna för 

skolsköterskornas arbete uppmuntrar till fler möten med elever i grundskolan ger detta 

ökade möjligheter att identifiera och stödja barn som har det svårt hemma. En studie visar 

att barn som bevittnar våld mot mamman oftast är yngre än 6 år, vilket innebär att de har 

erfarenheten med sig då de börjar skolan (Fantuzzo et al., 2007). De kan då ha lärt sig dölja 

problemen och det tar tid att få den närhet som behövs för att identifiera problemet. 

Skolsköterskorna känner även till att det finns ett mörkertal men vet inte hur de skall arbeta 

vidare utifrån den kunskapen. 

I arbetet med att försöka identifiera elever som bevittnar våld mot mamma i hemmet kan 

skolsköterskorna bli misstänksamma om en elev ofta kommer på spontanbesök och 

exempelvis klagar över huvudvärk. Tidigare studier visar att det finns en koppling mellan 

upplevd smärta och att vara vittne till våld, fler barn som varit vittne till våld uppger att de 

har någon sorts smärtproblematik jämfört med barn som ej bevittnar våld (Jernbro et al., 
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2011; Lamers-Winkelman et al., 2012). Dessa studier bekräftar att skolsköterskornas 

misstanke kan vara befogad.  

Skolsköterskorna känner sig osäkra när de ska samtala med eleverna om deras 

hemsituation. De känner att det är svårt att veta hur de ska ta upp ämnet och är rädda för att 

eleverna ska känna sig kränkta, vilket medför att de själva känner sig osäkra i situationen. 

Skolsköterskorna berättar även om att de kan få två budskap gällande samma fråga. Genom 

att läsa av kroppsspråket kan en större förståelse för en patient uppnås (Travelbee, 2010). 

Det är inte bara de sagda orden som berättar en historia utan även ansiktsmimik, 

uppförande och gester (Travelbee, 2001; Golsäter, 2012; Hillman, 2007; Kolar & Davey, 

2007).  Hälsosamtalet är ett bra redskap att använda sig av för det ändamålet. Det kom 

även fram att skolsköterskorna låter eleverna styra över vad hälsosamtalet skall handla om 

något som Golsäter (2012) förespråkar.  

Skolsköterskorna påpekar för barnen att de är välkomna tillbaka när de vill och försäkrar 

sig om att eleverna vet när skolsköterskan finns på skolan. Skolsköterskorna försöker 

också vara en synlig vuxen i skolan för att eleverna skall finna denne bekant. När ett barn 

bevittnar våld mot mamma i hemmet behöver barnet någon att tala med om problemet. De 

vill gärna ha hjälp från en professionell på skolan (Buckley et al., 2007). Genom att 

skolsköterskorna gör sig själva synliga och tar initiativet att skapa en relation med eleverna 

även utanför sitt eget arbetsrum uppmuntrar hon/han dem till att inleda en kontakt. Genom 

att vara synliga på skolan är det möjligt att det första mötet med en elev sker spontant och 

på ett lustfyllt sätt vilket innebär att då det är dags att träffa skolsköterskan för samtal har 

de redan avklarat första steget i omvårdnadsprocessens interaktion. Den första 

interaktionsfasen är det första mötet med en hjälpsökande individ (Travelbee, 2010) och 

genom att ha det första mötet avklarat kan skolsköterskan snabbt komma vidare i 

omvårdnadsprocessens interaktioner. 

I mötet mellan skolsköterskan och en elev som bevittnar våld mot mamman i hemmet är 

det av yttersta vikt att hon/han visar medkänsla samt empati för att kunna ta emot elevens 

upplevelser. I linje med Watson (1993) skulle detta på sikt kunna främja elevens inre hälsa 

och harmoni. För detta behöver skolsköterskan rikta uppmärksamheten inåt hos sig själv 
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och försöka sätta sig in i hur eleven tänker och upplever. Skolsköterskan kan då ge stöd 

genom att söka inre mänsklig omsorg och själv vara ett verktyg.  

Skolsköterskorna stödjer eleverna dels genom att själva finnas där som en samtalskontakt 

och som en person som kan hjälpa dem till andra vårdinstanser, men även genom att hjälpa 

dem att komma till skolans kurator för individuellt samtalsstöd. Detta indikerar att 

skolsköterskor tillhandahåller såväl emotionellt som praktiskt stöd enligt den beskrivning 

som gjorts av Bernler och Johnson (2001). Skolsköterskorna försöker kommunicera med 

eleven på ett så lyhört vis som möjligt för att kunna tillfredsställa behovet hos just den 

individen. Skolsköterskorna hjälper barnen att få samtalsstöd.   

I resultaten ges en bild av att skolsköterskornas erfarenhet är att ge individanpassat stöd 

och att de besitter förmågan att lyssna på barnen när barnen själva har ett behov av att 

prata. Genom att använda sig själv som ett redskap, vilket framhålls av Watson (1993), 

kommer skolsköterskan närmare den inre mänskliga omsorgen. Skolsköterskan är villig att 

vänta in rätt tidpunkt baserat på elevens egna önskemål istället för att skynda på processen. 

Skolsköterskornas höga tillgänglighet leder till att fler möten med hjälpsökande individer 

kan skapas. Detta innebär att skolsköterskan får fler tillfällen att försöka förstå sig på den 

hjälpsökandes inre upplevelser vilket i sin tur leder till att den hjälpsökande kan uppleva en 

slags mänsklig omsorg från skolsköterskan. 

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

med barn som bevittnar våld mot mamman i hemmet. Av resultaten framkommer att 

skolsköterskorna identifierar utsatt barn samt tar emot och bekräftar barnets berättelse. 

Bland annat försöker hon/han finnas tillgänglig för barnen så att de skall uppleva att de har 

en personlig relation till skolsköterskan och på så sätt ha lättare för att söka stöd hos denne. 

Skolsköterskan skall tillhandahålla ett professionellt stöd, men om hon/han kan etablera en 

relation med eleverna så kan det upplevas även som ett socialt stöd eftersom denna då 

finns i barnets nätverk. Resultaten kan användas till att öka förståelsen av vad som krävs av 

skolsköterskor för att identifiera vilka barn det rör sig om samt hur stöd kan ges till de 
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utsatta barnen. Resultaten kan även ligga till grund för förbättringsarbete om hur 

skolsköterskor kan utveckla sina samtalsmetoder och ge elever stöd. 

Fortsatta studier behövs för att undersöka skolsköterskors arbete med barn som bevittnar 

våld mot mamman i hemmet genom att exempelvis göra en rikstäckande studie. Det skulle 

även vara intressant att göra en studie där barn till mammor som blivit slagna får berätta 

om sina upplevelser av stöd från skolsköterskan och/eller elevhälsan.  
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Bilaga 1 

 

 

Till rektor/verksamhetschef 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom skolhälsovården 

Undertecknad är sjuksköterska och går för närvarande en specialistutbildning till 

skolsköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2013 

och resultera i en D-uppsats (magisternivå).  

Nästan varje dag i media berörs problematiken mäns våld mot kvinnor. Många av de 

kvinnor som utsätts för våld har hemmaboende barn. Barnen blir vittnen och på så sätt 

även offer för våldet. Våld mot kvinnor försiggår i alla samhällsklasser och inom alla 

kulturer. Hur många barn som lever i våldsamma familjer idag är ett stort mörkertal. 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn på 

grundskolan vars mamma blir misshandlad i hemmet. Nyttan med undersökningen är 

utveckla kunskaper om skolsköterskans stödjande funktion som bidrar till ökad 

medvetenhet inom området.   

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

skolsköterskor. När tillstånd givits tillfrågas skolsköterskor om deltagande i studien. Ett 

skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att skickas via e-post till 

skolsköterskorna. När skolsköterskorna anmält sitt intresse och givit (ett skriftligt) 

samtycke att delta kommer kontakt tas via telefon för bokning av plats och tid för 

intervjun. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 30–60 min och spelas in på 

dator/mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är 

frivilligt och skolsköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna 

planeras pågå under veckorna 3–6. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att 

kunna utläsa vilka skolor eller skolsköterskor som deltagit i studien. 

Om ytterligare information önskas är du välkommen att kontakta mig. 

Madeleine Ljudvåg 

Leg. sjuksköterska 

Tel: XXX 

E-post: m.ljudvag@gmail.com 

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor Högskolan Skövde 

Fil.Dr., Leg. Sjuksköterska 

Tel: XXX 

 

mailto:m.ljudvag@gmail.com
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Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 
 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie 

under veckorna 3. Tacksam för svar senast 13-02-10.   

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

 

 

……………………………………………… 

Namn 

 

………………………………….  

Datum 
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Informationsbrev till skolsköterskor 

 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör skolsköterskors 

tankar och erfarenheter kring arbetet med barn som bevittnar våld mot mamma i hemmet.  

 

Undertecknad arbetar som skolsköterska och går för närvarande en specialistutbildning till 

skolsköterska vid Högskolan I Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2012 

och resultera i en D-uppsats (magisternivå).   

 

Bakgrund 

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige bevittnar våld mot sin mamma i hemmet. Våldet 

förekommer i alla olika familjesammansättningar, inom alla socioekonomiska samt 

psykosociala typer att familjer. Varje barns erfarenhet av våld i hemmet är unik. En del 

barn som är offer för våldet är vittnen, medan en del barn är både vittnen och själva direkt 

utsatta för våldet. Det våld barnen blir vittne till i hemmen där pappa slår mamma pågår i 

deras livsmiljö. Barnen har inte valt att det ska vara så. De är heller inte vittnen i den 

bemärkelsen som vem som helst som bevittnar ett slagsmål på stan. De har ett band till 

både offer och våldsutövare, de är på ett sätt delaktiga vittnen. Det är ofta i samtalet med 

just skolsköterskan som missförhållanden i hemmet första gången yttras för en vuxen.  

Syfte och nytta 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskan erfarenheter av att arbeta med barn som 

växer upp i hem där mamma blir misshandlad. Nyttan med undersökningen är att utveckla 

kunskaper om skolsköterskans stödjande funktion som bidrar till ökad medvetenhet inom 

området.   

 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjun kommer att ske på lämplig avskild plats. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta 

cirka 30–60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på dator/mobilenhet för att materialet 

efteråt ska kunna skrivas ut ordagrant och texten analyseras vetenskapligt. Allt 

datamaterial kommer att behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga 

kan ta del av det. I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. 

Under intervjun kommer tre till fem övergripande frågor att ställas som ni får berätta fritt 

utifrån. Intervjuerna planeras pågå under vecka 8-10. Studien kommer att publiceras och 

ingen kommer att kunna utläsa vilka skolor eller skolsköterskor som deltagit i studien. 

 

Frivillighet 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 
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Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

Madeleine Ljudvåg 

Leg. Sjuksköterska 

Tel: XXXX-XXXXXX 

E-post: m.ljudvag@gmail.com 

  

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 

Mobil: XXXX-XXXXX 

mailto:m.ljudvag@gmail.com
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycke om att delta. Jag 

är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

förklaring.  

 

 

 

Underskrift:…………………………………………………………... 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

Telefon/E-post:……………………………………………………….. 

 

 

Svarstalongen skrivs under manuellt vid intervjutillfället. 
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Intervjuguide 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med barn som bevittnar våld mot 

mamma i hemmet?  

 

Kan du berätta om hur du kommer fram till att det handlar om att en elev bevittnar 

våld mot mamma i hemmet? 

 

Upplever du att det finns svårigheter i att arbeta med dessa barn, berätta  

 

 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du berätta mer. 

Har du fler exempel på. 

Kan du specificera hur/vad du menar? 

Hur kände du dig då? 

Vad upplevde du då? 

Kan du ge ett exempel. 

Vad anser du om det? 

Kunde du ha agerat på ett annat sätt? 

 

 

 

 

 


