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Abstrakt 

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en anmälan 

till socialtjänsten genast då de i sin verksamhet fattar misstanke om eller får 

kännedom om att ett barn far illa. Det är känt att trots att det finns misstanke om 

att ett barn far illa så är det vanligt att det inte anmäls till socialtjänsten. Syftet 

med studien var att beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor inom 

barnhälsovården av att göra orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. 

Deltagarna bestod av nio sjuksköterskor verksamma vid barnhälsovården i norra 

och mellersta Sverige. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier. 

Resultatet visade att sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovården upplevde 

svårigheter att identifiera att ett barn far illa och att de vanligtvis använde 

stödjande åtgärder i första hand. De uppgav att en god relation med familjen var 

mycket betydelsefull och viktig för samarbetet med familjen. Sjuksköterskor 

försökte arbeta familjecentrerat, men brist på tid gjorde att de inte alltid kände 

att de gjorde ett tillräckligt arbete. Samtliga sjuksköterskor önskade ett bättre 

samarbete med socialtjänsten. Studien visar på brister i sjuksköterskornas stöd 

för att kunna ta beslut om anmälan och brister i kommunikation mellan 

sjuksköterskor och socialtjänsten.  

 

Nyckelord: barnhälsovården, barn som far illa, anmälningsskyldighet, kvalitativ 

studie, socialtjänsten, innehållsanalys 

Keywords: child health services, child abuse, mandatory reporting, qualitative 

study, social services, content analysis
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I Sverige är barnhälsovården tillgängligt för alla familjer med barn från födseln till dess att 

barnet fyller sex år. Barnhälsovården har ett stort förtroende i befolkningen och når så gott om 

alla barn och deras familjer regelbundet under barnets första levnadsår (Lundén, 2010; 

Socialstyrelsen, 2014a). I Förenta Nationernas [FN] barnkonvention (UNICEF, 2009) finns 

det beskrivet att sjuksköterskor som är verksamma inom barnhälsovården ska ha pediatrisk 

kompetens och en sådan kunskap som gör att hon kan se hela familjen och hur 

levnadsförhållanden och miljö påverkar hälsan. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa 

alltid komma i första rummet, och varje barn har rätt till bostad, mat, kläder och social 

trygghet. Det är föräldrarna som har det primära ansvaret för barnets uppfostran och 

utveckling. Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, mot vanvård och 

utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Varje barn ska också skyddas mot 

angrepp på sin heder, sitt anseende och mot alla former av sexuella övergrepp. Alla barn har 

rätt till hälso- och sjukvård. 

Inom barnhälsovården arbetar legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning till 

distriktssköterska eller med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård mot barn och 

ungdom (Socialstyrelsen, 2014a). Det moderna barnhälsovårdsarbetet har inneburit att 

relationen mellan sjuksköterskor vid barnhälsovården och barnet med familj, har skiftat från 

att vara en kontroll och övervakning, till en samarbetsrelation och ett partnerskap. Uppgiften 

har alltmer blivit att öka föräldrarnas delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Insatser ska 

erbjudas till alla barn och deras föräldrar. Genom att stödja och aktivera föräldrarna i sitt 

föräldraskap kan gynnsamma förhållanden skapas och främja en allsidig utveckling hos 

barnet. Sjuksköterskor vid barnhälsovården ska även kunna ge utformad hjälp till barn och 

föräldrar, då ett barn löper högre risk att drabbas av ohälsa eller redan har nedsatt hälsa, samt 

uppmärksamma missförhållanden i barnets närmiljö (Socialstyrelsen, 2014a).  

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2008) kan familjen ses som en helhet, vilket även 

innebär att hela familjen påverkas om en familjemedlem inte mår bra. Genom att anpassa det 

familjecentrerade arbetssättet betonas resurser snarare än definitioner. Familjecentrerad 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan fokuserar på familjen som helhet och 

familjemedlemmarnas grad av involvering i omvårdnaden. Detta bestäms i en dialog mellan 

familjemedlemmarna och sjuksköterskan. Sjuksköterskan arbetar för att frigöra familjens 

interna och externa resurser. Patienten och övriga familjen ses som en helhet och en enhet för 

omvårdnad. Det familjecentrerade förhållningssättet bör få ett större utrymme inom vård och 



2 

 

omsorg än vad det har idag, särskilt vid långvariga och svåra sjukdomstillstånd och vid 

rehabilitering inom vård och omsorg. 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 1 § kap. 14 omfattas myndigheter där verksamheten 

berör barn och unga samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården av 

anmälningsskyldighet. Detta innebär att de är skyldiga att göra en anmälan genast, då de i sin 

verksamhet fattar misstanke om eller får kännedom om att ett barn far illa. Ansvaret är 

personligt och anmälaren kan utgå från sina egna iakttagelser och misstankar utan att ta 

ställning till om socialtjänsten behöver ingripa. De som omfattas av anmälningsskyldigheten 

är även skyldiga att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse vid utredning av barnets 

behov av skydd och stöd till socialnämnden.  

Begreppet ”barn som far illa” definieras som alla former av övergrepp, försummelse och 

utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling 

(Socialstyrelsen, 2014a). Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen person orsakar ett barn 

skada på kroppen, sjukdom, smärta eller sätter barnet i vanmakt. Misshandeln kan ge 

blåmärken, sårskador och skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador. I de mest 

extrema fallen kan misshandeln leda till döden (Paavilainen & Tarkka, 2003; Rädda Barnen 

2010; SOU 2001:72).   

Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen person förmedlar till barnet att det är värdelöst, 

oälskat och oönskat. Detta kan ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning. 

Olika former av kränkningar kan också betraktas som psykisk misshandel, liksom hot om våld 

eller bestraffningar och hot om övergivande. Detta kan ske genom att barnet låses in, 

utestängs från familjens gemenskap, inte får träffa sina kamrater eller ignoreras genom att 

ingen lyssnar på eller talar med det. Till psykisk misshandel tillhör också att barnet tvingas se 

eller höra våld i sin närmiljö (Paavilainen & Tarkka, 2003; Rädda Barnen, 2010; SOU 

2001:72). Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel, detta innefattar 

alla former av sexuella handlingar mot barnet. Exempel på sexuell handling är verbala 

sexuella anspelningar, blottning inför barnet, att titta på pornografiska bilder tillsammans med 

barnet, sexuellt betonade smekningar eller fullbordade samlag (Lagerberg, 2004; Rädda 

Barnen, 2010; SOU 2001:72).  

Försummelse innebär att föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av fysisk och psykisk 

hälsa. Föräldrarna har inte förmågan eller möjlighet att stödja barnet känslomässigt, 
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intellektuellt, socialt, moraliskt eller materiellt. Försummelse kan även innebära att ett barn 

lämnas utan uppsikt, eller att miljön som barnet omges i inte är anpassad och säkrad för att 

olyckor ska kunna förhindras (Lagerberg, 2004; Rädda barnen, 2010). Till barnmisshandel 

räknas också det s.k. Münchausen syndrome by proxy eller som det också kallas induced 

illness. Detta syndrom innebär att en närstående till barnet, vid upprepade tillfällen söker vård 

för påhittade eller framkallade sjukdomar eller symtom hos barnet (SOU 2001:72). 

Det saknas exakta uppgifter om hur många barn som far illa i Sverige. Anledningar till detta 

är dels beroende på skillnader i hur begreppet "barn som far illa" används, samt hur statistiken 

sammanställs i olika kommuner. En annan orsak är att mörkertalet är stort, framförallt 

gällande brott mot mindre barn som förkommer inom familjen, samt vid sexuella övergrepp. 

Uppskattningsvis riskerar vart tionde barn vara i riskzonen för utsatthet och fysiska övergrepp 

i den mån att det innebär en fara för deras framtida utveckling (Socialstyrelsen, 2012). Bland 

de barn som far illa visar studier att mellan 2 och 5 % är utsatta för grovt våld, upprepat våld, 

försummelse eller vanvård av allvarlig karaktär (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2017) kan en ökning ses, avseende antal anmälda brott mot barn i 

åldern 0–17 år. År 2016 anmäldes 23 700 fall av misshandel mot barn mellan 0–17 år, vilket 

motsvarar drygt en fjärdedel av alla anmälda misshandelsbrott i Sverige. Ökningen kan ses i 

alla åldersgrupper. I åldersgruppen 0–6 år ökade antalet anmäla misshandelsbrott med 6 % 

under 2016 (Brottsförebyggande rådet, 2017). I en studie där skolungdomar tillfrågats om de 

någon gång blivit slagna av en förälder eller annan vårdnadshavare, uppgav 15,2 % att de 

någon gång blivit slagna. En kvinnlig utövare av misshandeln var lika vanlig som en manlig, 

och endast en tredjedel av de barn som blivit misshandlade hade berättat detta för någon 

annan vuxen (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010) 

I den nationella kartläggningen över ”Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i 

Sverige” (Janson, Jernbro & Långberg, 2011), uppger 60 % av barnen att den vanligaste 

formen av bestraffning som inte innebär fysiskt våld är någon form av sanktion, såsom 

utegångsförbud eller indragen veckopeng. Gällande fysiskt våld uppgav 13,8 % att de blivit 

slagna av en vuxen i hemmet vid något tillfälle. Barn vars föräldrar inte bodde tillsammans 

angav att de i större utsträckning blivit slagna i jämförelse med barn där föräldrarna var 

sammanboende. Detsamma gällde för de barn som upplevde att familjen hade bekymmer med 

ekonomin.  De barn som uppgav att de någon gång blivit slagna i hemmet, ansåg sig vara 
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sämre i skolarbetet än de klasskamrater som inte uppgav att de blivit slagna (Janson, Jernbro 

& Långberg, 2011).  

Enligt en undersökning gällande anmälningar till socialtjänsten som socialstyrelsen 

genomförde i ett urval kommuner år 2010, uppskattades antalet till omkring 140 000 

anmälningar, som omfattade ca 60 000 barn och ungdomar. Den största andelen anmälningar 

gjordes av polis och skola, endast en liten del av anmälningarna gjordes av barnhälsovården, 

förskola, barn - och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri (Socialstyrelsen, 2012). Tidigare 

forskning har även visat att sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovården i Sverige 

identifierat fall av barn som far illa hos motsvarande 1,4 % av barn mellan 1–6 år. Av dessa 

sjuksköterskor hade drygt en femtedel aldrig identifierat fall av barn som for illa. En tredjedel 

av sjuksköterskorna hade identifierat minst ett fall av barn som for illa. Förekomsten av antal 

anmälningar till socialtjänsten var låg. Faktorer som spelade in gällande identifiering och som 

tenderade öka prevalensen av antal identifierade fall, var att sjuksköterskan hade god kunskap 

om sitt distrikt samt regelbunden kontakt med socialtjänsten (Lagerberg, 2001). Ytterligare en 

studie genomförd i Sverige visar att endast 11 % av de barn som sjuksköterskor verksamma 

inom barnhälsovården misstänkte fara illa hade anmälts till socialtjänsten. Av de fall som 

sjuksköterskorna hade klassat som mycket allvarliga hade det endast i 30 % av fallen gjorts en 

anmälan till socialtjänsten. Hos de äldre barnen, mellan 4–6 år var förekomsten av misstänkt 

fysiskt, psykisk eller sexuellt våld signifikant högre än hos barn mellan 0–3 år (Lagerberg, 

2004). En studie av Talsma, Bengtsson Boström och Östberg (2015) har visat att läkare 

verksamma inom primärvården i Sverige anmäler misstänkt barnmisshandel i låg 

utsträckning, och att en femtedel någon gång misstänkt att ett barn farit illa men valt att inte 

anmäla till socialtjänsten. En bristande tilltro till socialtjänsten och deras förmåga att agera 

vid misstänkt barnmisshandel identifierades, samt en avsaknad av stöd och konsultation från 

experter i misstänkta fall.  

Det är av stor vikt att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt. För att säkra 

att barnet får det skydd och stöd som behövs är tidig identifiering betydelsefull. Detta för att 

kunna erbjuda familjen det stöd och den rehabilitering de är i behov av. Små barn kan inte 

själva förmedla om de utsätts för våld, övergrepp eller försummelse. Barnet är i behov av att 

de som kommer i kontakt med barnet uppmärksammar missförhållanden och anmäler detta till 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt Paavilainen och Tarkka (2003) visar barn som 

far illa detta på olika sätt. Det kan visa sig genom aggressivt beteende, rastlöshet eller att 
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barnet inte vill samarbeta.  I förskolan kan problem med samarbete framstå som avvikande 

beteende eller brist på koncentration. Det kan även yttra sig genom psykosomatiska symtom 

som värk och smärta, till exempel i huvudet eller magen. Tecken på att något inte står rätt till 

kan vara att familjen uteblir från möten vid upprepade tillfällen, beskriver på ett överdrivet 

sätt hur väl familjen fungerar eller tenderar att isolera sig.  

Problemformulering 

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en anmälan till 

socialtjänsten genast då de i sin verksamhet fattar misstanke om eller får kännedom om att ett 

barn far illa. Det är känt att trots att det finns misstanke om att ett barn far illa så är det vanligt 

att det inte anmäls till socialtjänsten. Enligt brottsförebyggande rådet (2017) ökade antalet 

anmälningar gällande barnmisshandel under år 2016, men endast en liten del av 

anmälningarna kom från hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor vid barnhälsovården kommer 

i kontakt med i stort sett alla barn och deras föräldrar regelbundet under barnets första 

levnadsår och en viktig del i arbetet är att tidigt identifiera riskförhållanden. Mer kunskap om 

sjuksköterskor vid barnhälsovårdens erfarenheter av att utföra orosanmälan till socialtjänsten 

kan bidra till en djupare förståelse kring vad som påverkar sjuksköterskornas beslut. Genom 

att identifiera vilka faktorer som påverkar i beslutsfattandet ges möjlighet att förbättra och 

utveckla arbetssättet. På sikt skulle detta kunna leda till att fler barn som far illa skulle kunna 

få den hjälp de är i behov av.   

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av 

att göra orosanmälan till socialstyrelsen vid misstanke om att ett barn far illa. 

Metod 

Denna studie har genomförts med kvalitativ ansats och individuella intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Med utgångspunkt från att studien avser studera erfarenheter ansågs en 

kvalitativ intervjustudie som den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Enligt Polit och Beck 

(2016, s. 52) används kvalitativ metod då man söker en djupare förståelse kring ett fenomen. 

Intervjuerna analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundman (2004).  
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Deltagare och procedur 

Deltagarna i denna studie var nio sjuksköterskor (n=9), sju distriktssköterskor och två 

barnsjuksköterskor, samtliga var kvinnor i åldern 33–52 år. De hade arbetat inom 

barnhälsovården mellan 1–18 år (mdn=6). Antalet orosanmälningar de hade gjort till 

socialtjänsten varierade mellan 0 – 20 anmälningar, i vissa fall var det svårt för deltagarna att 

uppge ett exakt antal då en del anmälningar var utförda långt bak i tiden. Inklusionskriterier 

för denna studie var sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovården med 

specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård 

med inriktning mot barn och ungdom. För deltagande krävdes även att sjuksköterskan varit 

yrkesverksam inom barnhälsovården minst 12 månader och haft kännedom om eller utfört 

minst en orosanmälan.  Med utgångspunkt från inklusionskriterierna användes ett 

ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck (2016. s. 493) innebär ett ändamålsenligt urval att 

de personer som bäst kan beskriva det fenomen som valts att studeras inkluderas i studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014. s. 156) är antalet deltagare beroende på syftet.  

Efter att etikansökan godkänts av lektor vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska Universitet skickades förfrågan ut via e-post till verksamhetschefer vid primärvården 

i norra och mellersta Sverige. Förfrågan skickades initialt ut till tre hälsocentraler i norra 

Sverige och två vårdcentraler i mellersta Sverige. Då tre av verksamhetscheferna tackade nej 

till deltagande i studien skickades förfrågan ut till ytterligare sex verksamhetschefer vid 

primärvården i mellersta Sverige. Orsakerna till att verksamhetscheferna tackade nej var 

personalbrist och brist på tid. I ett fall angavs ingen orsak. I samband med förfrågan bifogades 

ett informationsbrev med information om studiens syfte och upplägg samt kontaktuppgifter 

till författarna. Författarna kontaktade verksamhetscheferna via telefon efter ca en vecka för 

att inhämta godkännande för studien. Efter verksamhetschefens godkännande ombads denna 

att vidarebefordra ett informationsbrev till de sjuksköterskor som var verksamma vid 

primärvårdens barnhälsovård för förfrågan. De sjuksköterskor som valde att delta eller ville 

ha mer information om studien uppmanades att kontakta författarna via e-post. Författarna 

kontaktade sedan dessa via epost för att inhämta samtycke till deltagande samt boka tid och 

plats för intervjuerna. Överenskommelse om plats och tid för intervjuerna gjordes tillsammans 

med deltagarna. I samband med att intervjun ägde rum fick deltagarna fylla i en 

samtyckesblankett där deltagande i studien godkändes. Deltagarna informerades även 

ytterligare en gång muntligen om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas.  
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Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa, individuella semistrukturerade intervjuer där intervjuerna 

pågick mellan 22 och 30 minuter. Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) beskriver att kvalitativa 

intervjuer används för att förstå de intervjuades erfarenheter, upplevelser och livsvärld. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide med frågeområden utifrån studiens syfte.  Enligt 

Polit och Beck (2016, s. 510) används semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, 

då forskaren vill försäkra sig om att vissa förutbestämda ämnen kommer att täckas in under 

intervjun. Forskarna vet vad de vill fråga om men kan inte förutse vad svaret kommer att bli. 

En intervjuguide förbereds med en eller ett par öppna frågor som utforskar syftet. 

Intervjuguiden som användes i denna studie utformades för att svara mot syftet och bestod av 

11 stycken öppna frågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 172–173) utformas 

intervjuguiden utifrån de frågeområden som studien avser att besvara och innefattar förslag 

till frågor. Intervjuguiden grundas i vad forskaren avser att studera och hur frågorna ska 

ställas för att stimulera interaktion deltagare och intervjuare emellan. Genom att ställa öppna 

frågor uppmuntras deltagaren att berätta förutsättningslöst kring ämnet. Intervjuerna inleddes 

med bakgrundsfrågor som innefattade typ av specialistutbildning, antal yrkesverksamma år 

inom barnhälsovården, ålder, kön samt antal utförda orosanmälningar. Vidare fick deltagarna 

beskriva begreppet ”barn som far illa” för att det skulle råda samsyn kring begreppet. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 170) beskriver hur en orientering av det tänkta ämnet är en 

grundsten i samtalet med en deltagare innan själva intervjun inleds.  

Under intervjuerna gavs deltagarna möjlighet att delge sina erfarenheter utan begränsningar. I 

de fall då svaret var kortfattat eller då svar uteblev följde intervjuaren upp med en följdfråga 

för att uppmuntra deltagaren att utveckla sitt svar. Intervjuaren lyssnade till vad deltagaren 

hade att berätta och väntade i tystnad för att ge deltagaren möjlighet att tänka efter och svara 

på frågan i sin egen takt. Enligt Polit och Beck (2016, s. 515–516) ska intervjuarens 

förhållningssätt uppmuntra informanten att tala fritt kring ämnet och ge beskrivningar med 

egna ord. Intervjuerna utfördes av författarna var och en för sig och spelades in med diktafon 

APP på mobiltelefon.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjutillfället. Intervjuerna 

analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från Graneheim 

och Lundman (2004). Texten lästes igenom upprepade gånger, för att sedan ta ut 
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meningsbärande textenheter som svarade mot syftet. Dessa textenheter kondenserades, vilket 

innebar att textenheten kortades ner utan att förändra innehållet. De kondenserade 

textenheterna sorterades så de med liknade innehåll placerades tillsammans i koder. De 

kodade enheterna samlades under olika underkategorier. Underkategoriernas namn beskrev 

innehållet. Genom att samla de underkategorier vars innehåll liknande varandra i kategorier, 

bildades fem kategorier, dessa utgjorde resultatet. Under hela analysprocessen har författarna 

haft en nära kontakt med varandra, för att tillsammans diskutera var de olika textenheterna 

hör. 

Etiska överväganden 

Efter att etikprövning för genomförande av denna studie godkänts av Lektor vid Institutionen 

för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet skickades förfrågan ut via e-post till 

verksamhetschefer på respektive hälsocentral/vårdcentral. I samband med förfrågan skickades 

ett informationsbrev ut som innefattade studiens syfte och upplägg. I informationsbrevet fick 

de tillfrågade deltagarna även information om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde välja att avsluta sitt deltagande utan att ange orsak. Informerat samtycke 

inhämtades skriftligt i samband med intervjuerna. I de fall då svar uteblev från 

verksamhetscheferna efter att förfrågan skickas ut kontaktade författarna verksamhetschefer 

på respektive hälsocentral/vårdcentral via telefon för att påminna om svaret.  

I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association General Assembly, 2008) beskrivs 

hur individer ska skyddas i forskningssammanhang. Vid all forskning som utförs på 

människor ska varje utvald deltagare få information om syftet, metoderna, finansieringen, 

eventuella intressekonflikter, forskarens institutionella tillhörighet, förväntade fördelar och 

möjliga risker liksom om det obehag som studien kan medföra. Deltagaren ska också 

informeras om sin rätt att avstå från att delta i studien och om att han eller hon när som helst 

kan avbryta sitt deltagande utan att drabbas av repressalier. När forskaren har försäkrat sig om 

att deltagaren har förstått informationen ska hans eller hennes frivilligt lämnade samtycke 

inhämtas, helst skriftligen.  

För att värna om konfidentialiteten i studien tilldelades deltagarna en kod efter 

transkriberingen som identifiering. Detta innebär att endast författarna har kännedom om 

deltagarnas identitet. Studiens resultat är beskrivet så att ingen enskild deltagare eller 

arbetsplats kan identifieras. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 109) innebär 
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konfidentialitet att data som identifierar deltagarna i studien inte kommer att avslöjas. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association General Assembly, 2008) betonar även 

forskarens ansvar för riktigheten i resultaten och för tolkningen av dessa. Intervjuerna har 

skrivits ut ordagrant och förvarats så att endast författarna har haft tillgång till dem under hela 

tiden fram till publicering. Intervjuerna spelades in med diktafon APP på mobiltelefon. För att 

försäkra att intervjuerna inte skulle kommas åt av utomstående fördes intervjuerna över på 

dator i anslutning till intervjutillfället. Dessa förvarades sedan låst med lösenord.  

Inför en studie måste författarna bedöma konsekvenserna både för deltagarna och de 

vetenskapliga fördelar som studien kan ge. Vikten av kunskap ska väga upp risken för lidande 

hos deltagaren. Författaren ska därför överväga de konsekvenser som deltagaren och den 

grupp som de representerar kan utsättas för (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). I denna 

studie bedömer författarna att studien kan belysa problem som sjuksköterskor vid 

barnhälsovården kan behöva arbeta med. Detta kan innebära att barnhälsovården i de berörda 

regionerna får ett förändrat synsätt på arbetet, både från sjuksköterskorna, arbetsgivaren och 

läsarens sida. Författarna bedömer även att ämnet som valts att studeras är något som berör 

och kan komma att väcka starka känslor hos deltagarna. För att möta detta gavs deltagarna 

möjlighet att stanna kvar en stund efter intervjuerna för samtal och för att besvara eventuella 

frågor eller funderingar. Författarna var även uppmärksamma på deltagarnas reaktioner och 

känslor under intervjuernas gång.  

Resultat 

Vid analysen av data framkom fem kategorier (n=5) som presenteras i tabell 1 samt i löpande 

text med citat från intervjuerna.  
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Tabell 1. Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Vara uppmärksam på tecken på att barn far illa 

Förebyggande åtgärder och stöd av kollegor 

Svårigheter att ta beslut om anmälan 

Betydelsefullt att samarbeta med familjen 

En önskan att samarbeta med socialtjänsten 

 

Vara uppmärksam på tecken på att barn far illa 

Sjuksköterskor vid barnhälsovården beskrev barn som far illa som ett vitt begrepp och att 

orsakerna kunde vara många. De menade att barn som for illa var barn som inte fick sina 

behov tillgodosedda och inte fick den omvårdnad de behövde. Det kunde handla om fysiska 

orsaker som misshandel, övergrepp eller vanvård, vilket kunde identifieras som blåmärken 

eller bristande hygien. De beskrev även att barn kunde fara illa av psykiska orsaker som 

försummelse, att bevittna kränkningar, missbruk hos föräldrarna eller att föräldrarna inte hade 

någon bra relation. Även hemmiljön kunde vara en orsak till att ett barn for illa, att barnet inte 

hade en egen säng eller att hemmet inte var en plats som var bra för barnet att vistas i. 

Sjuksköterskor beskrev att barnets beteende och brister i samspelet mellan barn och föräldrar 

kunde spegla hemsituationen och vara tecken på att ett barn for illa.   

Det är barn som inte har det bra i sin hemmiljö av ett eller flera olika skäl. 

Flera sjuksköterskor menade att de kände en extra oro i de fall då föräldrarna befann sig i en 

socialt utsatt situation. Det kunde handla om ekonomiska förutsättningar, en utsatt 

bostadssituation, bristande socialt stöd, en ensam förälder eller att föräldrarna var väldigt 

unga. I de fall då ena eller båda föräldrarna hade ett tidigare missbruk eller psykisk ohälsa 

beskrev sjuksköterskor att de kände en ökad oro vilket även innebar att de var extra 

observanta på hur barnet mådde och utvecklades. Sjuksköterskor beskrev även en ökad oro då 

föräldrarna hade någon typ av kognitiva svårigheter eller neuropsykiatriskt funktionshinder. 
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En sjuksköterska menade att föräldrar med kognitiva funktionshinder var en utsatt grupp som 

for illa på grund av bristande stöd från samhället. Oron över föräldrarnas förmågor kunde 

börja väldigt tidigt, redan då barnet var nyfött och det första hembesöket gav en bild av hur 

familjens situation såg ut.  

…mina öron dras alltid åt om det finns ett gammalt missbruk i den här familjen, eller att…också att jag kan 

känna att dom barn...eh... föräldrarna är väldigt, väldigt unga, då pratar vi tonåringar, alltså väldigt unga…då 

kan jag känna en viss oro… 

I vissa fall kunde sjuksköterskor vid barnhälsovården få en rapport från mödravårdscentralen 

om att en familj befann sig i en utsatt situation redan innan inskrivning, detta gjorde dem 

förberedda och mer vaksamma inför det första mötet med familjen.  

Förebyggande åtgärder och stöd av kollegor 

Sjuksköterskor beskrev att de hanterade sin oro genom att boka in extra och täta besök, för att 

stödja familjen och se om det fanns ett behov av ytterligare åtgärder. De försökte i första hand 

och så långt det var möjligt, själva sätta in stödjande åtgärder för att undvika en orosanmälan. 

Stödet kunde innefatta stöd inom barnhälsovården, men även socialtjänsten, samverkan-

utveckling- föräldraskap [SUF], psykologer eller kyrkans verksamheter. Sjuksköterskor 

beskrev att familjen kunde få råd och stöd utan tvång genom att ärendet lämnades vidare utan 

att en orosanmälan gjordes. En sjuksköterska menade att i Sverige har föräldrarna rätt att 

prova hur det går att ta hand om sitt barn, med eller utan stöttning, innan socialtjänsten blir 

inblandade. 

sen kan det ju gå till så att vi på nåt vis också att man, ee...kan hjälpa familjen till lösningar så att det inte 

behöver bli en anmälan 

Sjuksköterskor beskrev att beroende på vilken sjuksköterska familjen mötte vid 

barnhälsovården, kunde bedömningen variera. Detta kunde innebära både tur och otur för 

familjen. I de fall där sjuksköterskor hade en privat relation med familjen såg de till att 

familjen fick byta sjuksköterska. En sjuksköterska uttryckte att oberoende av vem patienten 

var, måste sjuksköterskan vara yrkesprofessionell i arbetet. Sjuksköterskan beskrev att hon 

även som privatperson skulle anmäla missförhållanden, trots att det skulle innebära att anmäla 

en familjemedlem.  
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Sjuksköterskor uttryckte också att de i och med att de gjort en anmälan, upplevde att de hade 

gjort vad de kunde och var skyldiga till för att skydda barnet, och att anmälan kunde vara bra 

för barnen, även om det innebar konsekvenser för föräldrarna. Sjuksköterskor uttryckte att de 

i första hand tänkte på barnens bästa. De menade att de inte ville sätta dit någon, utan det 

fanns en vilja och en önskan om att det skulle bli bra för hela familjen. De uttryckte även att 

det var svårt att släppa tankarna på en del barn, även efter arbetstid. 

Vi får bära hundhuvudet, och det gör jag gärna om det hjälper barnet.  

Sjuksköterskor menade att de var mer vaksamma sedan de har mognat i sin yrkesroll. De 

beskrev att de i början varit mer försiktiga och rädda för att förlora kontakten med barnet eller 

att stöta sig med föräldrarna. De uttryckte att de hade blivit tuffare med ökad erfarenhet och 

reagerade på flera saker och vågade anmäla tidigare. Hos de flesta av barnen kunde 

sjuksköterskorna se en förbättring efter anmälan, vilket gav en ökad trygghet att anmäla. 

I de fall då sjuksköterskor kände oro eller osäkerhet kring ett barn tog de stöd av sina 

kollegor. De kunde ge varandra råd och hjälp eftersom de ofta hade träffat samma familjer. 

Flera sjuksköterskor hade tillgång till handledning av barnhälsovårdspsykolog. Hos 

barnpsykologen kunde de få hjälp kring hur de skulle tänka, och stöd för att våga agera i fall 

där de upplevde osäkerhet. Andra tog hjälp vid bedömningen av barnläkaren. Trots detta 

uttryckte sjuksköterskor inom barnhälsovården att de önskade mer tid för samtal om barn som 

far illa och mer handledning inom ämnet. 

Svårigheter att ta beslut om anmälan 

Sjuksköterskor beskrev att bedömningen i mötet med en familj där det fanns misstanke om att 

ett barn for illa i vissa fall kunde vara förenat med osäkerhet medans det i andra fall var 

uppenbart att ett barn behövde komma bort från sin uppväxtmiljö. De menade att det var 

enklare att fatta ett beslut om orosanmälan då det förkom missbruk, våld eller i de fall då 

miljön i hemmet var extremt dålig för ett barn att växa upp i. I många fall fanns det en oro 

som inte gick att ta på. De beskrev att de hade en känsla av att något var fel men att det inte 

gick att identifiera vad oron grundades i. I dessa situationer menade sjuksköterskor att de ville 

veta mer innan de fattade ett beslut om anmälan och att det kunde vara svårt göra en anmälan 

och författa sig i skrift då det inte fanns något uppenbart att ta på. En sjuksköterska uttryckte 

att en av de svåraste sakerna i arbetet vid barnhälsovården var att känna osäkerhet inför en 

anmälan.  
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Så att en anmälan kan ju vara solklar, att jag gör det på en gång...men det kan också va, att jag måste, jag måste 

ha mera, jag kan inte göra, jag kan inte, är min känsla bara…för att jag letar någonting? 

Beslutet om att göra en orosanmälan kunde grundas i mötet med familjen, ett barns berättelse 

eller genom att någon berättat för dem att ett barn for illa. Sjuksköterskor beskrev även att det 

kunde ta tid att bilda sig en uppfattning om familjens situation, trots att känslan av oro kunde 

infinna sig redan vid första mötet. I vissa fall var beslutet kring om en anmälan skulle göras 

förenat med obehag, dels på grund av rädsla att relationen med familjen skulle försämras, i 

andra fall på grund av oro för vad en anmälan kunde innebära för egen del. En sjuksköterska 

beskrev att de sitter i en sårbar situation och att en anmälan gjordes först efter noggrant 

övervägande då det kunde innebära obehagliga följder. 

det e mycket det, man känner att nej, nej...men jag struntar i det, det e nog inte så farligt, nej så...det gäller ju att 

våga, faktiskt... 

Sjuksköterskor vid barnhälsovården uttryckte en rädsla över att förlora kontakten med 

familjen som en följd av orosanmälan. De beskrev att många familjer flyttade eller bytte 

barnavårdscentral efter att en anmälan gjorts och att rädslan för att inte kunna följa barnet och 

familjen kunde påverka beslutet att anmäla.  

att det ändå är, man vill ju ha barnet, ha dom besöken, att dom inte försvinner från radarn. 

Sjuksköterskor menade även att det kunde vara svårt att bedöma barnens och föräldrarnas 

situation då besöken var korta och få. De beskrev att de hade liten insyn i barnets liv mellan 

besöken, och i takt med att barnet blev äldre glesades besöken ut. En sjuksköterska uttryckte 

att det läggs ett stort ansvar på barnhälsovården att göra orosanmälningar men att 

förutsättningarna borde se annorlunda ut. Sjuksköterskor uttryckte en känsla av lättnad när ett 

barn de känt oro över började på förskola. Att barnet fick vistas i en trygg miljö och att det var 

fler som såg barnet och dess situation. De uttryckte även en frustration över att förskolorna 

sällan gjorde anmälningar och att de ofta krävdes allvarliga brister för att de skulle agera.  

det enda som kändes skönt det va ju att e.…hon gick ju på förskola...flickan fick komma till förskola varje dag... 

så tänkte jag att, är det då bara jag som ser det, eller är det någon annan, så ser vi det ju båda två... 

Betydelsefullt att samarbeta med familjen 

Sjuksköterskor vid barnhälsovården beskrev att ärlighet och samarbete med familjen var av 

stor vikt i samband med att en anmälan skulle göras, framförallt för det fortsatta samarbetet 
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med familjen efter anmälan. Sjuksköterskor betonade vikten av att vara ödmjuk, öppen och 

ärlig gentemot föräldrarna och förklara för dem varför de ville göra en anmälan. Mötet med 

föräldrarna efter anmälan upplevdes som svårt men var värdefullt för det fortsatta samarbetet 

med familjen. Sjuksköterskor menade att genom ärlighet kunde föräldrarna i de flesta fall 

förstå varför de valt att göra en anmälan. En god relation med föräldrarna kunde göra att 

beslutet om anmälan var svårare att fatta, men på ett annat sätt göra det lättare då det oftare 

innebar en möjlighet att ge familjen stöd i ett fortsatt samarbete efteråt.  

 För säger jag ingenting under mötets gång, och de stänger dörren och sen så sätter jag mig ner då kan jag ju 

också få ganska stora problem att nå dem i framtiden 

Sjuksköterskor beskrev hur samarbetet med föräldrarna grundades i ett förtroende och en 

relation som byggts upp under tid, att lämna föräldrarna ovetandes om att en anmälan skulle 

göras kunde skada relationen och upplevas som ett svek. Sjuksköterskor menade även att det 

kunde vara svårt att ta upp saker med föräldrarna då ett äldre barn var med under mötet. I 

dessa fall kunde de ringa upp föräldrarna efter mötet, låta barnet gå ut i väntrummet med den 

ena föräldern eller boka in ett möte med föräldrarna där de kunde prata utan barnet.  

Ibland väljer jag att inte ta upp det när de är här, utan att jag ringer till dem efteråt. Det kan också vara för att 

en del föräldrar kan ju brusa upp väldigt mycket, och det behöver ju inte barnen vara med om tänker jag 

Sjuksköterskor beskrev att tiden efter anmälan var svår. Trots detta innebar en orosanmälan 

många gånger att familjen fick hjälp eller att barn som levt under mycket svåra förhållanden 

blivit omhändertagna och placerade i familjer för att sedan leva ett välmående liv. De beskrev 

hur tiden efter anmälan även kunde innebära frustration över att inget hände eller funderingar 

kring om anmälan skulle ha gjorts tidigare. Några sjuksköterskor beskrev att de utsatts för hot 

av föräldrar, eller andra närstående efter anmälan vilket var förenat med rädsla och en känsla 

av utsatthet. De menade att det var svårt att stå ensam med sitt namn på anmälan och att de 

ofta fick bära skulden efteråt.  

då stod jag för den själv, och det hade varit skönt om vi hade varit två, därför att det blev ett väldigt, jag blev 

hotad efteråt och dom ringde, släktingarna ringde å skickade brev å, ja, å, och hotade mig helt enkelt. 

Sjuksköterskor beskrev att föräldrarnas reaktioner kunde se väldigt olika ut vid anmälan. I 

många fall innebar anmälan starka och känslosamma reaktioner hos föräldrarna. En del 

föräldrar insåg att de var i behov av hjälp och tog emot den hjälp som erbjöds, medans andra 
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reagerade med ilska, aggressivitet och förtvivlan. Det fanns situationer där föräldrarna valde 

att byta ansvarig sjuksköterska, bytte barnavårdscentral eller flyttade till annan ort.  

En önskan att samarbeta med socialtjänsten 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att de saknade återkoppling från socialtjänsten. De uttryckte 

en frustration över att inte veta om anmälan hade kommit in eller om den hade börjat 

bearbetas. Trots att de hade markerat på anmälan att de önskade återkoppling hade ingen av 

dem fått det. Sjuksköterskor vid barnhälsovården menade att de ville ha återkopplingen som 

ett kvitto på om de hade gjort rätt, och de såg återkopplingen som ett sätt att lära, även om de 

var medvetna om att socialtjänsten var tvungna att hålla på sekretessen. De uppgav också att 

de sällan visste hur det såg ut efter anmälan och att de skulle vilja veta när socialtjänsten 

avslutade sina insatser hos familjen. För att få veta hur det gick med anmälan brukade 

sjuksköterskor fråga familjen om detta. 

 Man skulle vilja ha återkoppling för att lära, inte för att man är nyfiken 

Vid de tillfällen då sjuksköterskor fått återkoppling från socialtjänsten hade de oftast varit i 

form av kompletterande frågor eller genom ett möte där sjuksköterskan ombetts beskriva sin 

upplevelse av barnet eller familjen. Sjuksköterskor kunde också få veta om barnet skulle 

komma att omplaceras, eller om socialtjänsten ville att sjuksköterskan skulle titta efter något 

särskilt under besöken vid barnhälsovården. 

Sjuksköterskor menade att det var viktigt att barnhälsovården och socialtjänsten hade ett gott 

samarbete. I norra Sverige ansåg sjuksköterskor vid barnhälsovården att samarbetet med 

socialtjänsten fungerade bra, att de hjälptes åt och samarbetade kring orosanmälningar. De 

sjuksköterskor som var verksamma vid barnhälsovården i mellersta Sverige upplevde en stor 

försämring av samarbetet med socialtjänsten i och med det fria vårdvalet, de uppgav att de 

tidigare hade haft en egen kontaktperson inom socialtjänsten och ett utarbetat samarbete, men 

då upptagningsområdena utökades försvann den kontakten.  

 Förut hade man varsitt upptagningsområde och sina förskolor. Då hade man ett bättre samarbete 

Sjuksköterskor vid barnhälsovården i mellersta Sverige hade tidigare arbetat vid 

familjecentral där socialtjänsten, barnhälsovården och mödrahälsovården satt i samma lokaler. 

De beskrev att arbetssättet vid familjecentral innebar ett bättre samarbete och kortare 

beslutsvägar. I flera fall hade sjuksköterskor vid barnhälsovården behövt göra upprepade 
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orosanmälningar mot samma familj, detta sågs som ett sätt att förmedla större oro. Ibland 

upplevde sjuksköterskor vid barnhälsovården att det var svårt att acceptera att socialtjänsten 

inte agerade trots att det lämnats in flera anmälningar från olika håll, i andra fall upplevde de 

att utredningen lades ner för snabbt. Sjuksköterskor menade att de inte alltid kunde förstå 

varför socialtjänsten agerade som de gjorde. Socialtjänstens insatser var frivilliga att delta i, 

förutom i de fall där ett barn skulle omhändertas. Detta innebar att föräldrarna kunde neka till 

insatser trots att de bedömdes behöva dem. Frivilligheten kunde vara svårt att acceptera för 

sjuksköterskor, men de konstaterade också att det inte alltid blev bättre då ett barn togs ifrån 

sina föräldrar. 

 Så ser lagstiftningen ut, det måste socialtjänsten följa. Det är klurigt. Om föräldrarna inte vill är det svårt. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor inom 

barnhälsovården av att göra orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn for illa. 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskors erfarenheter av att barn for illa kunde vara 

många. Flera sjuksköterskor menade att situationer där familjen var socialt utsatt, växte upp 

med en ensamstående förälder eller förälder med psykisk ohälsa var förenat med en ökad oro 

för barnet. Enligt Herrmann et al. (2017) har barn som växer upp i en familj med låg 

socioekonomisk status, en ensam förälder och mental ohälsa hos modern en ökad risk för att 

utveckla mental ohälsa. I denna studies resultat framkom att sjuksköterskor även kände ökad 

oro för barn som växte upp i en familj där föräldrarna missbrukade eller hade psykisk ohälsa, 

och uttryckte att detta var barn som for illa eller riskerade att fara illa. Enligt Janson, Jernbro 

och Långberg (2011) uppger över hälften av de barn som blivit utsatta för fysiskt våld att 

föräldern varit påverkad av droger, alkohol eller läkemedel vid misshandelstillfället. Psykisk 

ohälsa hos föräldrarna har visat sig påverka barnet även på längre sikt. Ungdomar som under 

barndomen växt upp med en förälder som begått självmord eller med diagnostiserad psykisk 

sjukdom högre risk att själva avlida genom suicid i ungdomen eller som unga vuxna 

(Björkenstam, Kosidou & Björkenstam, 2017). Barn som under uppväxten haft en förälder 

med missbruk, psykisk sjukdom eller begått självmord löper även större risk att längre fram i 

livet utveckla självskadebeteende (Björkenstam, Kosidou, Björkenstam, 2016). Med grund i 

de konsekvenser som riskerar att drabba barn senare i livet är det av stor vikt att dessa barn 

tidigt identifieras för att sätta in stödjande åtgärder.  
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Resultatet visade även att sjuksköterskor kunde se ett utökat behov av stöd hos föräldrar med 

kognitiv funktionsnedsättning, detta innebar många gånger även en oro för barnen. De 

menade att denna grupp var extra utsatt och att barnen riskerade att fara illa. Tidigare studier 

har visat att barn som växer upp med en moder som har intellektuell funktionsnedsättning 

löper större risk att utsättas för våld, utveckla psykisk ohälsa och far illa i högre utsträckning 

(Wickström, Höglund, Larsson & Lundgren, 2017). Föräldrar med kognitiva begränsningar 

bör enligt Milot, Tutcotte och Tétreault (2016) få hjälp med att se barnens behov och att få 

tillgång till föräldrahjälp i samhället. De behöver information om barnets utveckling för att 

kunna säkerställa barnets välbefinnande, säkerhet och hälsosamma utveckling. Sjuksköterskor 

inom barnhälsovården anses ha en stor uppgift i att ge stöd till nyblivna föräldrar och har 

också möjlighet att komma familjen nära. Detta kan hjälpa sjuksköterskan att inse betydelsen 

av att anmäla om hon upptäcker att ett barn far illa (Söderman & Jackson, 2011). 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskor i stor omfattning i första hand erbjöd stöd till 

föräldrar innan de gjorde en orosanmälan, för att själva hjälpa föräldrarna att ge barnet den 

omvårdnad de var i behov av. Enligt Socialstyrelsen (2016) vill de allra flesta vårdnadshavare 

sina barns bästa. Även när det förekommer missförhållanden av olika slag har vårdnadshavare 

och barn ofta ett gemensamt intresse att vilja förbättra situationen. Stödet som sjuksköterskan 

inom barnhälsovården erbjuder kan resultera i ett större självförtroende hos föräldrarna och en 

större tilltro till den egna förmågan (Söderman & Jackson, 2011). Föräldrastöd bör ges genom 

program som är utvecklade för att ge stöd till alla föräldrar. Det är viktigt att stödprogrammen 

följer ett arbetssätt som lyfter fram det positiva i föräldraskapet och betydelsen av att stödja 

barnets positiva initiativ (Wieselgren, 2008). Genom att sjuksköterskor gav stöd till 

föräldrarna kunde orosanmälan undvikas för att istället hjälpa föräldrarna att komma tillrätta 

med sina svårigheter kring barnets välmående. Det var dock inte alla föräldrar som tog emot 

hjälpen som erbjöds. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde det svårt att acceptera att föräldrar nekade till 

socialtjänstens insatser. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet och insatserna utformas och genomförs tillsammans med 

den enskilde. Det är inte möjligt att med stöd av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) besluta om 

insatser mot den enskildes vilja. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller 

hon ska ta emot erbjudanden om en insats, men till socialtjänstens uppgifter hör också att på 

olika sätt försöka motivera den enskilde till en viss insats (Socialstyrelsen, 2016). 
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I denna studie uttryckte sjuksköterskor att beslutet om anmälan kunde vara både lätt och svårt 

att fatta. Ibland fanns inget tvivel om att barnet behövde komma ifrån sin uppväxtmiljö. I 

andra fall var det svårt att fatta beslut om anmälan. Sjuksköterskor beskrev hur de kunde vara 

osäkra kring om beslutet var rätt då det inte fanns något konkret att ta på. Liknande 

erfarenheter har identifierats i en studie av Eisbach och Driessnack (2010) där resultatet 

visade att sjuksköterskor kunde känna osäkerhet kring den egna upplevelsen. Beslutet om 

anmälan kunde vara svårare att fatta när det endast fanns en misstanke om att barnet for illa 

och att tecknen var subtila. Ofta väntade sjuksköterskorna med att göra en anmälan tills de var 

säkra i sin bedömning. I fall där det var uppenbart att barnet for illa, där sjuksköterskan kunde 

se fysiska tecken på att barnet utsattes för misshandel gjordes anmälan utan dröjsmål.  

Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte även att beslutet om anmälan innebar rädslor för att 

förlora familjen samt i vissa fall rädslor för egen del. Även Plitz och Wachtel (2009) beskriver 

att sjuksköterskor i vissa fall upplever rädslor för sin egen del i samband med anmälan, samt 

rädslor för att förlora familjen efter att en anmälan utförts. Dessa faktorer kan innebära en 

barriär som påverkar beslutet att anmäla. I denna studie uttryckte sjuksköterskor att de 

önskade mer handledning inom ämnet och sjuksköterskor som fått handledning menade att de 

upplevde stöd och vågade agera i fall där de kände osäkerhet. Plitz och Wachtel (2009) menar 

att utbildning inom barnmisshandel ökar anmälningsfrekvensen hos sjuksköterskor och enligt 

Paavilainen, Astedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen och Laippala (2002) finns ett behov hos 

sjuksköterskor av träning för att identifiera barn som far illa.  

Enligt studiens resultat hade flera sjuksköterskor utsatts för hot mot sin person i samband med 

att de gjort orosanmälan. Enligt Jackson, Clare och Mannix (2002) är det inte alltid barnets 

familj som utsätter personalen för hotet eller våldet, det kan också vara vänner eller släktingar 

till familjen. Hot mot vårdpersonal är ett stort problem (Lundström, 2015). En stor andel av 

personalen inom vården har blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet minst någon gång 

under det senaste året. Nästan hälften av alla sjuksköterskor med specialistkompetens och 

barnmorskor uppger att de har blivit utsatta för hot de senaste tre åren (Ponton Klevestedt, 

2016). Arbetsgivaren har ansvaret för att uppföljande åtgärder vidtas. Det ska finnas 

säkerhetsregler och beredskapsplaner, och de ska träda i kraft vid en krissituation och den som 

har drabbats ska få ett gott krisomhändertagande (Lundström, 2015). Enligt Hallberg (2011) 

är mörkertalet stort när det gäller förekomsten av hot och våld inom vård och omsorg. En 

situation där en närstående till barnet riktat hot eller våld mot sjuksköterskan, riskerar att 
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påverka även andra sjuksköterskor i deras fortsatta arbete både med den aktuella familjen och 

med andra familjer.  

Sjuksköterskor i studien uppgav att det ibland upplevdes som en svårighet att fortsätta ha 

kontakt med familjen efter orosanmälan. De var rädda att familjen skulle se anmälan som ett 

svek och att det skulle rasera den relation de byggt upp. Enligt Piltz och Wachtel (2009) 

kände sjuksköterskor en rädsla att driva bort familjen från barnhälsovården. I en studie av 

Eisbach och Driessnack (2010) uppgav sjuksköterskor att de oroade sig för att familjen skulle 

välja en annan vårdgivare för barnhälsovård, detta innebar att de var mer försiktiga med att 

göra orosanmälningar. Jones et al., (2008) menar i sin studie att när sjuksköterskan hade en 

nära yrkesrelation med familjen hade de svårare att anmäla dem. Dock uppgav sjuksköterskor 

i studien att privat bekantskap inte hindrade dem att anmäla. Detta styrker resultatet i vår 

studie där sjuksköterskor uppgav att det kunde finnas svårigheter att göra anmälan om man 

hade en god yrkesmässig relation, men man såg inget problem att anmäla privata 

bekantskaper eller familjemedlemmar. 

I studien uppgav sjuksköterskor att relationen med föräldrarna var avgörande för ett gott 

samarbete med familjen. Detta har även beskrivits av Benzein, Hagberg och Saveman (2008) 

gällande familjecentrerad omvårdnad. Relationen mellan sjuksköterskan och familjen är en 

essentiell del av den familjecentrerade omvårdnaden. Relationen grundas i förtroende och 

respekt för familjemedlemmarna och deras åsikter (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). I 

studien beskrev sjuksköterskor att besökstiden ofta begränsade möjligheterna att bedöma 

barnets situation och att få en bild av hur barnets liv såg ut i mellan besöken. Benzein, 

Hagberg och Saveman (2008) menar att trots att tiden ofta uppges vara ett hinder i vården är 

det familjecentrerade förhållningssättet givande även vid korta samtal (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2008). Sjuksköterskor som hade arbetat vid familjecentral menade att detta 

arbetssätt innebar ett mer familjecentrerat synsätt där beslutsvägarna var kortare och 

samarbetet kring familjen mellan de instanser som var verksamma inom familjecentralen var 

en central del. Enligt Socialstyrelsen (2014b) har familjecentralers arbetssätt visat sig öka 

förmågan hos medarbetarna att uppmärksamma och tillgodose familjers behov av stöd.  

Samtliga sjuksköterskor i studien uttryckte en önskan om att få återkoppling från 

socialtjänsten på sin anmälan. Återkoppling, eller feedback handlar om att ge beröm och kritik 

på ett konstruktivt sätt, med en önskan att förstärka eller utveckla. Människor behöver 
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bekräftelse på sina prestationer och beteenden, utan återkoppling skapas osäkerhet och 

utrymme för egna tolkningar (Bretan, 2014). Resultatet visade att sjuksköterskor inte fick 

återkoppling och upplevde detta som att anmälan inte behandlades, trots att socialtjänsten gett 

löfte om att alla inkomna anmälningar behandlades. Enligt Bretan (2014) verkar återkoppling 

både stärkande och utvecklande, om personer inte får återkoppling kan detta leda till bristande 

engagemang och sämre arbetsprestationer. Enligt Cant och Cooper (2011) visar studier att 

sjuksköterskor som fått återkoppling på utförda åtgärder gjorde ett bättre arbete vid nästa, 

liknande tillfälle. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor var medvetna om att socialtjänstens arbete 

omfattades av sekretess men de önskade få veta om socialtjänsten hade påbörjat anmälan och 

framför allt om det var något som de inte hade upptäckt. Om anmälan görs av en person som 

omfattas av anmälningsskyldighet har socialtjänsten en möjlighet att återkoppla till 

sjuksköterskan om det har inletts en utredning eller inte med anledning av anmälan. Detta kan 

göras utan hinder av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 2014:6) bör socialtjänsten bekräfta till anmälaren att anmälan har 

tagits emot och vem som tagit emot den. En bekräftelse gör det tydligt för den som har anmält 

att uppgifterna har kommit in till socialtjänsten, när anmälan gäller ett barn bör socialtjänsten 

informera anmälaren om vilka möjligheter som finns att få återkoppling och om en utredning 

har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Trots detta sker återkoppling till sjuksköterskorna 

i barnhälsovården ytterst sällan. 

Metodologisk diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter hos sjuksköterskor inom 

barnhälsovården av att göra orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke för att ett barn for 

illa. För att få en djupare förståelse kring sjuksköterskornas erfarenheter valdes en kvalitativ 

ansats som studiedesign. Enligt Polit och Beck (2016, s. 52) används kvalitativ metod då 

forskaren vill få en djupare förståelse kring ett fenomen. Data samlades in genom kvalitativa 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) menar att kvalitativa intervjuer är en 

datainsamlingsmetod som är lämplig att använda då forskaren önskar en förståelse för de 

intervjuades egna erfarenheter och upplevelser. För att försäkra oss om att de förutbestämda 

ämnen som avsågs studeras skulle täckas in under intervjuerna användes semistrukturerade 

intervjuer med stöd av intervjuguide. Enligt Polit och Beck (2016, s. 510) kan 

semistrukturerade intervjuer användas då forskaren vill försäkra sig om att vissa ämnen täcks 



21 

 

in under intervjun. Informanterna uppmuntrades att tala fritt kring ämnet och i de fall då 

svaret var kortfattat eller uteblev hanterades detta genom att intervjuaren gav följdfrågor eller 

väntade i tystnad för att ge informanten möjlighet att tänka efter och svara på frågan. Polit och 

Beck (2016, s. 515–516) menar att en viktig egenskap hos intervjuaren är att vara en god 

lyssnare och skapa en förtrolig kontakt med informanten. Författarna till denna studie hade 

sparsamma erfarenheter av att genomföra intervjuer, vilket kan ha påverkat intervjuernas 

kvalitet. Dock upplever författarna att intervjuerna resulterade i ett fylligt material och att 

informanterna delgav sina erfarenheter. De sjuksköterskor som deltog i studien yttryckte att 

ämnet var viktigt och angeläget att ta upp. Intervjuguiden konstruerades utifrån att frågorna 

skulle svara mot syftet och ge en bredd i svaret. Sjuksköterskorna fick endast veta ämnet i 

förfrågan om intervju, om författarna hade skickat ut frågeguiden i förväg hade intervjuerna 

möjligen resulterat i andra och rikare svar. Några av sjuksköterskorna uppgav efter intervju att 

frågorna var svåra att svara på utan betänketid. En nackdel som skulle kunna uppkomma när 

informanterna vet frågorna i förväg är att svaren kan vara utanför studiens syfte och därmed 

inte av relevans. Samtliga frågor besvarades i alla intervjuer. 

En forskare bör bearbeta sin egen förförståelse innan studien påbörjas. I kvalitativ forskning 

tolkar forskaren data. Hur tolkningen sker är alltid beroende av den förförståelse forskaren 

har. För att studien ska ha en god kvalitet ska förförståelsen redovisas så att läsaren kan få en 

uppfattning om utgångspunkten för tolkningen. Förförståelsen redovisas genom en 

sammanställning av det aktuella forskningsläget. Forskarna redovisar också sin förförståelse 

genom att berätta om personliga erfarenheter inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2010). 

Inför denna studie diskuterade författarna sina egna upplevelser inom ämnet. Ingen av oss har 

jobbat inom barnhälsovården och den enda yrkeskontakten med barnhälsovården har varit 

under utbildning. 

Deltagarna i studien bestod av nio kvinnliga sjuksköterskor (n=9) verksamma inom 

barnhälsovården. Författarna valde att använda ett ändamålsenligt urval. Polit och Beck 

(2016, s. 493) beskriver att ett ändamålsenligt urval innebär att de som inkluderas i studien är 

de som bäst kan beskriva det fenomen som studeras. För deltagande krävdes att 

sjuksköterskorna varit verksamma inom barnhälsovården minst 12 månader och utfört eller 

haft kännedom om minst en orosanmälan. Inklusionskriterierna valdes för att deltagarna 

skulle vara insatta i arbetet vid barnhälsovården och haft erfarenheter kring barn som far illa 

och att göra orosanmälan till socialtjänsten. Deltagarna hade varierande erfarenhet av att göra 
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orosanmälningar, de sjuksköterskor som inte hade egen erfarenhet av orosanmälningar kunde 

inte producera så rika data. Inklusionkriterierna kunde ha varit utformade så att deltagarna 

skulle ha utfört en egen orosanmälan, vilket möjligtvis hade påverkat resultatet. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien hade arbetat inom barnhälsovården mellan 1 till 18 år 

(mdn= 6), vilket innebär en stor variation i hur stor erfarenhet deltagarna hade av att arbeta 

inom barnhälsovården. I intervjuerna framkom även att spridningen gällande antal 

orosanmälningar som sjuksköterskorna genomfört var stor, detta kan ha olika orsaker. 

Författarna frågade inte hur många barn som varje sjuksköterska ansvarade för, inte heller 

vilken arbetsprocent som de arbetade inom barnhälsovården, vilket är faktorer som skulle ha 

kunnat påverka resultatet. 

Intervjuerna utfördes av författarna var för sig, de spelades in för att sedan transkriberas, i 

första hand av den författare som genomfört intervjun. Kvale och Brinkmann (2014, s. 217–

218) menar att transkribering av en intervju innebär en transformering av muntligt språk till 

en skriven text. Intervjun är ett samtal och en social interaktion mellan två människor och 

transkriberingen innebär en process och en tolkning av samtalet. Då några intervjuer 

transkriberades av den författare som inte själv utfört intervjun fick författaren som utfört 

intervjun läsa igenom den utskrivna texten för att säkerställa att det inte skett någon 

feltolkning. Polit och Beck (2016, s. 516) menar att intervjuerna bör lyssnas av och 

transkriberas i nära anslutning till intervjutillfället. Genom att lyssna igenom intervjun ges 

intervjuaren möjlighet att utvärdera eventuella brister och identifiera faktorer som skulle 

kunna förbättras i följande intervjuer. Författarna till denna studie lyssnade igenom varje 

intervju efter intervjutillfällena. Intervjuerna beräknades ta ca 60 minuter. De färdiga 

intervjuerna var mellan 22–30 minuter långa, författarna upplevde ändå att det under 

intervjuerna framkom rika och nyanserade data som var tillräckliga för analysen. Efter 

transkribering fick även handledaren ta del av den första intervjun för att ge råd om hur 

följande intervjuer skulle kunna förbättras för att ge utförligare svar. De transkriberade 

intervjuerna analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt 

från Granheim och Lundman (2004). Efter transkribering togs meningsbärande enheter ut av 

författarna, var och en för sig men i samråd med den andra författaren för att sedan 

kondenseras, kodas och kategoriseras. Enligt Polit och Beck (2016, s. 532–533) är kodning av 

materialet många gånger en problematisk del av analysarbetet, ofta behöver materialet 

bearbetas flera gånger för att nå den underliggande meningen i texten. De menar även att 

intervjuerna bör bearbetas av minst två personer för att uppnå tillförlitlighet. I denna studie 
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hade författarna ett nära samarbete under analysarbetet, materialet bearbetades flera gånger 

och en diskussion mellan författarna var ständigt pågående, vilket författarna anser vara en 

styrka i denna studie. Under analysarbetes gång fördes även en dialog mellan författare och 

handledare vilket Graneheim och Lundman (2004) menar styrker studiens tillförlitlighet. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) stärks studiens resultat av deltagarnas egna citat. 

Kritiker mot den kvalitativa forskningsmetoden anger att den är beroende av sammanhanget 

och att den inte har tillräckligt många deltagare för att producera överförbara data. Enligt 

Rosén (2014) producerar kvalitativ forskning tolkningar, teoretiska begrepp eller 

beskrivningar, det vill säga mönster eller konfigurationer som kan kännas igen. Detta kan ses 

som en slags överförbarhet, mönstret känns igen i andra liknande studier. Trots att studien 

utfördes i olika städer med olika demografi visar resultatet på stora likheter. Andra studier i 

ämnet ger liknande resultat, vilket ger styrka till denna studie. Studiens resultat är beroende på 

vilket arbetssätt regionen och kommunen har och den är därför lämpligast överförbar på 

regioner och kommuner med liknande arbetssätt som i denna studie. 

Slutsatser  

Resultatet i denna studie visar ett erfarenheterna av att göra orosanmälan till socialtjänsten 

många gånger innebär en känsla av osäkerhet vid identifiering av missförhållanden, i samband 

med beslutsfattandet och efter att anmälan utförts. Osäkerheten vid identifiering och 

beslutsfattande grundades ofta i sjuksköterskans egen upplevelse och ett behov av stöd kunde 

identifieras. Relationen mellan sjuksköterskor i barnhälsovården och föräldrarna är en viktig 

del i den familjecentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskor vid barnhälsovården bör bygga upp 

ett förtroende och en tillit gentemot familjen genom att visa respekt för familjemedlemmarna 

och deras åsikter. Sjuksköterskor efterlyser stöd och utbildning i hur de ska kunna upptäcka 

missförhållanden, samt hur de kan ge stöd till familjen. Ytterligare behov av information och 

utarbetning av planer för hotfulla situationer bör tillhandahållas av arbetsgivaren för att 

sjuksköterskorna ska kunna känna säkerhet på sin arbetsplats. Resultatet i studien visar att 

samarbetet med socialtjänsten bör ses över och utvecklas. Detta skulle kunna leda till att 

sjuksköterskorna får veta när de agerat korrekt samt att sjuksköterskorna och socialtjänsten 

kunde föra en dialog och gemensamt komma fram till ett arbetssätt som gynnar barnet och 

dess familj. 
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