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Bakgrund: Skolsköterskan har genom sina återkommande hälsosamtal och hälsobesök 

en unik möjlighet att träffa alla elever och då ställa frågan om de blivit utsatta för våld i 

hemmet. Det är en svår uppgift att ställa frågan om våld. Skolsköterskan är en person 

som kan göra stor skillnad i en elevs liv. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa 

skolsköterskors upplevelse av att fråga barn om våld i hemmet. Metod: Fem intervjuer 

genomfördes med skolsköterskor praktiskt verksamma i skolor från förskoleklass och 

till årskurs nio. Data analyserades med kvalitativ innebördsanalys. Resultat: Under 

analysens gång uppkommer fem stycken teman; Att skapa en trygg relation till eleven, 

Att vara tillgänglig för eleven, Att känna en egen rädsla för ämnet våld i hemmet, Att 

känna sig ensam på sin arbetsplats samt Att använda hälsosamtalet och FN:s 

barnkonvention som verktyg. Konklusion: Denna studie visar att skolsköterskor 

upplever det svårt att prata med eleven om våld i hemmet. Hälsosamtalen skapar 

relation men öppnar inte upp till samtal om våld i stunden. Tillgängligheten med en 

öppen mottagning till skolsköterskan är oerhört viktig. Resultatet bör kunna användas 

till att utveckla hälsosamtalen och frågeformulären så att elevens egna ord används.  
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Background: Through regular health consultations and health appointments the school 

nurse has a unique opportunity to meet all the students and then be able to ask whether 

they have been victims of domestic violence. To ask about domestic violence is a 

difficult question. The school nurse is a person who can make a big difference in 

student's life. Purpose: The purpose of this study was to illustrate the experiences of 

school nurses asking students about domestic violence. Method: Five interviews were 

conducted with school nurses practitioners in schools from pre-school to grade nine. 

Data was analysed using qualitative meaning analysis. Results: During the course of the 

assay five themes occur; To create a secure relationship, To be available for the student, 

A feeling of fear for the subject domestic violence, A feeling of loneliness at work, and 

To use the health consultations and The UNICEF CRC (Convention of the Rights of the 

Child) as tools. Conclusion: This study shows that school nurses find it difficult to talk 

to students about domestic violence. A health consultation creates relationships but does 

not create windows to talk about domestic violence. The availability of a drop-in school 

nurse's clinic is important. This result should be able to be used to develop health 

consultations and questionnaires so that the very own words of the students are used.  
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INLEDNING 

I Sverige är det sedan 1979 förbjudet med barnaga. Trots det uppger upp till 15 % av 

barn i en stor svensk studie att de blir utsatta för våld av föräldrar eller annan 

vårdnadshavare. Mer än en tredjedel av dessa barn har inte berättat för någon vuxen 

(Annerbäck, Wingren, Svedin och Gustafsson, 2010). 

FN:s (Förenta Nationerna) barnkonvention framhåller att barn ska skyddas mot alla 

typer av våld. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård är det synnerligen 

viktigt att skolhälsovården uppmärksammar elever som behöver särskilt stöd, elevernas 

fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö samt livsstilsrelaterade hälsorisker. 

Skolsköterskor träffar eleverna flera gånger under deras skoltid och har en unik 

möjlighet att följa och stödja elevens hälsa tillsammans med föräldrarna. Vid de fyra 

hälsosamtal som erbjuds alla elever, från förskoleklass till gymnasieskolan, ingår också 

samtal kring hälsa och livsstil. 

Att våga fråga om våld är en förutsättning för att hitta de barn som annars inte berättar 

att de blir utsatta för våld. Då skolsköterskan är en nyckelperson i arbetet att förebygga 

och upptäcka våld mot barn syftar denna studie till att belysa skolsköterskans upplevelse 

av att prata med barn om våld. 

 

BAKGRUND 

Definition av barn 

Enligt FN:s barnkonvention definieras alla människor under 18 år som barn. 

 

Våld mot barn 

Enligt Gilbert, Widom, Browne, Ferguson, Webb och Janson (2008) är och förblir 

barnmisshandel ett stort problem mot folkhälsan och den sociala välfärden i 

höginkomstländer i Europa. Varje år blir fyra till 16 procent barn fysiskt misshandlade 

av sina föräldrar eller annan vårdnadshavare och ett barn av tio blir psykiskt 

misshandlad eller försummad. Mellan fem och tio procent av flickorna och upp till fem 

procent av pojkarna blir under barndomen utsatta för penetrerande sexuella övergrepp 

och upp till tre gånger den siffran är utsatta för andra typer av sexuella övergrepp. 

Misshandeln och övergreppen bidrar till ökad dödlighet och sjukdom för barnen och har 

långtgående effekter på barnens mentala hälsa, drog och alkoholmissbruk, ökat sexuellt 

riskbeteende, övervikt och kriminalitet vilket barnen bär med sig in i sitt vuxna liv. 

Enligt Annerbäck et al. (2010) är Sverige sedan 1979 det första landet i världen att 

förbjuda kroppslig bestraffning och allt våld mot barn har sedan dess varit förbjudet. 

Attityden till fysisk bestraffning och våld vid barnuppfostran har märkbart förändrats i 

Sverige de senaste 50 åren och särskilt sedan lagen trädde i kraft. Trots det visar 

Annerbäck et al. (2010) att ca femton procent av barnen i Sverige blir slagna av en 

förälder eller vårdnadshavare. Mer än en tredjedel av de slagna barnen berättade inte 

någonting av det som de upplevt för någon vuxen. Uppskattningsvis elva procent av 

barnen bevittnar våld mellan föräldrar eller vårdnadshavare och av dessa barn hade mer 
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än hälften också själva blivit slagna. Gilbert et al. (2008) anser också, att vara vittne till 

föräldrar eller vårdnadshavare som slår varandra är alltmer erkänt som en form av 

barnmisshandel. 

I Danielsson, Blom, Nilses, Heimer och Högbergs (2009) studie om våld bland 

ungdomar i Sverige var målet att beräkna den allmänna förekomsten av våld och 

könsskillnader när det gäller psykiska, fysiska och sexuella övergrepp och/eller 

misshandel på ungdomar. Studien genomfördes på ungdomsmottagningar. Våld mot 

unga män och kvinnor har en hög förekomst och det råder stora skillnader mellan 

könen. Unga kvinnor utsätts för mer psykiskt och sexuellt våld och bland unga män är 

det vanligare med fysiskt våld. Kvinnorna uppger oftare än männen kvarstående men ett 

år efteråt. Författarna menar att det är särskilt angeläget att bedriva mer forskning om 

den ökade förekomsten av våld mot ungdomar. Vidare anser de att stora barn eller 

ungdomar bör screenas och få frågan om våld ställd till sig oftare än vad som faktiskt 

sker (a.a.). 

 

Fråga om våld 

I Kolar och Daveys (2007) studie från USA har man uppskattat antalet barn med 

upplevelser av våld mellan de vuxna i hemmet till minst 3 miljoner barn. Dessa barn 

riskerar att hamna såväl i ett självskadebeteende som i omedelbara eller framtida 

långvariga problem. Särskilt om våldet har skett vid upprepade tillfällen. Flertalet 

beteende mässiga symtom såsom extrem oro, depression och PTSD (post traumatic 

stress disorder) kan ofta associeras till att barnet har erfarenheter av våld i hemmet. Att 

skolsköterskor känner till det här bör vara ett oeftergivligt krav. Författarna menar att 

alla barnen bör screenas med jämna mellanrum för våld i nära relationer i hemmet. De 

barn som visar sig vara utsatta skall erbjudas ytterligare insatser. En åtgärdsplan som 

syftar till barnets välbefinnande kan i slutändan i vissa fall leda till ett omhändertagande 

som kommer att innefatta även syskon och den utsatta föräldern. Där, anser författarna, 

att skolsköterskans involvering och engagemang är av största betydelse (a.a.). 

I Stenson, Saarinen, Heimer och Sidenvalls (2001) studie om kvinnors attityder till att 

bli tillfrågade om de blivit utsatta för våld, förekom ingen upplevd skillnad mellan de 

kvinnor som svarade att de hade blivit utsatta för våld och de som svarade att de inte 

blivit utsatta för våld. Vidare framkom det i studien att det var av största vikt att den 

som ställer frågan måste vara trygg i sin yrkesroll och vara beredd på att kunna använda 

sig av en strategi för att på så sätt eventuellt kunna sätta in lämpliga åtgärder i fall det 

framkommer att kvinnan blivit utsatt för våld.  

 

Svåra samtal 

Övreeide (2010) menar att ett bra samtal är ett möte mellan två personer och att dessa 

personer har förväntningar och lojalitet och att personerna i samtalet alltid bär med sig 

känslor, behov och erfarenheter. Mötet och samtalet med barnet som har det svårt bör 

präglas av en förståelse utifrån barnets perspektiv och erfarenheter så att det leder till att 

barnet undviker att sluta sig. Medupplevelser och samförståelser är det som önskas och 

då är det tre centrala begrepp som författaren (a.a.) beskriver. Delade eller samförstådda 

upplevelser är lättare att hantera och reglera. Dialogen skapar kontakt och samband 
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mellan det kognitiva och det affektiva systemet hos barnet. Barnets berättelser om sina 

erfarenheter och sammanhang leder i bästa fall till acceptans och giltighetsförklarande 

av det som skett. Barnet bryr sig föga om vilken roll den har som lyssnar när de vill dela 

med sig av sin berättelse. De utmaningar som vi står inför när vi ska samtala med barn 

om svåra frågor och konfliktfyllda ämnen kan med träning göras om till praktiskt 

hanterbara tillfällen (a.a.). 

Buckley, Holt och Whelan (2007) visar i sin studie om barns erfarenheter av våld i 

hemmet med syfte att identifiera barnens behov samt att rekommendera för ändamålet 

anpassade åtgärder. 70 informanter av varierande karaktär var involverade och data 

insamlades från 17 olika fokusgrupper. Barnen identifierade behov av ett ställe där de 

kunde prata ut med någon vuxen och låta orden bara komma. I skolan var en del elever 

rädda att känna sig annorlunda om de andra eleverna såg att de hade en samtalskontakt 

på skolan. Vidare menar författaren (a.a.) att barnen kunde påtala ett behov av samtal 

med någon vuxen som de hade en etablerad kontakt med och där ett 

förtroendeingivande samtal kunde ske. Vissa av barnen önskade gruppsamtal i 

terapeutiskt syfte tillsammans med andra barn som varit utsatta för våld i hemmet 

medan andra barn hade svårt att dela med sig till andra av sina upplevelser. Några barn 

menade att det var en bra känsla att bara veta att det fanns någon till hands att lita på när 

helst de kände för att prata om det svåra som skett. Flera barn kunde vittna om att de 

faktiskt hade öppnat upp och berättat att de blivit utsatta för våld i hemmet om de bara 

hade blivit tillfrågade (a.a.). 

Mullvihill (2007) menar i sin studie att en traumatisk händelse kan vara en bilolycka 

såväl som ett barns upplevelse av att bli utsatt för våld i hemmet. En beredskap för det 

oförutsedda och en kontinuitet i omvårdnadsarbetet mellan vårdaren och den som blivit 

utsatt är något som förordas. Sköterskor bör lära sig själv-lindrande samtalsteknik med 

copingstrategier i förebyggande syfte för att kunna möta barnet och eventuellt också en 

förälder i en bearbetande fas. Det är inte lätt att prata om traumatiska händelser men 

sköterskor kan lära barnen att försöka berätta om sina upplevelser och känslor. Vidare 

menar författaren (a.a.) att många trauman är orsakade av en eller flera föräldrars 

vårdslöshet eller försummelse. Att ge sina barn kroppslig bestraffning i uppfostrande 

syfte är ett totalt misslyckande i föräldraskapet. Barnen bör få åldersanpassad 

samtalsterapi med syftet att lindra den PTSD som de så tydligt ofta visar (a.a.). 

 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

Gustafsson (2011) menar att skolsköterskan med sin omvårdnadskompetens brukar ses 

som elevhälsans nyckelperson. Hon/han är den som oftast finns på plats och är den som 

är mest känd av eleverna. Alla elever på skolan besöker skolsköterskan på regelbundna 

hälsobesök. Även andra professioner på skolan brukar uppskatta skolsköterskans 

informella rådgivning och omsorg. Clausson och Moberg (2013) visar att i elevernas 

skol- och vardagsmiljö har skolsköterskan en central roll med sin tillgänglighet främst 

för eleverna och för andra som kan tänkas söka henne/honom. Skolsköterskans roll är 

stödjande för eleverna och ibland deras vårdnadshavare i olika situationer och den rollen 

kan vara en utmaning ur ett holistiskt perspektiv. Det finns studier som visar att 

skolpersonal och beslutsfattare besitter en ringa kunskap om skolsköterskans arbete. 

Skolsköterskans arbete har ändrats från att tidigare varit inriktat på hälsokontroller till 

att numera blivit ett arbete som har en mer hälsofrämjande inriktning. En av de mest 
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positiva sidorna av skolsköterskans profession är tillgängligheten och den stödjande 

rollen (a.a.). 

Ewles och Simnett (2012) menar att under 1990-talet har det hälsofrämjande arbetet 

riktats mot att identifiera friskfaktorer. Stöd och hjälp är en metod som går ut på att 

hjälpa eleverna att identifiera vilka förändringar som behövs samt att stötta dem och i att 

själva planera och styra dem mot målet. ”Trygga och goda uppväxtvillkor berör skolan 

som en viktig arena för hälsofrämjande arbete bland barn och ungdom.” (s. 74). 

Pellmer, Wramner och Wramner (2012) visar att hälsofrämjande arbete med skolan som 

arena är en viktig del av barns och ungdomars vardag och upplevelser. Prioriteringarna 

och drivkraften i det arbetet kan med fördel komma från elever, föräldrar samt 

personalen på skolan. Det kan leda till ett ökat elevinflytande, en bättre arbetsmiljö och 

utveckla undervisning och samtal där man talar om hälsosamma levnadsvanor. 

Den verksamma skolsköterskan i Sverige har ett flertal olika lagar och riktlinjer att rätta 

sig efter. I Hälso- och sjukvårdslagen SFS (1982:763) kan man läsa att skolsköterskans 

arbete ska förebygga ohälsa. Liknande beskrivs i Skollagen SFS (2010:800) där man 

kan läsa att skolsköterskans arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande. En av 

skolsköterskans arbetsuppgifter är att erbjuda eleverna vaccin enligt det nationella 

vaccinationsprogrammet. I det nationella vaccinationsprogrammet ingår det allmänna 

vaccinationsprogrammet och det särskilda vaccinationsprogrammet som innefattas av 

att gälla personer i riskgrupper. Landstingen erbjuder vaccin enligt Smittskyddslagen 

(SFS 2004:168) och det handlar om smittsamma sjukdomar.  

Hillman (2010) visar att genom de dagliga elevkontakterna som skolsköterskan har i 

elevhälsoteamet finns det en unik möjlighet att få insikt i hur elevernas skolmiljö 

påverkar deras hälsa. Två viktiga arbetsmoment för skolsköterskan, förutom arbetet med 

vaccinationerna, är de planerade hälsosamtalen men också de viktiga spontanbesöken. 

Hur samtalet ser ut beror naturligtvis mycket på elevens ålder och skolsköterskan kan 

lätt se skillnaden i att samtala med en elev i förskoleklass med sin förälder och på tu 

man hand med en elev som är 16 år. Resultaten av hälsosamtalen kan ibland leda till att 

eleven får insikter och tankar. Det spontana besöket är oftast orsakat av ett just då 

aktuellt problem. Ibland kan det vara ett utmärkt tillfälle för ett hälsofrämjande inriktat 

samtal (a.a.). Reutersvärd och Lagerström (2009) visar att det kan skilja mycket på hur 

skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande i olika delar av landet. Det är stor skillnad på 

hur organisationen kan se ut. Samtliga skolsköterskor var enade om att de tyckte att det 

hälsofrämjande arbetet var mycket viktigt och samtliga hade hälsosamtalen som 

utgångspunkt i sitt arbete.  

Clausson, Peterson och Berg, (2003) menar att det finns skillnader i skolsköterskors 

uppfattning om elevernas hälsa. Vidare anser författarna att det även är stor skillnad på 

hur skolsköterskorna dokumenterar i skolhälsojournalen. Det framkommer också att 

skolsköterskorna upplever dokumentationsmanualen ålderdomlig och att den inte är 

anpassad efter nutida mått av hälsa. De anser att elevernas tillväxtkurvor får större 

uppmärksamhet än vad som är nödvändigt och att man borde fokusera mer på den 

psykiska hälsan hos eleverna eftersom psykisk ohälsa är det som ökar hos nutida 

skolbarn (a.a.).  

Johansson och Ehnfors, (2006) visar att skolsköterskan kan ses som en vuxen förebild 

och samtidigt fungera som en skyddande faktor mot psykisk ohälsa. Större barn vill ha 

möjlighet att kunna uppsöka skolsköterskan spontant, såväl som vid de bestämda och 

tidsbokade hälsosamtalen. Om möjlighet finns till spontana besök, leder de ofta till att 



5 

hälsosamtalen blir bättre. För riktigt bra hälsosamtal mellan skolsköterska och elev 

pratar de större barnen, enligt författarna, om sex olika aspekter och dessa är 

tillförlitlighet, uppmärksamhet, hänsyn, äkthet, tillgänglighet och kontinuitet. När detta 

uppstår mellan skolsköterska och de större skolbarnen kan man förvänta sig fördjupade 

samtal (a.a.). 

 

Hälsosamtal 

Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär, (2010) menar att skolsköterskor anser att ökad 

kunskap och insikt om hälsa och livsstil hos eleven är ett viktigt mål för hälsosamtalen. 

För eleverna är skolsköterskans förmåga att anpassa sig till de önskemål och behov som 

hen uttrycker i samtalet en förutsättning för hur eleverna sedan tar till sig informationen. 

Dahlberg och Segesten (2010) visar att ett hälsosamtal kan utformas på många olika 

sätt. Det viktigaste i samtalet är att det finns en öppenhet och känslighet för vad eleven 

vill prata om. Skolsköterskan bör göra sitt bästa för att samtalet blir en dialog och inte 

bara hälsoinformation och det brukar anses som en grundförutsättning för ett vårdande 

möte (a.a.). 

Golsäter et al. (2012) beskriver hur interaktionen mellan skolsköterska och elev ser ut 

vid ett hälsosamtal och visar att skolsköterskan är den som pratar mest, ställer många 

frågor och påståenden och eleven svarar och håller mest med. Undersökningen visar att 

skolsköterskan verbalt försökte få eleverna mer aktiva och deltagande i dialogen för att 

få ett mer elevcentrerat hälsosamtal. Det blir också tydligt att då skolsköterskan är den 

som ställer frågorna och leder samtalet är det viktigt att hon är öppen för elevens egen 

berättelse och en känslighet för vad han eller hon vill berätta (a.a.). 

Enligt Gardner och Randall (2012) kan barn både hjälpas och även stjälpas av att ha en 

förälder närvarande vid intervjun, men att i de flesta fall är det bäst att intervjua barn 

utan föräldrar. Det leder till att resultatet blir mer tillförlitligt utan föräldrarnas närvaro. 

Det skall dessutom alltid anges, om intervjuerna är gjorda med eller utan föräldrars 

närvaro vid samtalen. 

Socialstyrelsens (2004) nationella riktlinjer rekommenderar att ett frågeformulär kring 

hälsofrågor används som ett stöd under hälsosamtalet. Frågeformuläret bör innehålla 

frågor kring skolsituationen, familj och vänner, fysisk aktivitet, måltider, kostvanor, 

sömn, tobak, alkohol, sexualitet och upplevd hälsa. Golsäter et al. (2011) beskriver en 

undersökning av ungdomars och skolsköterskors uppfattning om att använda sig av ett 

hälso- och livsstilsformulär i hälsosamtalet. Resultatet visade att ett sådant verktyg i 

hälsosamtalet till största del uppfattades som ett hjälpmedel till att få en struktur i 

samtalet och att det underlättade att få i gång samtalet och att fokusera på elevens 

situation. Vidare menar Golsäter et al. (2011) att hälso-och livsstilsfrågorna blev mer 

konkreta vilket öppnade upp samtalet till en dialog kring frågorna. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att upp till 15 procent av alla barn och ungdomar i Sverige blir utsatta 

för våld av föräldrar eller annan vårdnadshavare och mer än en tredjedel av dessa barn 

och ungdomar har inte berättat för någon vuxen. Detta kan leda till psykisk ohälsa och 
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självskadebeteende såväl i unga år som i vuxen ålder. Skolsköterskan har under 

hälsosamtalen samt vid spontana besök på mottagningen på skolan en unik möjlighet att 

nå barn och ungdomar under skoltiden vilket skulle kunna göra det möjligt att tidigt 

fånga upp de barn och ungdomar som far illa på något sätt. Det är därför angeläget att 

öka kunskapen kring hur skolsköterskan upplever att tala med barn och ungdomar om 

våld. Härigenom kan ökad kunskap erhållas som på sikt kan komma både 

skolsköterskan samt barn och ungdomar tillgodo. 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien är att belysa skolsköterskors förutsättningar för upplevelser 

av att samtala med barn om de utsatts för våld i hemmet. 

 

METOD 

För att nå studiens syfte valdes kvalitativ metod. William, Stoltz och Batsevani (2011) 

visar att denna metod syftar till att beskriva eller belysa personers upplevelser, 

uppfattningar och erfarenheter. Henricson och Billhult (2013) menar att en kvalitativ 

metod är lämpligt för att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen och när 

forskaren söker innebördens förståelse. Skolsköterskors beskrivningar av det sagda 

ordet samlas in med intervjuer och blir föremål för analys och tolkning. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har sitt fokus på mötet mellan intervjuaren och deltagaren och görs 

med en mindre mängd personer. Trost (2010) visar att det är stor skillnad på intervjuer 

och samtal. Eftersom i samtal utbyts tankar om fakta, känslor och åsikter men under 

intervjuer är det endast i undantagsfall som intervjuarens åsikter kommer på tal. Det är 

dock viktigt att den intervjuade personen är den som är i centrum och endast den som är 

den enda intressanta personen i sammanhanget. 

 

Urval 

Utbildningsförvaltningens chef i två kommuner i Stockholms län gav sina 

godkännanden för tillträde till forskningsfältet och fick information både telefonledes 

och mailledes om denna studies syfte och förfarande (Bilaga 1). Båda chefer tyckte att 

det var upp till rektorerna, men framför allt var det upp till skolsköterskorna själva att 

avgöra om huruvida de ville deltaga i studien eller inte. De båda cheferna lämnade över 

ärendet till sina respektive ledningsansvariga skolsköterskor för att på så sätt visa att de 

givit sitt godkännande till denna studie. Samt att på så sätt även underlätta för 

författaren då de ledningsansvariga skolsköterskorna stod i direkt kontakt med sina 

respektive skolsköterskor.  

Sammanlagt 32 skolsköterskor tillfrågades av de ledningsansvariga skolsköterskorna i 

två kommuner i Stockholms län om deltagande varav fem tackade ja till att medverka i 

studien. Innan intervjutillfället fick skolsköterskorna både skriftlig och muntlig 

information (Bilaga 2) om studiens syfte samt information om att de när som helst 

kunde välja att avbryta eller avstå från sitt deltagande i studien. Inklusionskriterier 
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förskolsköterskornas deltagande var att de hade varit praktiskt verksamma 

skolsköterskor i minst fyra år. Detta för att möjliggöra att informanterna erhållit 

erfarenhet i ämnet att samtala med barn om våld i hemmet. Samtliga fem skolsköterskor 

som intervjuades var kvinnor. Deras ålder varierade mellan 39 år och 49 år. I antal år 

som verksamma skolsköterskor hade de en genomsnittlig längd på ca 8 år. Deras 

genomsnittliga ålder var 46 år. Samtliga var vidareutbildade sjuksköterskor. Två var 

barnsjuksköterskor och tre var distriktssköterskor.  

 

Datainsamling 

Tid och plats för intervjuerna valdes av skolsköterskorna själva. Trost (2012) menar att 

det inte ska finnas några åhörare och att det skall vara en ostörd plats och att den 

intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Författaren började med en presentation av sig 

själv och syftet med studien. Därefter ställdes öppna frågor som skulle leda till att 

skolsköterskorna berättade om sina upplevelser: Kan du berätta om dina upplevelser av 

samtal som handlar om barn som blivit utsatta för våld i hemmet? Följdfrågor ställdes: 

Berätta gärna mer. Vad är det som är svårt? Hur kände du… Vad var det som gjorde att 

du kände så? 

Samtliga intervjuer varade mellan 30-45 minuter och spelades in på mobiltelefonens 

röstmemofunktion. Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren inom tre dagar 

efter intervjutillfället. Detta förfarande valdes för att det inte skulle gå så lång tid mellan 

intervjun och transkriberingstillfället vilket författaren anser vara viktigt, då intervjun 

fortfarande var i författarens aktuella minne. Polit och Tatano-Beck (2012) visar att 

transkribering bör ske snarast eftersom man då minns detaljerna tydligt och att det är 

intervjuaren själv som gör transkriberingen så att det överensstämmer med vad som 

verkligen sades. 

 

Analys 

Analysen kan beskrivas som en rörelse mellan helhet- delar- helhet (Dahlberg, 2014). 

Detta innebär att samtliga intervjuer initialt utgör en helhet. Därefter tas 

meningsbärande innebörder ut ur intervjuerna och materialet delas in i mindre delar för 

att slutligen presenteras som en ny helhet (a.a.). 

Datamaterialet analyserades med beskrivande innebördsanalys med avsikt att förstå ett 

fenomen. I detta fall fenomenet ”skolsköterskors upplevelser av att prata med barn om 

våld”. Första steget innebär att de transkriberade intervjuerna läses igenom ett flertal 

gånger för att bekantgöra materialet. Därefter tog meningsbärande enheter ut relaterat 

till syftet. Vissa stycken kan visa sig ha liknande innebörder och dessa förs samman till 

meningsenheter. I nästa steg i analysen kondenseras och bearbetas meningsenheterna till 

innebördstema (Dahlberg, 2014). Denna studies analys resulterade i fem teman. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författaren har haft för avsikt att genomgående tillämpa Vetenskapsrådets, (2012) 

forskningsetiska principer vilka tillämpas enligt dessa fyra vedertagna krav: 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

etiska ansvaret åligger dock alltid projektledaren såväl som författaren. Enligt Polit och 

Tatano-Beck (2012), skall det vid analys och färdigställande i studien inte framgå vem 

eller vilken skolsköterska som har sagt vad samt att de när som helst kan välja att utgå. 

Forskning där personer deltar skall alltid ställas inför etiska ställningstaganden (a. a.). 

Informanterna har fått muntlig såväl som skriftlig information om syftet med denna 

studie samt att de kan när de så helst önskar avbryta sitt deltagande. Uppgiftslämnarna 

och undersökningsdeltagarna har givit sitt samtycke till studien. Informanterna fick 

information om att allt material skulle behandlas strikt konfidentiellt samt att det 

inspelade och avidentifierade materialet skulle hållas inlåst tills studien är godkänd och 

klar. Då arbetet är helt avslutat kommer materialet att förstöras. Att deltaga i studien är 

inte förknippat med någon som helst risk för informanterna då författaren till denna 

studie har för avsikt att strikt etiskt hålla sig till ovannämnda fyra krav genom hela 

forskningsprocessen. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av fem teman. Dessa är: Att skapa en trygg relation till 

eleven, Att vara tillgänglig för eleven, Att känna en egen rädsla för ämnet våld i 

hemmet, Att känna sig ensam på sin arbetsplats, samt Att använda hälsosamtalet och 

FN:s barnkonvention som verktyg. 

 

 

Att skapa en trygg relation till eleven  

Skolsköterskorna berättar att de oftast skapar grunden för en bra relation till eleven 

under hälsosamtalet. Detta i sin tur kan medföra att eleven upplever en trygghet i samtal 

med skolsköterskan. Då eleven känner trygghet skapas en förutsättning för att eleven 

ska våga tala om en svår hemsituation som kanske inbegriper våld. Genom 

hälsosamtalet når skolsköterskan alla barn och ungdomar på skolan, vilket är en unik 

möjlighet och bidrar starkt till upplevelsen av att de har ett betydelsefullt arbete. Dock 

berättar de att även om hälsosamtalet ger en möjlighet till att skapa en relation, öppnar 

det inte per automatik upp till samtal om våld i hemmet, då det är ett svårt ämne. Men 

det ger eleven förutsättningar att lära känna skolsköterskan och de kan sedan komma på 

spontana besök och kanske där våga samtala om våld i hemmet. 

Skolsköterskorna talar om att de som skolsköterskor måste skaffa sig kunskap om och 

lära känna eleven för att på så sätt kunna närma sig eleven och få till ett bra samtal. Att 

få en elev att öppna sig och berätta om det som är svårt handlar om att eleven måste 

kunna känna sig trygg.  

Känner du att jag bryr mig? Känner du att jag bryr mig om hur det är för dig?. 

(5) 

Skolsköterskorna anser också att det är viktigt för eleverna att få det berättat för sig att 

alla behöver vi ta emot hjälp ibland om man själv inte kan klara av någonting som är 

svårt. Eleverna behöver vid upprepade tillfällen få uppmuntran som består i att höra att 

de gjort rätt som berättat. 

En annan sak som skolsköterskorna upplever som positivt för att skapa en bra relation, 

är när ett yngre syskon till äldre elever började på skolan och kommer till 

skolsköterskemottagningen. Då finns det oftast redan en etablerad relation med föräldrar 

och man upplever att det finns en trygghet från både elever och föräldrar. De bästa 

förutsättningarna, menar skolsköterskorna uppnås om de arbetar under många år på en 

F-9-skola. Då kan de ha samma elever under hela grundskolan.  

 

Att vara tillgänglig för eleven 

Skolsköterskorna beskriver att det är viktigt att vara synlig och göra sig själv anträffbar 

på skolan och i elevens vardag. De berättar att de tycker att det är bra att äta lunch med 

eleverna i skolmatsalen. Där kan de umgås med eleverna på ett naturligt sätt. Att aktivt 

deltaga under friluftsdagar är en annan form av naturligt umgänge med elever som flera 

skolsköterskor önskar att de har tid och möjlighet till. Dessa tillfällen är utmärkta 
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tillfällen att lära känna eleverna och på så sätt skapa relationer som i sin tur leder till 

förtroende. Ett förtroende som förhoppningsvis kan leda till att eleven öppnar sig och 

börjar prata om våld är vad skolsköterskorna hoppas på, berättar de. Dessvärre är det 

sällan genomförbart, på grund av tidsbrist, att umgås med eleverna under dessa 

vardagliga former, upplever skolsköterskorna. 

 

För att på sikt få förtroende från elever och visa att skolsköterskan bryr sig, är det av 

yttersta vikt att ha en fungerande öppen skolsköterskemottagning med möjlighet till 

spontana besök. Särskilt viktigt är det på skolor där det finns högstadieelever. Det är 

samtliga skolsköterskor överens om. En elev kanske kommer för något som i 

förlängningen kan leda till ett samtal om en svår hemsituation och sådana besök kan inte 

bokas in. Dock upplever skolsköterskorna att det är svårt att få eleverna att förstå att 

skolsköterskan inte är på plats hela skoldagen. 

 

Skolsköterskorna talar om att yngre elever kommer ofta förbi 

skolsköterskemottagningen för att de har något mindre ärende som att till exempel få ett 

plåster. Även om skolsköterskorna beskriver att det viktigaste arbetet för henne är det 

förebyggande och det hälsofrämjande arbetet, så kan en bra relation till en elev börja 

med ett plåster eller ett avtvättat skrubbsår. 

 

Flera skolsköterskor har upplevelser av att eleverna hade kommit ett flertal gånger till 

den öppna mottagningen utan att ha ett uttalat ärende eller en konkret anledning för sitt 

besök. Många gånger kan skolsköterskorna beskriva en känsla av att de bara känner på 

sig att eleven väntar på rätt tillfälle att berätta någonting.  

Man bara känner att det är något. (3) 

Hon frågade mig uttryckligen vid ett flertal tillfällen om tystnadsplikten. Det var 

ju något som tryckte henne. Jag bara kände det utan att kunna förklara. Sedan 

kom det mycket riktigt. (1) 

Skolsköterskorna talar om att det är viktigt att visa sig tillgänglig för eleverna på många 

sätt utöver den öppna mottagningen. Flera skolsköterskekollegor har börjat använda sig 

av sociala medier med egna användarprofiler för att på så sätt kunna kommunicera 

bättre med eleverna. Att ha en mobiltelefon och skicka textmeddelanden är ytterligare 

ett sätt för skolsköterskorna att göra sig tillgängliga. Skolsköterskorna upplever att det 

kan vara bra att tala till eleverna på tidsenliga sätt. Allt detta leder ofta till att 

kommunikationen blir bättre och kanske kan leda till att eleven vågar öppna sig för 

svåra samtal om behov uppstår, anser de. 

 

 

Att känna en egen rädsla för ämnet våld i hemmet 

Samtliga skolsköterskor upplever att det är svårt att arbeta med frågan om våld mot 

barn. Enligt skolsköterskorna är det av yttersta vikt att de som yrkesmänniskor känner 

sig trygga i sin arbetsroll om de ska våga samtala med elever om våld i hemmet. 

Många gånger kunde skolsköterskorna känna en stark oro inför ett svar från eleven då 

det fanns misstankar om att eleven blivit utsatt för våld. Bara att våga ställa frågan om 

våld och där också vara beredd att få ett svar upplevs som mycket svårt och obehagligt.  
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Det handlar om hur trygg man är själv. För vi måste ju våga vara i det svåra. 

Om inte vi vågar vara där… Hur ska vi då kunna förmedla trygghet? (5) 

När någon elev far illa och är utsatt för våld, upplevs detta också som psykiskt 

påfrestande även för skolsköterskan. Hon känner stor uppgivenhet och tungsinthet. 

Det var riktigt, riktigt tungt! (3) 

Svaret från en elev att vederbörande varit utsatt för våld, skapar en situation fylld av 

många känslor hos skolsköterskorna. De anser att de nu måste gå vidare med 

informationen och koppla in fler personer.  

Det var ett stort steg för honom att berätta… Att våga säga det till någon vuxen 

för första gången… Samtidigt blir jag så här… Hjälp! Vad gör jag med den här 

informationen? (1) 

Skolsköterskorna berättar om hur de upplever det problematiskt att ställa öppna frågor i 

känsliga situationer. När skolsköterskorna misstänker att en elev far ordentligt illa och 

att de har något att berätta är det svårt att inte ställa ledande frågor, tycker de. 

Jag hade ställt ledande frågor, tyckte rektor och beslutade att inte göra någon 

soc-anmälan. Vi skulle vänta och höra det en gång till, alltså! Jag mådde 

verkligen pyton för det tog ett halvår innan det skedde… (3) 

 

Att känna sig ensam på sin arbetsplats 

Skolsköterskorna berättar att de ofta upplever sig ensamma och med stort ansvar på sin 

arbetsplats. Många gånger tycker skolsköterskorna att det var svårt att inte ha en kollega 

tillhands att dryfta problem med som till exempel om en elev tar upp något om våld i 

hemmet. 

Vi är väldigt ensamma. Man snickrar ju på i sin lilla verkstad. (5) 

Skolsköterskorna betraktar ofta kuratorn på arbetsplatsen som sin närmaste kollega i 

arbetet med de svåra frågorna. De upplever att skolkuratorn är den kollega på skolan 

som de ser som den viktigaste personen, tillsammans med dem själva, i 

elevhälsoteamet. Det är stor skillnad, tycker skolsköterskorna, om kuratorn finns på 

skolan fler dagar i veckan eller bara en dag. De talar också om en innerlig önskan att ha 

känslan av stödet från skolans ledning för att på så sätt möjliggöra och underlätta det 

svåra samtalet med den eller de elever som misstänks vara utsatta för våld i hemmet. 

Skolsköterskorna pratar också om hur olika organisationen kan se ut. Både när det gäller 

organisationen på skolan där de arbetar och organisationen i den kommun där man 

arbetar. Alla är överens om att det är mycket upp till rektorn och den övriga ledningen 

på skolan, hur klimatet är på arbetsplatsen för skolsköterskorna. Det är viktigt, tycker 

skolsköterskorna, att ha en rektor och en skolledning som värnar om elevhälsoteamet. 

Skolsköterskorna upplever ofta en känsla av ensamhet i sin profession på skolan. Detta 

är speciellt vanligt förekommande den första tiden som yrkesverksam skolsköterska då 

de är vana sedan tidigare att arbeta som sjuksköterska på en arbetsplats där det alltid 

finns kollegor till hands att rådfråga och det är ofta önskvärt när det handlar om svåra 

ämnen som barn som far illa. 
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För att i någon mån känna sig mindre ensamma berättar skolsköterskorna hur viktigt de 

tycker att det är med kontinuerlig handledning och regelbundna träffar med 

skolsköterskekollegor där svåra ämnen som samtal om våld kan lyftas. Både med och 

utan den ledningsansvariga skolsköterskan som allt oftare blir sedd som 

skolsköterskornas chef. Även kontinuerlig handledning med och utan en professionell 

handledare är av största vikt.  

Vi ska liksom spela match hela tiden. Vi får ju inte träna någonting. Det är synd. 

Ibland träffas man på möten och pratar. Men det är alltför sällan som man 

delar. Och det är när man delar som man lär. (4) 

Den ledningsansvariga skolsköterskan är vanligtvis fysiskt placerad centralt på 

kommunkontoret tillsammans med skolläkaren. Skolsköterskorna anser att 

vederbörande, såväl som skolläkaren, ska fungera som en erfaren och mycket sakkunnig 

expert på området elevhälsa och även kunna vara beredd på att ibland ta skolsköterskans 

parti då konflikter uppstår med skolledningen. Det är viktigt att ha en stabil och erfaren 

chef att luta sig på vid dylika tillfällen, anser skolsköterskorna. Vanligtvis har den 

mycket mer erfarna ledningsansvariga skolsköterskan kommit i kontakt med svåra 

frågor och samtal av den här arten gissningsvis ett flertal tillfällen under sin 

yrkesverksamma tid. En skolläkare som är tillgänglig för skolsköterskorna och som har 

stor erfarenhet och pondus är också att önska då ensamheten känns övermäktig på 

skolsköterskeexpeditionen, berättar skolsköterskorna.  

 

Att använda hälsosamtalet och FN:s barnkonvention som verktyg 

Skolsköterskorna upplever att hälsosamtalet kan användas som verktyg för att nå elever 

som varit utsatta för våld i hemmet. Dock beskriver de att det finns både stora och 

nödvändiga förbättringsområden inom hälsosamtalet. Det frågeformulär som används 

blir ofta mer som en checklista som avprickas och som inte är särskilt inbjudande för 

eleven till att svara på ett mer berättande sätt med egna ord för skolsköterskan. Om 

frågeformuläret ser annorlunda ut, anser skolsköterskorna att elevernas svar skulle bli 

mer med egna ord och inte med förutbestämda svar.  

Eleven fyller i och jag tittar igenom. Det är som en checklista. Inte ett möte på 

det viset som vi skulle kunna jobba och som jag vill jobba. (5) 

FN:s barnkonvention är ett användbart material att föra diskussioner kring med elever i 

alla åldrar, anser skolsköterskorna och de berättar att även pedagogerna har samma 

åsikt. I samband med den kan de även påtala föräldrarnas ansvar och även deras 

skyldigheter, såväl som barnens rättigheter. Skolsköterskorna pratar om att det händer 

att många intressanta diskussioner kommit upp med elever då de använder sig av FN:s 

barnkonvention.  

Får inte vuxna slå barn? Men min mamma slår ju mig! (4, citerar elev) 

Skolsköterskorna kan berätta att de känner sig trygga med att de kan luta sig mot lagar 

och författningar om det händer att de känner sig tveksamma inför hur de ska agera. De 

upplever att eleverna ibland också känner trygghet med att få höra om vad lagen säger. 
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Det finns inget alternativ och där tycker jag att jag har jättestor hjälp av 

lagstödet. Jag kan inte välja. Det här säger lagen och jag måste agera. Jag är 

ålagd… (2) 
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DISKUSSION 

Metod 

Datainsamlingsmetoden som använts i denna studie har varit individuella 

semistrukturerade intervjuer. Enbart författaren och informanten var närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen. Trost (2010) visar att det kan vara flera fördelar med att bara 

ha en intervjuare och en informant vid intervjutillfället. Författaren gör reflektionen att 

samtliga intervjutillfällen genomsyrades av en god stämning och att informanterna 

talade öppenhjärtligt om sina erfarenheter och att de föreföll bekväma i sällskap med 

intervjuaren. Ljudkvalitén var god och eftersom det endast var två personer närvarande 

under intervjuerna, fanns det inga tvivelaktigheter om vad som sades och det var enkelt 

då det inspelade materialet skulle transkriberas.  

Vid en gruppintervju är det oftast endast de dominanta och språksamma som gör sin 

stämma hörd och endast deras synpunkter kommer fram i studien, vilket också brukar 

kunna ställa till det ur etisk synpunkt. Vidare kan det i vissa fall vara enkelt att kunna 

enas om en enda åsikt under fokusgruppsintervjuer (Trost, 2010). Det fanns 

skolsköterskor som nekade till att medverka i denna studie och de gjorde det just därför 

att ämnet var så tungt och svårt att prata om. De hände att skolsköterskor som blev 

tillfrågade, omedelbart sa att de hade för vana att bara lämna över till rektor och 

skolkurator så fort det uppdagades att barn blivit utsatta för våld. Men de hade ingen 

som helst önskan att dela med sig av sina upplevelser och bli intervjuad av författaren i 

denna studie. Men det är möjligt att dessa informanter hade känt sig mer bekväma inför 

en fokusgruppsintervju och av den anledningen valt att tacka ja till medverkan. 

Det är också möjligt att en gruppintervju kunde lett till att fler informanter valt att tacka 

ja till studien än vad som skedde i det här fallet. Danielson (2013) visar att det 

rekommenderas att ha fokusgruppsintervjuer då ämnet är känsligt eller svårhanterligt. 

Intervjuaren kan då samtidigt dra fördel av att samla ihop en grupp med informanter 

som avsiktligt ska medvetandegöra svårigheterna i ämnet samt även stimulera 

kunskapsutbytet vilket ju hade kunnat vara positivt. Författaren till denna studie hade 

kunnat agera diskussionsledare, moderator eller liknande och inlett diskussionen och 

tagit en mer diskret och tillbakadragen roll och låtit samtalet eller diskussionen fortgå 

samt vid behov styrt samtalet om ämnet skulle ha fallit bort. Enligt Polit och Tatano-

Beck (2012), Trost (2010) samt Danielsson (2013) förefaller just fem stycken 

gruppdeltagare vara det idealiska antalet informanter för en fokusgruppintervju med ett 

synnerligen tungsint ämne som i denna studie. Fem stycken informanter hade ju valt att 

tacka ja till deltagande i denna studie om skolsköterskornas erfarenheter av att prata 

med barn om våld i hemmet och då kan författaren reflektera över hur resultatet hade 

sett ut ifall en fokusgruppsintervju hade valts.  

Författaren valde att spela in intervjuerna på mobiltelefonens röstmemofunktion. Polit 

och Tatano-Beck (2012) menar att inspelade intervjuer är att föredra framför 

anteckningar gjorda under intervjun. Detta eftersom anteckningar tenderar att vara 

ofullständiga och basera sig på vad intervjuaren minns samt på densammes personliga 

åsikter. Vidare menar Polit och Tatano-Beck (2012) att då intervjuaren antecknar kan 

denne tappa koncentrationen själv eller distrahera intervjuobjektet.  
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I den ena kommunen fanns det flera stycken relativt nyanställda skolsköterskor, vilka 

författaren ej ansåg vara lämpliga informanter på grund av sin ringa erfarenhet. Den 

ledningsansvariga skolsköterskan, tillika arbetsledaren, ansåg att de nya 

skolsköterskorna upplevde sin arbetsbörda för stor i nuläget och med mycket stor 

sannolikhet skulle avböja erbjudandet att deltaga i studien. Däremot fick författaren 

rekommenderat vilka skolsköterskor som ansågs vara lämpade för ändamålet och som 

gärna delade med sig av sina upplevelser. Polit och Tatano-Beck, (2012) visar att man 

med fördel kan använda sig av informanter som rekommenderats av en så kallad 

nyckelinformant. Den personen ses ofta som en expert på området. 

Chekol (2012) menar att genom citat eller utdrag från intervjuutskrifterna kan 

trovärdigheten ytterligare påvisas. Graneheim och Lundman, (2003) menar att 

trovärdigheten kommer att öka om forskningsfynden är presenterade på ett sätt som gör 

det möjligt för läsaren att söka alternativa tolkningar. 

Då författaren önskade informanter till denna studie stod det klart att det var få 

skolsköterskor som gärna ville dela med sig av sina upplevelser och prata om våld. Det 

föll sig mycket mer naturligt att prata obehindrat om upplevelserna om till exempel 

användandet av frågeformuläret som hör till hälsosamtalet. Endast en informant tackade 

omedelbart ja via mail till medverkande. En skolsköterska som tackade nej till att 

deltaga uttryckte en direkt ovilja att prata om ämnet. Detta trots att vederbörande hade 

flera upplevelser av elever som blivit utsatt för våld av sina föräldrar. Detta kan ses som 

en svaghet i studien då en sådan informant säkerligen hade kunnat tillföra ytterligare 

innebörder i resultatet. 

Henricson och Billhult (2013) menar att då en kvalitativ studie planeras bör författaren 

reflektera över den egna livserfarenheten. Även kunskaper i ämnet och yrkeserfarenhet 

bör tas i beaktande. Författaren till denna studie har inte varit verksam som 

skolsköterska och har alltså följaktligen endast den verksamhetsförlagda utbildningen 

som erfarenhet, vilket bör kunna ses som synnerligen ringa erfarenhet. 

När det kommer till trovärdighet och validitet visar Danielson (2013) att forskaren 

behöver gå igenom hela processen i forskningen och göra det utefter dess samtliga 

moment. Syfte, frågor, design med urval och metoderna för datainsamlingen, hela 

analysprocessen och slutligen presentationen av resultatet bör tänkas igenom. Då 

resultatet presenterats kan det vara lättare att se och granska om huruvida forskaren 

hade kunnat göra annorlunda. Styrkor såväl som svagheter bör kunna presenteras och 

tas i beaktande (a.a.). Författaren till denna studie har reflekterat synnerligen kritiskt 

över dessa samtliga moment i forskningsprocessen relaterat till denna studie och 

kommit fram till att resultatet är både trovärdigt och mäter på ett korrekt sätt, det som 

det har att för avsikt att mäta. 

 

Resultat 

Resultatet visar att det ofta är svårt för skolsköterskan att fråga barn om våld i hemmet. 

Många skolsköterskor känner en direkt ovilja att prata om våld i hemmet. Danielsson, 

Blom, Nilses, Heimer och Högberg (2009) menar i sin studie, som genomfördes på 

ungdomsmottagningar, att man borde fråga om våld i allt större utsträckning än vad som 

redan görs. Detta bör göras i syfte att fånga upp de som faktiskt utsätts för våld i 

hemmet. Buckley, Holt och Whelan (2007) menar att våldsutsatta barn har ett behov av 



16 

att berätta om det svåra som hänt. Att bara få en fråga om det är något som barnet vill 

berätta kan många gånger vara det enda som barnet behöver för att öppna sig inför 

någon vuxen som de känner att de kan lita på. 

Vidare visar resultatet att skolsköterskorna tycker att det finns brister i hur 

frågeformulären, som hör samman med hälsosamtalen, är utformade eftersom de inte 

öppnar upp för eleverna att föra samtal om våld. Hälsosamtalen och frågeformulären 

bör kunna användas av skolsköterskorna på ett betydligt mer framgångsrikt sätt så att 

elevernas egna ord används i större utsträckning än vad som sker. Skolsköterskorna 

hade den upplevelsen att frågorna i formuläret blev mer som punkter de som 

skolsköterskor prickade av, i stället för att öppna upp till en dialog mellan 

skolsköterskan och eleven. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsosamtalet kan 

utformas på många olika sätt men att det ska finnas en öppenhet för vad eleven vill tala 

med skolsköterskan om. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) visar att 

skolsköterskorna såväl som ungdomarna upplevde frågeformulären som ett stöd i 

samtalet. De tyckte att det gav struktur till samtalet. Samtidigt menar Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors och Enskär (2012) att det är skolsköterskan som pratar mest och 

ställer många frågor men att de önskade att eleverna var mer verbala och mer aktivt 

deltagande. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer förordar man ett frågeformulär 

som bör användas som ett stöd i samtalet (2004). Skolsköterskorna som deltog i denna 

studie upplevde att det var viktigt att de ställde öppna frågor under samtalen och att det 

skulle vara elevens egna ord som man lyssnade till. 

Resultatet visar att hälsosamtalet ger en möjlighet till att skapa relation men det öppnar 

inte per automatik upp till samtal om våld i hemmet, då det är ett svårt ämne. Detta 

beror på att det är av yttersta vikt att först lära känna sin skolsköterska och att ha en 

trygg relation till den samme innan ett svårt samtal kan komma till stånd. Samtliga 

skolsköterskor berättade att, enligt vad de kunde erfara, skedde det svåra samtalet 

uteslutande i samband med ett spontant besök då en trygg relation redan var etablerad 

mellan eleven och skolsköterskan. Mullvihill (2007) menar att barn som utsatts för 

någon form av trauma och som visar tecken på PTSD kan få sina symtom lindrade med 

samtalsterapi. Detta bör starta upp och vara tillgängligt och erbjudas till alla barn som 

upplevt svåra händelser i deras närhet (a.a.) Detta sammantaget pekar på behovet av 

kunskap kring svåra samtal för skolsköterskor. Författaren reflekterar och anser att 

skolsköterskan borde ges tillfälle att erhålla utbildning i ämnet samtalsmetodik med 

inriktning på svåra samtal.  

Resultatet visar även att skolsköterskorna ofta använder sig i sitt dagliga arbete av vad 

som kan läsas i FN:s barnkonvention. Enligt Övreeide (2011) kan FN:s barnkonvention 

ses som ett centralt dokument som tar tillvara på barnens juridiska rättigheter och 

intressen. Vidare menar Övreeide (2011) att betydelsen av att barn får samtala om det 

som är svårt i deras liv har fått ett ökat intresse och en ökad förståelse. Det är också av 

största vikt att barnen är delaktiga i lösningarna så långt det bara är möjligt. Trots denna 

kunskap förs det för få samtal med barn som befinner sig i svåra och otrygga situationer. 

Ofta då barn samtalar med vuxna yrkespersoner sker samtalen i undersökande syfte i 

stället för rent stödjande och på ett mer ömsesidigt plan. Barnens egna ord väger tyngre 

och barn, beroende på deras ålder, bör vara mer delaktiga i beslut som tas och att de ska 

ses som samarbetspartners och inte som objekt när beslut ska fattas (a.a.).  

Vidare visar resultatet att skolsköterskorna berättar mycket om hur viktigt det är med 

trygghet och kunskap. Skolsköterskorna påtalar också vikten av handledning 
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tillsammans med andra skolsköterskekollegor. Även om det många gånger bara handlar 

om tryggheten att kunna dryfta ett specifikt problem med en kollega. Gärna en kollega 

som man själv upplever som mer erfaren i vissa ämnen. Övreeide (2011) menar att 

handledning i samband med svåra frågor är att föredra. Det är ett sätt att komma tillrätta 

med den egna sårbarheten och osäkerheten. En vuxen i barnets närhet måste vara öppen 

för barnets signaler och speciella behov och för barnets behov av omhändertagande och 

samtalsstöd (a.a.) Stenson, Saarinen, Heimer och Sidenvalls (2001) visar också hur 

viktigt det är att de som ställer svåra frågor till våldsutsatta personer måste vara trygga i 

sin yrkesroll och där också ha en strategi i beredskap för vad som tänkas komma skall. 

Enligt Johansson och Ehnfors (2006) kan skolsköterskan ses som en vuxen förebild och 

även fungera som en skyddande faktor mot psykisk ohälsa. Kolar och Daveys (2007) 

menar om att då barn upplever våld i nära relationer är det en högriskfaktor för att själva 

hamna i en ond cirkel av flertalet psykiska åkommor. Där är skolsköterskan en viktig 

person som kan vara den som tidigt fångar upp elever som upplever våld av olika slag 

och som mår dåligt.  

Skolsköterskorna beskriver i resultatet att det är viktigt att det på varje 

skolsköterskeexpedition finns en öppen mottagning med möjlighet för spontana besök. 

Clausson, Peterson och Berg (2003) och Johansson och Ehnfors (2006) menar att de 

äldre eleverna i synnerhet tycker att det är viktigt att ha möjlighet till spontana besök på 

skolsköterskans mottagning. Hillman (2010) påtalar också vikten av att ha en öppen 

mottagning. Ofta är ju det spontana besöken relaterade till ett aktuellt problem men det 

kan även ses som utmärka tillfällen till hälsofrämjande arbete. Och det aktuella 

problemet skulle just kunna vara att eleven blivit utsatt för våld i hemmet och har ett 

behov av att prata vid just det tillfället.  

Skolsköterskorna beskriver i resultatet tillgänglighet vara av stor vikt för att eleverna 

ska kunna få till ett möte som gör att de kan öppna sig och prata om våld eller andra 

känsliga saker. Johansson och Ehnfors (2006) menar att just tillgängligheten till 

skolsköterskan är en viktig del även om man ser på vad eleverna själva säger sig 

värdesätta hos skolsköterskan. Det framkommer i resultatet att skolsköterskorna gör sig 

tillgängliga med textmeddelanden på mobiltelefonen och sociala medier som Facebook 

används i allt större utsträckning också. En reflektion från författaren är om detta 

möjligen görs för att skolsköterskorna själva inte känner sig speciellt tillgängliga för 

eleverna. 

Resultatet visar att skolsköterskorna berättar mycket om att det är stor skillnad på att 

samtala med barn och ungdomar i olika åldrar. Hälsosamtalen ser mycket olika ut 

beroende på om barnets föräldrar finns närvarande under samtalet eller inte. 

Skolsköterskorna upplever det många gånger lättare att samtala då de är ensamma med 

eleven. Gardner och Randall (2012) menar att intervjuer som är gjorda med barn skiljer 

sig mycket åt beroende på huruvida föräldrar finns representerade i rummet eller ej. 

Hillman (2010) visar att ett samtal kan se helt annorlunda ut beroende på barnets ålder 

och mognadsnivå. Författaren reflekterar över att barnen, i föräldrarnas närvaro, ofta 

uttrycker sig som föräldrarna förväntar sig att de kommer att göra. Ett enskilt samtal, 

mellan endast skolsköterskan och eleven däremot, kan se helt annorlunda ut.  

Slutligen visar resultatet att frågan och ett samtal mellan skolsköterskan och eleven om 

våld i hemmet är en mycket svår uppgift för skolsköterskan. Buckley, Holt och Whelan 

(2007) menar att ibland är det bara just en fråga i stunden det enda som krävs. 
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Konklusion  

Denna studie har bidragit till inhämtandet av ökade kunskaper om skolsköterskornas 

upplevelser av att samtala med barn som blivit utsatta för våld i hemmet.  

Hälsosamtalet på skolsköterskans mottagning och expedition skapar en relation mellan 

skolsköterskan och eleven, men det öppnar egentligen inte upp för samtal om våld i 

stunden. Skolsköterskorna beskriv positiva upplevelser av att kunna påverka och göra 

stor skillnad i en elevs liv då de anser att de själva är någon som alla lyssnar på och som 

kan föra en elevs talan. Skolsköterskorna anser att det är viktigt att fråga ofta om 

eleverna blivit våldsutsatta i hemmet. Detta trots att själva frågan, såväl som svaret, kan 

vara mycket svår att handskas med.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i studien bör kunna användas till förbättringsarbete och en utveckling av det 

frågeformulär som används i samband med hälsosamtalet. Ett frågeformulär som 

präglas av att eleven själv berättar med egna ord hur vederbörande mår. Skolsköterskan 

skall vara tillgänglig och med ett arbetssätt som genomsyras av trygghet. Författarens 

förhoppning är att det leder till att det svåra samtalet om våld i hemmet faktiskt då sker. 

Skolsköterskorna bör få tillfälle att fortbilda sig i ämnet om svåra frågor om våld i 

hemmet. De bör också ges tillfälle till reflektion och kontinuerlig, professionell 

handledning. Där skolsköterskorna saknar en upplevelse av trygghet, både som 

privatperson eller med andra professioner i elevhälsoteamet på skolan, kan det svåra 

samtalet om våld i hemmet utebli.  

Rektor, såväl som den ledningsansvariga skolsköterskan, bör uppmuntra varje enskild 

skolsköterska att ständigt ta del av den senaste forskningen och ha regelbundna 

seminarietillfällen med andra skolsköterskekollegor. För att där kunna ta tillfället i akt 

att tillsammans studera vetenskapliga artiklar, dylik litteratur i ämnet elevhälsa samt att 

dryfta skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete. 

Fortsatt forskning i ämnet om skolsköterskors upplevelser av samtal med barn och 

ungdomar som utsatts för våld i hemmet är önskvärd. Ett intressant förslag skulle kunna 

vara att göra en stor, kanske rentav riksstäckande studie och att där undersöka med en 

enkät, till skolsköterskan och skolkuratorn parvis, i ämnet hur elevhälsan på skolan 

bemöter barn som utsatts för våld i hemmet. 
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Bilaga 1 

Till utbildningsförvaltningens chef/ledningsansvarig skolsköterska 

Elevhälsan 

XX kommun 

 

 

Bäste/bästa XX! 

Jag heter Kerstin Eriksson, är legitimerad sjuksköterska och går för närvarande en 

specialistutbildning vid Högskolan i Skövde.  

Forskning visar att många barn blir utsatta för våld och av dessa barn är det många som 

inte har berättat det för en vuxen. Skolsköterskan har i hälsobesöken en unik möjlighet 

att nå barn och ungdomar under skoltiden vilket skulle kunna göra det möjligt att tidigt 

fånga upp de barn och ungdomar som far illa på något sätt. 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskors upplevelser av att prata om våld med 

barn och ungdomar.  

Härmed ansöker jag om att under mars månad i år få ditt tillstånd att intervjua 

skolköterskor som är verksamma på kommunala grundskolor. Skolsköterskorna 

kommer att tillfrågas via mail om de vill deltaga i studien. Detta mail kommer att följas 

upp med telefonsamtal. Intervjuerna kommer att ske som ett samtal och beräknas ta 

ungefär 45 minuter. Samtalen kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant och 

texten kommer att analyseras vetenskapligt. Urvalet är vidareutbildade skolsköterskor 

som varit verksamma skolsköterskor minst 4 år och som arbetar utan föräldrarnas 

närvaro i samtal med eleverna. Datamaterialet kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt och det kommer inte att kunna utläsas vem som är skolsköterska och/eller 

vid vilken skola vederbörande arbetar. Skolsköterskornas deltagande är frivilligt och 

kan när de helst önskar och utan orsak välja att avbryta sitt deltagande. 

Jag har för avsikt att genomföra en studie under våren 2014 vilket kommer att resultera i 

en D-uppsats (magisternivå) och den kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete vid Högskolan i Skövde. 

Jag ämnar höra av mig till dig igen inom en vecka. 

Med vänlig hälsning, Kerstin Eriksson, legitimerad sjuksköterska och student på 

Skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. 

kerstin.eriksson@student.his.se Mob. 070-3085914  

Handledare: Kina Hammarlund, Lektor i Omvårdnadsvetenskap vid Högskolan i 

Skövde 

Mail: kina.hammarlund@his.se tel. 0500-448438 
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Bilaga 2 

Vederbörande skolsköterska tillhanda 

Elevhälsan 

XX kommun 

 

 

Bästa XX! 

Jag heter Kerstin Eriksson, är legitimerad sjuksköterska och går för närvarande en 

specialistutbildning vid Högskolan i Skövde.  

Forskning visar att många barn blir utsatta för våld och av dessa barn är det många som 

inte har berättat det för en vuxen. Skolsköterskan har i hälsobesöken en unik möjlighet 

att nå barn och ungdomar under skoltiden vilket skulle kunna göra det möjligt att tidigt 

fånga upp de barn och ungdomar som far illa på något sätt. 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskors upplevelser av att prata om våld med 

barn och ungdomar.  

Intervjuerna kommer att ske som ett samtal och beräknas ta ungefär 45 minuter. Din 

medverkan kommer att bestå av att jag som intervjuare ställer ett par frågor och att du 

kommer att få berätta fritt utifrån de frågorna. Eventuellt kommer följdfrågor att ställas. 

Samtalen kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant och texten kommer att 

analyseras vetenskapligt. Urvalet är vidareutbildade skolsköterskor som varit 

verksamma skolsköterskor minst 4 år och som arbetar utan föräldrarnas närvaro i samtal 

med eleverna. Datamaterialet kommer att behandlas strikt konfidentiellt och det 

kommer inte att kunna utläsas vem som är skolsköterska och/eller vid vilken skola du 

arbetar. Ditt deltagande är frivilligt och kan när och om du så önskar och utan orsak 

välja att avbryta din medverkan. 

Jag har för avsikt att genomföra en studie under våren 2014 vilket kommer att resultera i 

en D-uppsats (magisternivå) och den kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete vid Högskolan i Skövde. 

Hör gärna av dig om det är något som du undrar. 

Med vänlig hälsning, Kerstin Eriksson, legitimerad sjuksköterska och student på 

Skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. 

kerstin.eriksson@student.his.se Mob. 070-3085914  

Handledare: Kina Hammarlund, Lektor i Omvårdnadsvetenskap vid Högskolan i 

Skövde 

Mail: kina.hammarlund@his.se tel. 0500-448438 
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