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Abstrakt 
Introduktion Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin 

hemmiljö. I alla situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en 

skyldighet att upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker 

och fall om missförhållanden gällande barn kan missas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva 

ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta missförhållanden som gäller barn. Metod: 

Studien var en kvalitativ studie med induktiv ansats. Från tre ambulansstationer i norra Sverige 

rekryterades nio deltagare. Datainsamlingen utfördes genom individuella semistrukturerade 

intervjuer. Därefter analyserades intervjuerna utifrån kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier, “Att vara öppen för intryck i 

hemmiljön”, “Att göra orosanmälan för att skydda barnet och familjen”, “Att samarbeta med 

andra instanser” och “Att ha bristande kunskap och vara i behov av stöd”. 

Ambulanspersonalen beskrev att det var av betydelse att vara observant på tecken som kan tyda 

på missförhållanden hos barnen. Orosanmälan sågs som ett stöd för att identifiera barn och 

familjer som behöver stöd av samhällets skyddsnät. Ambulanspersonalen beskrev även 

kommunikationen med familjen och socialtjänsten som viktig, liksom det kollegiala stödet för 

en god samverkan och en öppenhet gentemot familjen. Slutsats: Slutsatsen är att 

ambulanspersonalen behöver ges möjlighet att i teamet inom sin egen verksamhet ha en 

kontinuerlig dialog om känslor, rutiner och skyldigheter vid situationer då det väckts misstanke 

om att barn far illa. För att stärka samverkan och öka förståelsen för varandras arbete behövs 

vidare forskning inom området på nationell nivå. Detta för att på bästa sätt kunna stödja barn 

och familjer där missförhållanden förekommer. 

 

Nyckelord: ambulanspersonal, sjuksköterska, ambulanssjukvårdare, missförhållanden, barn 

som far illa, omvårdnad, barnmisshandel, kvalitativ innehållsanalys 

 

Keyword: ambulance personnel, nurses, paramedics, suspected maltreatment of child, child 

abuse, nursing care, qualitative content analysis 
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Introduktion 

De flesta barn i Sverige har det bra men det finns barn som far illa, år 2017 anmäldes 23 600 

misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–17 år, vilket är en ökning sedan 1990-talet 

(Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 2018). Ur ett internationellt perspektiv är situationen 

densamma och Yildiz och Tanriverdi (2018) visade att i USA under 2014 rapporterades det in 

3.6 miljoner anmälningar om att barn utsatts för misshandel och försummelse. 

Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin hemmiljö. I alla 

situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en skyldighet att 

upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker och fall om 

missförhållanden gällande barn kan missas. Ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta 

missförhållanden som gäller barn behöver därför studeras. 

 

Missförhållande definieras enligt Socialstyrelsen (2014, s. 33) som omsorgssvikt eller 

misshandel och övergrepp. Det innebär att en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 

psykiskt våld, kränkningar, sexuella övergrepp eller försummar barnets grundläggande behov. 

Omsorgssvikt är ett översiktligt begrepp, vilket innebär att barns psykiska eller fysiska 

utveckling är i fara relaterat till att vårdnadshavaren inte kan ge den trygghet och omvårdnad 

de behöver. Det kan vara oavsiktlig eller avsiktligt, den vuxne sätter då sina egna behov i 

första hand framför barnets. Det kan innebära allt från okänsligt och kärlekslöst bemötande 

till fysiskt våld och övergrepp. Fysiskt våld som ett barn kan utsättas för av en vuxen kan vara 

kroppslig bestraffning, oönskad fysisk beröring eller fysisk handling som skadar eller orsakar 

fysisk smärta. Med psykiskt våld eller försummelse menas att barnet utsätts för nedvärderande 

och kränkande behandling genom ord eller handling gentemot barnet och dennes personlighet. 

Sexuella övergrepp kan både vara med eller utan fysisk beröring som barnet har tvingas till 

eller utföra sexuell handling av en vuxen. Ofta kan inte barnet själv berätta om detta eller vill 

inte göra det, vilket resulterar i att barnet får växa upp under missförhållanden eller bevittna 

våld i nära relationer. Att ett barn lever i missförhållande eller bevittnar våld i sin hemmiljö 

kan ge lika allvarliga psykiska konsekvenser som att själv vara offer och detta kan förekomma 

i samtliga kulturer, religioner och samhällsklasser i samhället (Hindberg, 2006, s. 19, s. 89; 

Socialstyrelsen, 2014, s. 33–39; Stoltenborgh, Bakermans‐Kranenburg, Alink & van 

IJzendoorn, 2015). I denna studie kommer missförhållande gällande barn att användas för alla 

slags övergrepp enligt beskrivning ovanför. 
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I alla situationer där ambulanspersonalen misstänker missförhållanden gällande barn ska en 

orosanmälan skrivas, eftersom de har en anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453, 14 kap, 1§). Den som skriver orosanmälan beskriver egna iakttagelser och 

utgår från egen bedömning om barnet farit illa eller misstänks göra detta. Orosanmälan är ett 

stöd till socialtjänsten som gör en utredning och bedömning av barnets familjesituation. 

Socialtjänstens arbete utgår ifrån SoL (SFS 2001:453), och innefattar att ta emot orosanmälan, 

utreda och besluta om insatser och även har kontakt med anmälaren. Då misstanke finns om 

att barnet blivit utsatt för brott, ska även en polisanmälan göras (Socialstyrelsen, 2014, s. 12). 

Studier (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 2009; Paavilainen, Merikanto, Astedt-

Kurki, Laippala, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2002; Tingberg, Berglöf & Ygge, 2008) 

visar dock att bristande kunskap om orosanmälan och anmälningsskyldighet bland 

sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal leder till situationer där barn är utsatta 

missas. För att öka anmälningsbenägenheten skriver Tingberg et al. (2008) och Paavilainen et 

al. (2002) att utbildning i orosanmälan samt vilka tecken som ska observeras skulle öka 

möjligheten att personalen anmäler vid misstanke om missförhållanden. Koc, Oral och 

Butteris (2014) uppger att 35 % av misshandlade barn riskerar att bli misshandlade igen om 

ingen ingriper. I dessa situationer är kravet på en god samverkan mellan professioner och 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården särskilt viktigt för att nå barnet och samhällets 

målsättningar om god vård på lika villkor (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlen, 2013, s.24). 

  

Att möta barn som utsatts för misstänkta missförhållande skapar en stress för 

ambulanspersonal. Det grundar sig i att de vill behålla en professionell arbetsroll samtidigt 

som livsavgörande åtgärder utförs men även samtidigt behöva tänka på sin egen säkerhet ifall 

konflikt uppstår med föräldrar (Tiyyagura, Gawel, Alphonso, Koziel, Bilodeau & Bechtel, 

2016). Då situationen kan upplevas osäker ska sjuksköterskan gå efter sitt professionella 

omdöme och bedöma när de ska göra en orosanmälan gällande barn som misstänkts ha blivit 

utsatta eller har blivit utsatta för missförhållanden (Skarsaune & Bondas, 2015). Vid 

misstanke om missförhållande gällande barn upplever sjuksköterskor ett ökat behov av stöd 

från kollegor. Detta eftersom det finns osäkerhet om de uppfattat situationen rätt och vad 

konsekvensen kommer att bli för barnet och familjen men även för sig själva efter att en 

orosanmälan skrivits. Bohström, Carlström och Sjöström (2015) menar att genom stöd och 

samtal med kollegor minskas den stress som tillkommer då barn är inblandade, och då främst 

vid misstänkta missförhållanden. 
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Som ambulanspersonal blir mötet med barn och familjen personligt då mötet oftast sker i 

hemmiljön. Det innebär att ambulanspersonalen skapar sig en egen uppfattning och 

iakttagelser om personens berättelse och om vad som händer i hemmet och där de kan möta 

barn som misstänks bli utsatta för missförhållande eller bevittnar våld. Att se barnet för att 

förstå dennes livsvärld förstås vara en central utgångspunkt för personcentrerad omvårdnad i 

mötet med barn och familjer (jfr. Ekman & Norberg, 2013, s. s.31, s. 33). Därför har 

ambulanspersonalen enligt Tiyyagura et al. (2016), en mycket viktig roll när det gäller att 

uppmärksamma missförhållanden gällande barn. Gould, Clarke, Heim, Harvey, Majer och 

Nemeroff (2012) beskriver att barn som utsatts för traumatiska händelser tidigt i livet, som 

missförhållanden och försummelse har en högre risk att utveckla kognitiv dysfunktion som 

psykisk ohälsa senare i livet. Därför bör den primära inriktningen av omvårdnaden vara på 

barnet i dessa situationer, eftersom dem är sårbara individer (Tingberg, 2008). 

  

Rational 

Som ambulanspersonal är det viktigt att ha en medvetenhet om att situationer där barn 

misstänks vara utsatta för missförhållanden innebär svåra bedömningar och att man agerar i 

komplexa situationer. I sådana situationer behöver ambulanspersonal reflektera över om 

handlingen är god eller dålig, etiskt eller icke etiskt försvarbar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Det är således viktigt med ökad medvetenhet om vilka tecken på missförhållanden som 

kan finnas hos barnet, i miljön och i samspelet i familjen. Detta för att tidigt identifiera 

misstanke om missförhållanden och därmed minska risken samt förhindra att fler barn blir 

utsatta.  Att undersöka ambulanspersonalens upplevelser är av betydelse för att få en 

förståelse och medvetenhet om hur det är att möta barn som misstänks vara utsatta för 

missförhållanden. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta missförhållanden som 

gäller barn. 
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Metod 

Design 

Då syftet var att beskriva personers upplevelser, valdes en kvalitativ metod med induktiv 

ansats (jfr. Danielson, 2017, s.143). Data insamlades genom individuella semistrukturerade 

intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Urval och Procedur 

I denna studie har vi använt ett ändamålsenligt urval vid rekrytering av deltagare. Nio 

personer som arbetar inom ambulanssjukvården deltog i studien. Fem av dem var 

specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård (anestesi eller ambulans) och fyra var 

ambulanssjukvårdare. Deltagarnas erfarenhet från ambulanssjukvården var mellan 3–29 år 

(md=13). Studiens inklusionskriterier var ambulanspersonal (specialistsjuksköterska, 

sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare) med minst tre års erfarenhet från 

ambulanssjukvården och att de skulle ha erfarenheter av situationer där misstanke funnits om 

missförhållanden och att barn kan ha farit illa av det. 

  

Vi kontaktade personligen respektive enhetschef vid tre ambulansstationer i norra Sverige. 

Enhetschefen erhöll ett informationsbrev om studien. Efter ett godkännande av enhetschefen 

att studien fick genomföras i deras verksamhet, delgavs hela personalgruppen på samtliga tre 

ambulansstationer ett informationsbrev med studiens syfte och vad medverkan innebar 

framkom. Informationsbrevet lämnades på respektive ambulansstationer i allmänna 

personalutrymmen så att personalgruppen vid respektive ambulansstationen kunde läsa 

igenom det. Därefter kunde var och en frivilligt bestämma om de ville delta i studien. Utifrån 

informationsbrevet fick deltagarna kontaktuppgifter så att de i sin tur kunde kontakta oss och 

delge att de önskade att delta i studien. I informationsbrevet medföljde en samtyckesblankett 

som deltagaren fick lämna sin godkännande och denna lämnades vid intervjutillfället till oss. 

  

Kontext 

Ambulanspersonal från tre ambulansstationer i norra Sverige deltog i studien. 

Ambulansstationerna var inte placerade på samma ort. En av ambulansstationerna utgick från 

en hälsocentral och var placerad i glesbygden, liksom den andra ambulansstationen som dock 
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var knuten till sjukhus. Den tredje delade lokal tillsammans med räddningstjänsten och var 

placerad i ett samhälle. 

  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med individuella semistrukturerade intervjuer. Vi använde oss 

av en intervjuguide (bilaga 1), vars syfte var att stödja intervjuaren att hålla fokus på syftet. 

Eftersom vi gjorde intervjuerna enskilt, det vill säga inte tillsammans, fungerade 

intervjuguiden även som kontroll att samma frågor ställdes. För att ge deltagarna en möjlighet 

att berätta mer under vissa frågor användes sonderande frågor. Denna metod möjliggjorde att 

de individuella intervjuerna gav en så detaljrik information som möjligt (jfr. Polit & Beck, 

2012, s.537). 

  

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum och de spelades in med en applikation på 

författarnas telefoner (jfr. Polit & Beck, 2012, s.537). Genomsnittstiden för de nio 

intervjuerna var 21 minuter, den kortaste var 12 minuter och den längsta var 31 minuter. Efter 

datainsamlingen bearbetades materialet genom att vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev 

ut dem i textform ordagrant, det vill säga att de transkriberades. 

  

Dataanalys 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser och därför valdes kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats vid dataanalysen som enligt Graneheim och Lundman (2004) sker i olika steg 

varav transkribering av samtliga intervjuerna var första steget. Under transkriberingen 

kodades intervjuerna med bokstäver, A till I. Därefter lästes all text igenom i dess helhet för 

att skapa känsla av helheten av det insamlade materialet. Efter det togs 202 meningsbärande 

ut enheter från texten, vilket var ord eller uttalanden från intervjuerna som är centrala och 

besvarade syftet. De meningsbärande enheter som togs ut från texten numrerades, exempelvis 

A:1, A:2, B:1 och så vidare. Det var för att författarna skulle kunna spåra vilken intervju som 

de meningsbärande enheterna hade sitt ursprung i. Därefter genomfördes en kondensering av 

de meningsbärande enheterna. Detta kan ses som en förkortningsprocess utan att förlora 

kärnan i de meningsbärande enheterna.  Efter kondenseringen kategoriseras de kondenserade 

meningsbärande enheter i olika steg (Graneheim & Lundman, 2004), i denna studie gjordes 

det stegvis vilket innebar att första steget var att kategorisera och föra samman 

kondenseringarna som hade något gemensamt i innehållet. Detta resulterade i 136 kategorier, 

som vid andra steget av kategoriseringen fördes samman i 33 kategorier som innehöll samma 
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aspekter utan att förlora nyanser. I tredje steget fördes kategorierna samman till 12 stycken 

baserat på likheter i innehåll i samtliga kategorier i detta steg. Det fjärde steget i 

kategoriseringen resulterade det 4 kategorier där likheter som delade en gemensam nyans 

fördes samman och svarade an mot syftet och utgör det slutliga resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Inför studien diskuterades nyttan och riskerna med att delta i studien. Nyttan med studien 

kunde vara att deltagarna medverkar i att öka kunskapen om ämnet. Ytterligare nytta som 

deltagandet bedömdes kunna medföra var att deltagandet ledde till att diskussioner 

genomfördes i ämnet på arbetsplatsen. Identifierade risker för deltagarna bedömdes vara att 

när de skulle berätta sina upplevelser kunde det återskapa känslor och minnen som kunde 

väcka obehag. Då alla deltagarna hade olika lång erfarenhet bedömdes vissa känslor redan 

vara bearbetade hos deltagaren. Andra risker som identifieras var att deltagaren kunde 

uppleva att intervjun tog tid från deras fritid, för att undvika detta såg vi till att enhetschefen 

godkände att intervjuerna kunde genomföras under deltagarnas arbetstid om verksamheten 

tillät. Deltagarna kan även känna oro att vi inte hanterar deras berättelse med varsamhet och 

anonymitet (jfr. Polit och Beck, 2012, s. 156-157). Detta motverkades genom tydlig 

information om studien skriftligt och muntligt samt att deltagarna garanterades 

konfidentialitet och en anonym presentation av resultaten. 

  

Informerat samtycke innefattade att deltagarna informerades om studiens syfte, upplägget i 

sin helhet och vilka risker och fördelar som kan finnas förenade med att medverka. Deltagaren 

fick information om att det var ett frivilligt deltagande och att de kunde avbryta närhelst under 

studiens gång utan att ange orsak till detta. När vi informerade om studien delgavs deltagarna 

även om konfidentialitet och om vilka som kommer att få tillgång till materialet som samlades 

in genom intervjuerna, samt att det färdiga arbetet kommer att publiceras via lärosätets 

databas. Tillvägagångssättet som vi valde att använda vid inhämtande av varje deltagares 

samtycke var att samtliga fick skriftlig information utifrån informationsbrevet där de fick 

godkänna och även muntligt innan intervjun påbörjades. Samtyckesblanketten med 

deltagarnas godkännande förvarades i en mapp som enbart vi hade tillgång till. Deltagarna 

informerades om att deras identitet kommer att skyddas genom anonymitet och att det endast 

vi som vet vem som deltagit. 
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Innan vi påbörjade datainsamlingen skickades etikansökan, som prövades och godkändes vid 

Luleå Tekniska Universitet [LTU]. Data som framkommit utifrån intervjuerna under 

datainsamlingen till examensarbetet kommer sparas hos oss tills examensarbetet är godkänt 

och publiceras i DiVA, därefter ska samtligt material makuleras, det vill säga inspelade 

intervjuer, transkriberade intervjuer och data som används under analysprocessen. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 1). Resultat presenteras nedan i brödtext och 

stöds med citat från intervjuerna. 

  

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vara öppen för intryck i hemmiljön  

Att göra orosanmälan för att skydda barnet och familjen 

Att samarbeta med andra instanser  

Att ha bristande kunskap och vara i behov av stöd 

  

Att vara öppen för intryck i hemmiljön 

Att vara observant och öppen för hemmiljön upplevdes betydelsefullt då den avspeglade hur 

familjesituationen såg ut och om missförhållanden förekom, även att vara mottaglig och 

observant för samtliga intryck som uppfattas i hemmet och barnets miljö. De hade en vilja att 

skydda barnen men beskrev sig samtidigt kunna känna ett obehag då miljön inte kändes trygg. 

Detta gjorde att de alltid skannade av miljön oavsett var de befann sig och att dem försökte 

tänka ur olika perspektiv och förberedde en handlingsplan. Utifrån de iakttagelser som gjorde 

i hemmet, kunde misstanken om att barn i familjen levde under missförhållanden fattas. 

  

Om man tittar på hemmet hur det ser ut, så ser man enligt sina egna referenser att det är 

ganska stökigt. Hemmet kanske förfaller mer eller mindre, ibland är inte barnen så vårdade... 

lite smutsiga och så... samtidigt kan ju det vara normalt men när man sammantaget får ihop 

alla intryck så... kan man misstänka att det är vanvård 

  

Samspelet i familjen beskrevs kunna avslöja om något inte stod rätt till. Det var intryck som 

att stämningen kändes kylig och avsaknad av sympati för en familjemedlem, barn som tedde 
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sig avvikande från andra barn, barn som inte ville ha fysisk kontakt med föräldrar eller visade 

rädsla för sina föräldrar som kunde väcka misstanke om missförhållanden. Då barnet var 

patient gjordes grundliga undersökningar och granskning av dess beteende, detta eftersom den 

vuxnes historia inte alltid var förenlig med barnets skador. De beskrev att de fick lita på sin 

magkänsla när något inte kändes bra och utifrån det väcktes misstankar om att det kanske inte 

var en engångsföreteelse att barnet skadats. 

  

När det framkom att föräldrarna inte orkade med sin föräldraroll och att omgivningen såsom 

grannar och far- och morföräldrar fick ta ett större ansvar, beskrevs en upplevd oro för barnen. 

Larm som involverade barn där det förekom psykisk sjukdom, våld, droger, alkohol eller 

andra faktorer som gjorde att föräldrarna uppträdde utåtagerande gentemot 

ambulanspersonalen, beskrevs som känslomässigt svåra. Att vara vuxen inför barnen och inge 

trygghet genom att agera professionellt, trots att det var en stressig situation beskrevs som 

viktigt.  

 

Det jag tycker är viktigaste oavsett om det är barn eller vuxna... men framförallt hos barn, är 

att man inte hittar på någon annan berättelse om situationen... utan att man är ärlig och 

säger exakt vad som har hänt... 

  

Att göra orosanmälan för att skydda barnet och familjen 

Det framkom att de skrev orosanmälan då minsta misstanke fanns om missförhållande 

gällande barn. Detta sågs inte bara som en skyldighet i arbetet utan också som medmänniska. 

De menade att det var bättre att skriva orosanmälan en gång för mycket än för lite, så att 

barnen inte riskerade att falla mellan myndigheternas ansvarsområden. 

 

Det handlar inte om att jag ska ta barnen ifrån dem, det handlar inte om att straffa dem som 

föräldrar, det handlar om att jag är orolig för barnen. 

 

Då det är barnen som ska gå i första hand, är orosanmälan enligt ambulanspersonalen ett bra 

medel för att identifiera familjer som kan behöva stöd utav samhällets skyddsnät. Föräldrar 

upplevdes som tacksamma för att ambulanspersonal gjorde en orosanmälan då deras egna 

försök att kontakta socialtjänsten för att få stöd och hjälp endast lett till att de blivit 

negligerade. Orosanmälan sågs som en av flera dimensioner för att hjälpa barnen, då det inte 

alltid handlade om social misär eller att bli omhändertagna från sina föräldrar utan även gav 

möjlighet skapa en kontakt med sjukvården för barnen. Att lita på sin egen känsla upplevdes 
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som svårt då missförhållande förekom vilket gjorde att dessa känslor negligerades. Detta 

kunde leda till att de missade skriva en orosanmälan. Då det inte varit så tydliga tecken till 

misshandel och försummelse, beskrev de sig uppleva missnöje med sig själv för att de som 

ambulanspersonal hade missat att väcka misstanken och inte skrivit en orosanmälan. Vid 

tydliga tecken på fysisk barnmisshandel däremot upplevdes det naturligt att upprätta en 

orosanmälan utan några tveksamheter. 

 

Ambulanspersonal menar att god kommunikation med socialtjänsten om varför det skrivits en 

orosanmälan var grunden för goda förutsättningar för familjen. Även kommunikationen med 

familjen var viktig, dels att framföra att de var skyldiga enligt lagen att upprätta en 

orosanmälan när det fanns misstanke att barn far illa samt på vilka iakttagelser och beslut en 

orosanmälan upprättats. Att våga ställa frågan till familjen om hur de mår i familjen 

upplevdes inte som något hinder, särskilt då frågan kunde ställas enskilt i vårdutrymmet i 

ambulansen. 

 

Jag har ganska rak kommunikation gentemot familjen, de ska inte känna att jag sticker dem i 

ryggen. Utan då vet de att det här har hänt och att jag kommer att skriva en orosanmälan 

  

Efter orosanmälan var skickad till socialtjänsten önskade ambulanspersonalen att få 

återkoppling. Detta för att få verifierat att socialtjänsten mottagit orosanmälan och om den 

togs på allvar. De hade även önskan om att få veta vad som hände med familjen och barnen 

när socialtjänsten tagit över ärendet. Utifrån rutiner som används idag får ambulanspersonal 

inte veta något, varför de upplevde återkopplingen som otillräcklig. Ambulanspersonalen 

framställde å andra sidan även att de kunde känna att ärendet var avslutat för dem när en 

orosanmälan upprättats varför de inte hade behov av återkoppling. 

 

Jag har nog aldrig fått återkoppling när jag gjort orosanmälan tidigare... nu är det länge sen 

jag gjorde en nu men förr var systemet ganska dumt... då de ringde från socialtjänsten var det 

inte säkert att man var på jobbet och då blev det fördröjning på allting och svårt att komma 

ihåg saker när socialtjänsten väl fick tag i en. 

 

Att samarbeta med andra instanser  

Ambulanspersonalen beskrev att det är viktigt att samarbeta och samverka med polis, 

akutmottagning och socialtjänst när de mötte barn där misstanke fanns om missförhållanden. 
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De menade att samtliga professioner bör skriva en egen orosanmälan då allas intryck och 

iakttagelser utifrån olika perspektiv var viktiga om det fanns en oro för barnen. Vid tillfällen 

då ambulanspersonal upplevde en osäkerhet kring om missförhållanden förekom beskrev de 

att läkaren på akutmottagningen fungerade som ett stöd för dialog om en orosanmälan skulle 

upprättas eller inte. 

  

Jag brukar trycka på att de andra instanserna också ska göra en anmälan. För ju fler som 

gör anmälan på samma händelse, stärks allvaret i hur situationen uppfattades... Jag menar, 

alla har uppfattat situationen på samma sätt och upplever att miljön eller förhållandet barnet 

befinner sig i är inte hälsosam. 

  

Ambulanspersonalen beskrev att de hade varit i situationer med barn som levt under 

missförhållanden där de blev ansvariga för att ordna en trygg plats för barnen tills föräldrarna 

kunde överta föräldrarollen igen. Detta gällde framförallt under jourtid då myndigheterna inte 

hade öppet och ingen således kunde ta ansvar för barnen. I dessa situationer beskrevs 

kontakten och samverkan med polis och socialtjänst som viktig för att lösa situationen för 

barnen.  De beskrev dock att de kände en frustration över att ingen fanns där för att hjälpa 

men också vilken lättnad de i sin tur kände när de kunde lämna barnen till en stödfamilj. 

  

Gällande samarbetet med socialtjänsten uttryckte ambulanspersonalen delade meningar; 

emellanåt hade de fått bra information om hur socialtjänstens arbete fungerar och samverkan 

fungerade bra genom att socialtjänsten tog ansvar över barnen och omhändertagandet av dem. 

Å andra sidan uttryckte de även en önskan att få mer information om socialtjänstens arbete 

vilket skulle kunna skapa en förståelse för deras arbete och därmed öka samarbetet. 

  

När barn far illa så anser jag att det värsta scenariot idag är att socialtjänsten inte bistår 

med hjälp under jourtid. Efter kl. 16.00 så har vi ingen möjlighet att kontakta någon om det 

händer barn något eftersom vi inte har en verksamhet inom socialtjänsten.  

 

Att ha bristande kunskap och vara i behov av stöd 

Ambulanspersonalen framhöll att missförhållande gällande barn blivit mer uppmärksammat 

under senare år jämfört med förr. De beskrev dock att det saknades kunskap om vilka tecken 

som ska observeras hos barn när det gäller misstanke om att de far illa. De var rädda att de 

missat barn som blivit utsatta på grund av sin okunskap och även att de inte visste om 

skyldigheten till anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Medan vissa beskrev att 

det fanns tydliga riktlinjer i tillvägagångssättet att skriva en orosanmälan, beskrev andra att 
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rutiner och riktlinjer var bristfälliga. Att skriva en orosanmälan framställdes kunna leda till 

känslan av otrygghet, vilket grundades i att det fanns en oro att utsättas för hot och bli 

kontaktad av berörd familj efter att orosanmälan var gjord. Detta beskrevs vara speciellt 

tydligt när de arbetade på en mindre ort då de inte var anonyma i sin anmälan och yrkesroll. 

Att delge beslutet om att skriva en orosanmälan med en kollega som stöd beskrevs 

betryggande. 

  

Det fanns en önskan om mer utbildning angående vad anmälningsplikten innebär och att 

skriva en orosanmälan. De uttryckte även behov av att få utbildning i vilka tecken som de ska 

vara observanta på hos barn och hur de ska bemöta barn som blivit utsatta. 

Ambulanspersonalen föreslog föreläsning från kunnig och erfaren vårdpersonal som ett sätt 

att öka kunskapen men önskade även att socialtjänsten skulle föreläsa om hur de arbetar och 

vad de förväntar sig av ambulanspersonalen. 

  

Barn är barn, det de är utsatta för vill de inte prata om. Ambulanspersonalen bör få kunskap 

hur man ska omhänderta dessa barn och den kunskapen finns inte tillräcklig idag. 

  

Men jag vet inte om jag har saknat utbildning eller föreläsning om det. Det är erfarenheten 

som har gjort att man har kunnat hantera det de gångerna det har dykt upp... sen finns det 

säkerligen smarta tankesätt eller tillvägagångssätt som man kan använda sig av.  Så visst är 

föreläsning och utbildning bra för att stärka din egna beredskapsplan 

  

Ambulanspersonalen beskrev att mötet med barn som misstänks blivit utsatta för misstänkta 

missförhållanden skapade starka känslor. De upplevde obehag av att bevittna barn som blivit 

utsatta eftersom de inte trodde det förekom och för att skydda sig själva ville de inte veta mer 

än de redan sett. För att bearbeta detta, pratade de med kollegor. Genom att diskutera 

patientfall med kollegor, olika scenarier där de kunde ha gjort annorlunda och hur deras 

omhändertagande skulle kunna förbättras, kunde de öka sin kunskap inom området. 

Diskussioner gav också möjlighet att identifierade kunskapen som fanns på arbetsplatsen, för 

att veta hur förberedda kollegorna var inför kommande liknande situationer och vilket stöd 

som fanns inom arbetsgruppen. Dessa dialoger medförde att de fick det stöd de behövde av 

sina kollegor och även om det fanns stöd att få från arbetsgivaren upplevdes detta då inte som 

nödvändig. 
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Nej, jag tycker inte att jag har tillräckligt med kunskap... man kan aldrig få för mycket 

kunskap om det här känner jag... det finns alltid och kommer alltid att finns såna som kommer 

undan för att man inte är nog observant... och varför man inte är nog observant är väl för att 

man inte har den kunskapen… 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta 

missförhållanden som gäller barn. Analysen resulterade i fyra kategorier; att vara öppen för 

intryck i hemmiljön, att göra orosanmälan för att skydda barnet och familjen, att samarbeta 

med andra instanser för att stödja familjen, att ha bristande kunskap och vara i behov av stöd. 

 

I denna studies resultat framkommer det att ambulanspersonalen upplever mötet med barn vid 

misstänkta missförhållanden som känslomässigt tungt och att de känner oro för barnen. Att 

uppleva mötet med barn som känslosamt kan dock orsaka hinder för vårdpersonalen menar 

Grahn, Olsson, och Mansson (2016) då de beskriver att sjuksköterskan har svårt att bibehålla 

sitt professionella arbetssätt vid tillfällen då personliga känslor uppträder. Vidare beskriver de 

att det kan vara svårt att visa empati för föräldrarna och att agera neutralt och inte låta känslor 

lysa igenom vid vårdandet av föräldrar och barnen. Enligt Abelsson och Lindwall (2017) bör 

ambulanspersonalen alltid agera professionellt utan att blanda in sina egna värderingar om 

patienten eller dennes situation. De bör värna om patientens värdighet och visa dem respekt. 

På det sättet kan ambulanspersonalen vinna förtroende hos familjerna. I vår studies resultat 

framkommer att det för att undvika missförstånd och ge föräldrar en känsla av förräderi är det 

viktigt att ambulanspersonalen har en god kommunikation med familjen. Detta ger 

förutsättningar för föräldrarna att förstå varför en anmälan görs och skapar också 

förutsättningar för ett samarbete med andra myndigheter. Barrett, Bergin, Denieffe och 

Gooney (2016) menar dock att det kan vara utmanande för vårdpersonal att bemöta föräldrar 

på ett professionellt sätt då misstanken att barn farit illa finns, detta eftersom starka känslor 

såsom hat gentemot föräldrar kan förekomma. Det kan då vara svårt att lita på föräldrarnas 

berättelse. Vi anser att genom att inkludera föräldrarna i undersökningen av barnet främjas 

relationen mellan ambulanspersonalen och föräldrar, vilket i sin tur kan leda till att 

föräldrarna får tillit till personalen och kan ge en sann förklaring i vad som hänt i situationen. 

Detta leder till att ambulanspersonalen kan få en förståelse för situationen och känna empati. 
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I vår studies resultat framkom det att ambulanspersonalen blir mer uppmärksamma vid larm 

som involverar barn och får lita på sin magkänsla när något inte känns rätt, dock kan de 

uppleva att de saknar tillräckligt med bevis för att misstänka missförhållande. Dahlbo, 

Jakobsson och Lundqvist (2017) beskriver en rädsla för att lita på sina egna känslor och 

misstankar om att barn far illa, då vårdpersonalen fruktade att de under felaktiga misstankar 

skulle anmäla en förälder och splittra en familj. Okunskap inom området är enligt Tingberg 

(2010) en orsak till att det förekommer underrapportering när det gäller barn som far illa. 

Dock framkom det i vår studies resultat att fysisk misshandel upplevdes lättare att göra 

orosanmälan om då misshandeln var uppenbar och orosanmälan då upplevdes som naturlig. 

Enligt Vandeven och Newton (2006) ska ambulanspersonal kunna bedöma om skador 

uppkommit genom fysiskt våld eller olyckshändelse och enligt Levi och Portwood (2011) ska 

orosanmälan hellre skrivas en gång för mycket än att det missas att ett barn far illa. Enligt 

Alphonso et al. (2017) upplever dock ambulanspersonalen det som svårt att identifiera skador 

relaterat till misstänkt fysisk barnmisshandel, då det är svårt att skilja på avsiktliga och 

oavsiktliga skador hos barnet samt lätt att acceptera föräldrarnas historia om varför barnets 

skadats.  

 

I vårat resultat framkommer även att det kan uppstå en osäkerhet att skriva orosanmälan då 

tankar om hot och våld förekommer. Ambulanspersonalen som arbetar i glesbygd beskriver 

att de kan uppleva obehag gällande att skriva orosanmälan då de inte är anonyma. Lazenbatt 

och Freeman (2006) bekräftar att oro och obehag kan skapa en barriär som hindrar 

ambulanspersonalen att skriva en orosanmälan och därmed missas barn som blir utsatta. 

Petzäll, Tällberg, Lundin och Suserud (2011) framhåller att bli utsatt för hot och våld inom 

ambulanssjukvården är ett växande problem, och att detta har ökat markant. Detta har i sin tur 

en negativ inverkan på ambulanspersonalen hälsa och försämrar deras arbetssätt. Fysiskt våld 

och dödshot upplevs som obehagligt och skapar en rädsla hos ambulanspersonalen.  När hot 

och våld förekommer är ambulanspersonalen i en utsatt situation. Suserud, Blomqvist och 

Johansson (2002) påvisar dock i sin studie att hot och våld upplevs olika beroende på vilken 

situation ambulanspersonalen befinner sig i, exempelvis så upplevdes hotet mer hanterbart om 

det kom från en dement patient än när det kom från en narkotikapåverkad patient. Författarna 

menar att utbildning inom området hot och våld bör finnas på arbetsplatser där det finns risk 

att utsättas för hot och våld, detta för att skapa en beredskap och handlingsplan.  
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I denna studies resultat framkommer att ambulanspersonalen känner sig missnöjd med sin 

egen insats om de missat att det förekommer barnmisshandel eller försummelse gällande barn. 

Jordan och Steelman (2015) beskriver att de barn som missas och inte anmäls till 

socialtjänsten kommer att bli utsatt för onödigt lidande, barnen som inte får den hjälp dem 

behöver kommer få traumatiska och kanske livshotande konsekvenser och senare skapa ökade 

kostnader för vården och samhället I en studie av Diderich, Verkerk, Oudesluys-Murphy, 

Dechesne, Buitendijk och Fekkes (2015) framkommer det att många missförhållanden 

gällande barn missas om personalen inte frågar om patienten har barn. Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svenska sjuksköterskeföreningen [RAS & SSF] (2012) beskriver 

att specialistsjuksköterskan med inriktning ambulanssjukvård ska kunna identifiera patienter 

och närstående, som i studien fokus handlar om familjen och barnen, misstänks eller blivit 

utsatta för våld och rapportera detta enligt lagstiftning som gäller vid misstanke om att barn 

far illa. 

 

I vårt resultat framkommer att ambulanspersonalen upplever att samarbetet med andra 

myndigheter är viktigt och kan ge ett starkare intryck till socialtjänsten när något inte står rätt 

till, de beskriver att de olika instanserna såsom polis, akutmottagning och ambulans har olika 

perspektiv på vad som har hänt. Om alla olika instanser har rapporterar hur de har uppfattat 

situationen, det vill säga att ett barn lever under missförhållande, får socialtjänsten ett bredare 

intryck hur situationen ser ut. Dock råder det delade meningar hur bra samarbetet är. Tingberg 

(2010) menar att ambulanspersonalen i samarbete med andra myndigheter har chansen att 

förhindra att barn blir utsatta. I och med att olika yrkeskategorier samarbetar med varandra 

har barnen som blir utsatta större chans att bli upptäckta och få hjälp. Det är inte bara 

ambulanspersonalen som behöver utbildning inom detta område utan det ska ses som ett 

gemensamt ansvar i samhället (Weintraub, Lazzara, Fuchs & Wiltsek, 2002). En brist kan 

vara att det enligt Rowse (2009) ofta saknas insyn i andra myndigheters arbete och därför 

förekommer missförstånd. Dåligt samarbete och dåliga erfarenheter av socialtjänsten kan leda 

till att färre anmälningar görs menar Plitz och Wachtel (2009). Det framkom i vår studie att 

ambulanspersonalen saknade återkoppling från socialtjänsten om hur ärendet hade gått, vilket 

enligt tidigare studier (Rowse, 2009; Tingberg, 2010) kan ha en negativ påverkan på 

sjuksköterskors framtida bedömningar. Rowse (2009) beskriver vidare att sjuksköterskan 

även kan uppleva oro och ångest om avsaknad av återkoppling förekommer och uppleva det 

svårt att gå vidare.  
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I denna studies resultat framkom att ambulanspersonalen saknade kunskap om hur och på 

vilka grunder de skulle bedöma om missförhållanden gällande barn förekom. Chihak (2009) 

framhåller att mer kunskap inom identifiering, rapportering och dokumentation behövs kring 

misstänkta missförhållande hos barn. För att nå ökad kunskap krävs bättre rutiner och 

utbildning inom ämnet. Detta styrker även Jordan och Moore-Nadler (2014) som beskriver att 

fler barn skulle uppmärksammas om personalen inom akutsjukvård blir utbildade i vilka 

tecken som ska observeras för att väcka misstanke om att barn farit illa samt bli mer medvetna 

om att det faktiskt händer. I vår studie framkommer delade meningar huruvida tydliga 

riktlinjer finns eller inte. Lazenbatt och Freeman (2006) beskriver att avsaknad av tydliga 

handlingsplaner medför att arbetet blir än mer komplext och svårhanterligt för 

ambulanspersonalen. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) betonar vikten av erfarenhet 

hos ambulanspersonalen, att den stärker beslut och handlingar för att skapa ett så bra 

omhändertagande prehospitalt som möjligt. I vår studie uppger ambulanspersonalen att det är 

svårt att samla på sig kunskap på annat sätt än genom erfarenhet, däremot beskriver de att den 

enskilde kan skaffa sig en egen handlingsplan genom att få utbildning och mer information i 

ämnet. 

 

Ambulanspersonalen i vår studie beskriver att de finner ett stort stöd från kollegor samt att de 

utvecklas genom att diskutera patientfall med kollegor och hur de kunde ha gjort annorlunda, 

kunde de öka sin kunskap inom området.  Rowse (2009) samt Grahn et al. (2016) stärker detta 

då de beskriver att utbyte av erfarenheter och upplevelser bidrar till en tryggare arbetsplats 

och gemenskap, dock beskriver Rowse (2009) även att vårdpersonal kan undvika att diskutera 

patientfall med medarbetare för att de är rädda att bli dömda i sina handlingar. Om brist på 

stöd förekommer, kan detta leda till att vårdpersonalen känner sig än mer hämmad i sina 

beslutsfattanden, vilket i sin tur kan leda till ohälsa hos personalen. I sjuksköterskans etiska 

kod (ICN, 2014) beskrivs att sjuksköterskan har ett ansvar att även se till sin egen hälsa för att 

kunna utföra så god omvårdnad till patienter som möjligt, de poängterar även att medarbetare 

ska stödja varandra.  

 

Ambulanspersonalen i vår studie anser att orosanmälan inte bara är en skyldighet utan även en 

medmänsklig plikt. För att ge det stöd som familjen behöver samt säkerhet till barnet, 

beskriver Lines, Hutton och Grant (2016) vikten av att göra noggranna undersökningar för 

barnens skull. Det framkommer i deras studie att det finns hinder när det gäller barns 

välmående och det beror på kunskapsbrist gällande att skriva en orosanmälan och även vilka 
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tecken på missförhållanden som ska observeras. Ekman och Norberg (2013, s. 31) beskriver 

att personcentrerad vård har sin utgångspunkt i att barnen är personerna som ska mötas med 

värdighet i dess sociala kontext. Detta menar vi innebär att ambulanspersonalen bör ha 

förståelse för sin omvärld och vara närvarande på plats för att bli medveten om betydelsen av 

miljön och omgivningen som omvårdnaden och mötet med barnen sker i. Vid personcentrerad 

vård flyttas fokus till barnens upplevelser och erfarenheter, och för att skapa den möjligheten 

är barnets berättelse det centrala (Ekman & Norberg, 2013, s.34). Om detta omvandlas till 

vårt fokus innebär det att ambulanspersonalen ska lyssna på barnets berättelse men även 

observera intryck och fenomen som inte kan verbaliseras, i hemmiljön och familjen för att 

skapa sig en förståelse för barnens livsvärld. Utifrån det gör ambulanspersonalen en snabb 

bedömning hur man kan hjälpa dem.. Eftersom det i ambulansen kan vara begränsat med tid 

som ambulanspersonalen tillbringar tillsammans med barnet och dess familj så vill vi som 

ambulanspersonal göra det bästa för barnets skull (jfr. Ekman & Norberg, 2013, s. 36–37). 

 

Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser valdes en kvalitativ intervjustudie 

med induktiv ansats, vilket anses som lämplig studiedesign för att besvara syftet (jfr. 

Danielson, 2017, s.143). För att diskutera studiens tillförlitlighet har begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004) använts. 

 

I denna studie beskriver vi utförligt urvalsförfarande av deltagare, inklusionskriterier och 

kontext, vilket värderas som en styrka i studien. Målet vid kvalitativa studier är att studiens 

deltagare ska ha varierande erfarenheter och ha arbetat olika länge för att få fram en varierad 

och innehållsrik beskrivning av upplevelser (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Detta 

överensstämmer med vår studie där deltagare har arbetat mellan tre till 29 år i 

ambulanssjukvården. Vi ser det som en styrka att samtliga intervjuer har kunnat genomföras 

under deltagarnas arbetstid, vilket innebar att de har varit i en för dem en bekant och trygg 

miljö. Men det kan även ses som en svaghet att intervjuerna gjordes på arbetstid, då det inte är 

en helt ostörd miljö. 

 

Under studien har vi haft tät kontakt med varandra för att diskutera och reflektera över 

ställningstaganden som tagits under forskningsprocessens samtliga steg, eftersom båda är 

oerfarna och saknar erfarenhet av att utföra en empirisk intervjustudie, vilket kan ses som en 
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svaghet. Regelbundna dialoger med handledare, andra studenter och lärare har dock 

genomförts kontinuerligt för att säkerställa att forskningsprocessen fortskrider på ett adekvat 

sätt, vilket stärker studiens trovärdighet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Vi har valt kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) för att analysera 

data. Trots att vi inte varit närvarande i varandras intervjuer så har båda efter att data 

transkriberats läst igenom varje intervju enskilt för att skapa en helhetsbild, vilket ses som en 

styrka för att stärka studiens trovärdighet. Genom att följa en välanvänd metod och dess olika 

steg för att analysera studiens data anser vi att trovärdigheten i denna studie stärks.  Närt de 

meningsbärande enheterna från intervjuerna valdes ut har vi tänkt på att de meningsbärande 

enheterna inte skulle bestå av endast ett fåtal ord eller bli för långa så att de förlorar sitt 

sammanhang i förhållande till studiens syfte (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129-130) menar att antalet intervjuer bör vara mellan 10-15 

stycken i kvalitativa studier, beroende på den tid och de resurser som är avsatta för studien. Vi 

bedömde initialt tillsammans med handledare att utifrån den avsatta tiden för studien var åtta 

deltagare rimligt. Deltagarna meddelade personligen om de ville delta i studien och det 

fortlöpte jämsides med att datainsamlingen påbörjades. Eftersom ingen av oss hade tidigare 

erfarenhet från kvalitativa intervjustudier, upplevdes det svårt att beräkna hur lång tid 

intervjuerna skulle ta vilket kan ses som en svaghet i studien. Intervjuerna tog mellan 12 till 

31 minuter. Detta medförde att beslut togs att intervjua nio deltagare istället för åtta i syfte att 

öka innehållsrikedomen i data. Trots att intervjuerna varit korta upplever vi att 

datainsamlingen gett innehållsrik data. 

  

Att intervjuguiden som vi använde sig av bifogas (bilaga 1), kan ses som en möjlighet till 

överförbarhet då intervjuguiden kan användas igen vid genomförande av liknande studier. Vi 

bedömer att stärkande för studiens överförbarhet är att det är ambulanspersonal från tre 

ambulansstationer i glesbygd i norra Sverige som har deltagit i studien. Det kan ses som att 

studien beskriver en variation av ambulanspersonalens upplevelser som kan överföras till 

ambulansstationer till liknande kontext. 
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Slutsats 
 

Denna studie syftade till att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av att misstänkta 

missförhållanden hos barn. Resultatet visar att ambulanspersonalen uttrycker en önskan om 

att få kunskap om hur och på vilka grunder de ska bedöma om missförhållanden gällande barn 

förekommer. Visserligen framkom det att ambulanspersonalen är mer observanta när de 

kommer hem till familjer där det förekommer psykisk ohälsa, droger, alkohol eller våld. Men 

trots detta skrivs inte orosanmälan vid misstanke om att missförhållanden förekommer och 

barn far illa. Vår slutsats är att samverkan inom den egna ambulansverksamheten men också 

bättre samverkan med andra instanser såsom socialtjänsten skulle främja tidig upptäckt och 

handläggning av situationer där barn lever under missförhållanden. Då resultatet visar att 

ambulanspersonalen känner en osäkerhet inför att göra orosanmälan och har ett behov av ökad 

kunskap och stöd, behöver tillfällen ges att genomföra kontinuerlig reflektion på arbetsplatsen 

tillsammans med kollegor. Detta för att via ett interaktivt lärande öka medvetenheten att det 

förekommer att barn far illa och att ambulanspersonalen har en skyldighet att väcka 

misstanken när det är befogat och magkänslan säger det, och då upprätta en orosanmälan till 

socialtjänsten.  

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat är riktat till ambulanssjukvården och ambulanspersonal. Kunskapen som 

denna studie genererar kan användas som en förberedelse för nyexaminerade 

ambulanssjuksköterskor gällande vad de kan möta i sitt arbete och användas som stöd i hur de 

ska agera i situationer där de finns misstanke om att barn lever under missförhållanden. Vårt 

resultat visar att det finns ett behov av att öka kunskapen inom detta område. För att utveckla 

tryggheten hos ambulanspersonalen kan externa föreläsare och utbildningar användas, samt 

att socialtjänsten informerar om sitt arbete vid utbildningsdagar eller arbetsplatsträffar på 

ambulansstationer. Detta skulle även möjliggöra att de olika yrkeskategorierna får en relation 

och därmed blir tryggare i samverkan med varandra. 

 

Vidare forskning inom området föreslås rikta sig mot ambulanssjuksköterskor och studera 

deras upplevelser av att hantera situationer där misstanke finns om att barn far illa. Vidare 

forskning behövs även ur ett nationellt perspektiv gällande samverkan mellan 

ambulanspersonal, polis och socialtjänst för att belysa hur denna upplevs och vad personal 
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från de olika instanserna förväntar sig av varandra, då det finns en brist på svenska studier 

inom detta område.  
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Bilaga 1. Intervjuguide till datainsamlingen 

Intervjuguiden som kommer att användas under intervjuerna och den har formulerats av 

författarna.  

• Kan du berätta om en situation där du hade misstanke om att barn far illa? 

• Vilka tecken fanns som gjorde att du fick misstanke om detta? 

• Vem var det som larmade efter ambulansen?  

• Var det något tillstånd hos den vuxne eller hos barnet? 

Följdfråga om det var den vuxne: var barnet/barnen närvarande på platsen? 

• Vilket beteende hade barnen i förhållande till situationen? 

• Kan du berätta hur du upplevde föräldrarnas beteende? 

 Missbruk? Hot? Våld? 

• När du hade misstanken, gjorde du en orosanmälan till socialtjänsten? 

Följdfråga om ja på ovan: Kan du berätta hur du upplevde att göra en anmälan. 

Fick du någon återkoppling efter orosanmälan? 

Om nej: kan du berätta om varför du inte gjorde anmälan.  

Gjorde någon annan profession en anmälan? 

• Vilket råd skulle du vilja ge dina kollegor gällande misstanke om barn som far illa? 

• Kan du berätta vilken kunskap du tror skulle behöva vara bra att ha inom detta 

område? 

Följdfråga: Upplever du att du har tillräckligt med kunskap, att den kunskapen finns 

på din arbetsplats el dyl.  

• Upplever du att du fick stöd från din arbetsgivare när du mötte situationen där det 

fanns misstanke om missförhållande för barnet? 

 

Författarna kommer även att använda sig av sonderade frågor vid intervjun när det känns som 

att deltagaren har mer att berätta: Kan du berätta mer i detalj? Hur kände du? (jfr. Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 151).  

 

 


