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Bakgrund: Enligt statistik i Sverige ökar antalet anmälningar av barn som far illa, men 

endast en liten del av anmälningarna görs av hälso- och sjukvårdspersonal. BVC-

sjuksköterskan är en viktig person inom barnhälsovården för att främja barns hälsa och 

trygghet samt att tidigt identifiera problem.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att anmäla 

barn som far illa till Socialnämnden.  

Metod: Studien baserades på kvalitativ metod med induktiv ansats. Intervjuer användes 

som datainsamlingsmetod och materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom att BVC-sjuksköterskorna ansåg det rätt att göra anmälan 

då barnet for illa, men att det var känslomässigt engagerande. BVC-sjuksköterskorna satte 

barnets bästa i centrum vid anmälan men hade samtidigt en önskan om fortsatt förtroende 

från föräldrarna. Behovet av stöd och samarbete upplevdes viktigt och betydelsefullt för 

BVC-sjuksköterskorna.  

Konklusion: Resultatet i denna studie bidrar med ökad kunskap om BVC-sjuksköterskors 

upplevelser av att anmäla barn som far illa, men kan också öka förståelsen för BVC-

sjuksköterskors betydelsefulla och komplexa arbetssituation. Studiens resultat skulle kunna 

användas inom barnhälsovården för att tydliggöra vikten och behovet av att som BVC-

sjuksköterska få adekvat stöd genom hela anmälningsprocessen.  
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Background: According to statistics in Sweden, the number of notifications of child 

maltreatment increases, but only a small part is made by health care professionals. The 

child health care (CHC) nurse is an important person in CHC to promote children´s health 

and safety, and early identification of problems. 

Aim: The aim of this study was to describe CHC-nurses´ experiences of reporting child 

maltreatment to the Social welfare board.  

Method: The study was based on qualitative method with an inductive approach. 

Interviews were used as data collection method and the material was analyzed using 

qualitative content analysis.  

Result: The result showed that CHC-nurses thought it was right to report child 

maltreatment, but found it emotionally engaging. CHC-nurses considered children´s best 

when reporting, but wished at the same time to retain the confidence of the parents. Need 

for support and collaboration was important and significant.  

Conclusion: The result of this study contribute to increased knowledge of CHC-nurses´ 

experiences of reporting child maltreatment, but can also increase understanding of CHC-

nurses´ important and complex work situation. The result could be used in CHC in order to 

clarify the importance and need for the CHC-nurse to receive adequate support throughout 

the entire notification process. 
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INLEDNING 

Antalet anmälda fall av barnmisshandel har enligt Brottsförebyggande rådets hemsida 

ständigt ökat de senaste decennierna. År 2011 gjordes cirka 19100 anmälningar, av dessa 

anmälningar gällde 2900 barn mellan 0-6 år, och är en ökning under år 2011 med 14 % 

(Brottsförebyggande rådet, 2012). All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att genast 

anmäla till Socialnämnden, om Socialtjänsten behöver ingripa för att skydda ett barn (SFS, 

2001:453). Ändå visar statistik att endast en liten del av anmälningarna som kommer till 

polisens kännedom görs av hälso- och sjukvårdspersonal (Shannon, 2011). Sjuksköterskor 

på barnavårdcentral (BVC) arbetar självständigt och har ett stort ansvar för att tidigt 

upptäcka och identifiera om barn inte får sina basala behov tillfredsställda, eller på annat 

sätt far illa (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2010). Russell, Lazenbatt, 

Freeman och Marcenes (2004) menar att det är en utmaning att identifiera och anmäla barn 

som far illa för de flesta inom hälso- och sjukvården. Då BVC-sjuksköterskan har 

anmälningsplikt, och då medvetenheten om att antal barn som far illa ökar, är det viktigt att 

undersöka och skapa en ökad förståelse för BVC-sjuksköterskors upplevelser av att anmäla 

barn som far illa till Socialnämnden. 

BAKGRUND 

Den svenska barnhälsovården 

Barnhälsovården ansvarar för alla barn mellan 0-6 år. Uppdraget består i att främja barnens 

hälsa, trygghet och utveckling, samt att förebygga ohälsa och tidigt identifiera problem 

(Magnusson et al., 2010). Syftet med barnhälsovården är att medverka till att alla 

förskolebarn ska få en ökad psykisk, fysisk och social hälsa (Lagerberg, 2010). 

Barnhälsovårdens huvudmål innebär att: minska sjuklighet och dödlighet bland barn och 

deras mammor, minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn samt ge stöd till 

föräldrarna i föräldraskapet. Barnhälsovården har till uppgift att regelbundet genomföra 

hälsokontroller, eliminera barnfamiljens väsentligaste hälsoproblem, att ge familjen 

behovsanpassat stöd samt att i barns miljö arbeta preventivt för att minska risken för ohälsa 

(Magnusson et al., 2010). 

Sjuksköterskans kompetens och behörighet inom barnhälsovården 

Nationella nätverket för vårdutvecklare och barnhälsovårdssamordnare (2007), beskriver 

att sjuksköterskan på BVC är en viktig person, som utför mycket av barnhälsovårdens 

arbete. Arbetet utgår ifrån en hälsopedagogisk helhetssyn där föräldrarnas förmåga och 

kompetens tas tillvara och stärks. BVC-sjuksköterskan ska ha en pediatrisk kompetens och 

arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barns rättigheter (FN´s 

generalförsamling, 1989), som även nu blivit internationell lag. Dessa bestämmelser om 

barns mänskliga rättigheter utgörs av 54 artiklar, som omfattar barn och ungdomar upp till 

18 år. Dessa artiklar beskriver bland annat: barns lika rättigheter och värde, att barnets 

bästa prioriteras i beslut som rör barnet, att överlevnad och utveckling är en rättighet samt 
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att barn ska skyddas från vårdnadshavare som utsätter dem för vanvård, våld och 

övergrepp.  

 

Som BVC-sjuksköterska krävs vidareutbildning antingen till distriktssköterska eller 

barnsjuksköterska. Viktigt är också att ha socialmedicinsk kunskap samt en bred pediatrisk 

kompetens. BVC-sjuksköterskan bör arbeta minst 50 % på BVC, och ansvara för mer än 

25 nyfödda per år, för att behålla kompetens och färdighet i sitt arbete. En BVC-

sjuksköterska som arbetar heltid (40 timmar/vecka) ska normalt sett ansvara för ca 60 

nyfödda barn per år. Barnantalet per BVC-sjuksköterska kan komma att reduceras i ett 

område med hög vårdtyngd, t.ex. område med många förstagångsföräldrar eller hög 

frekvens av föräldrar med invandrarbakgrund (Nationella nätverket för vårdutvecklare och 

barnhälsovårdssamordnare, 2007).  

 

Det är BVC-sjuksköterskan själv som organiserar och erbjuder de inskrivna barnen på 

BVC-mottagningen hälsoundersökningar, vaccinationer och hälsorådgivning. BVC- 

sjuksköterskan får genom sin nära kontakt med barnet och dess familj goda kunskaper och 

insikter om familjen, dess levnadsvanor samt de vanligaste hälsoriskerna och problemen 

(Magnusson et al, 2010). Genom dessa insikter kan BVC-sjuksköterskan bli medveten om 

och upptäcka barn som inte har det bra (Lagerberg, 2010).  

Barn som far illa  

Lagerberg (2010) menar att det nationellt och internationellt inte finns någon allmänt 

vedertagen definition av barn som far illa. Många uttryck är mer eller mindre synonyma till 

begreppet barn som far illa, exempelvis barnmisshandel, utsatta barn och omsorgssvikt. I 

begreppet barn som far illa inkluderas begreppen aktivt fysiskt våld, passivt fysisk 

omsorgsbrist, aktivt psykiskt våld, passiv psykisk försummelse och sexuella övergrepp.  

 

Aktivt fysiskt våld innebär kroppsliga bestraffningar, okontrollerat våld och misshandel. 

Våldet kännetecknas av en aktiv handling som riktas mot barnet, hit räknas bland annat 

våld i uppfostringssyfte (Lagerberg, 2010).  Johnson (2002) definierar fysisk misshandel 

som; vävnadsskada som orsakas av förälder eller vårdnadshavare som reaktion på ett 

oönskat beteende hos barnet. Vävnadsskada kan orsakas genom skakning, nypning, värme 

och kemikalier och leda till blåmärken, brännmärken och frakturer. Hornor (2005) 

beskriver även bitmärken, skador på inre organ i buken och huvudskador som följder av 

misshandel och menar att blåmärken är det vanligaste symtomet. Fysisk misshandel 

förekommer i alla familjer oavsett utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och etnisk 

bakgrund (Mullender & Debbonaire, 2000). 

 

Passiv fysisk omsorgsbrist innebär att barnets utveckling, välbefinnande och fysiska hälsa 

inte tillgodoses. Exempel på detta kan vara att; barnet inte får tillräckligt med mat och 

dryck, kläderna inte är anpassade efter årstiden, barnet kan råka ut för olyckor på grund av 

brist på tillsyn eller att barnet inte får den sjukvård det behöver. Psykisk sjukdom och 

missbruk kan vara bakomliggande orsaker till passiv fysisk omsorgsbrist (Lagerberg, 

2010). Aktiv och passiv fysisk misshandel kan vara svåra att skilja åt, även orsaken till 

barnets skada kan vara svår att påvisa. Det är inte heller alltid lätt att avgöra om barnet 

skadats medvetet eller omedvetet (Hindberg, 1997). 
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Aktivt psykiskt våld är svårt att bevisa och definiera men har minst lika allvarliga 

konsekvenser som fysiskt våld för barnet. Psykisk misshandel kränker barnets 

människovärde så att barnet känner sig oönskat eller ovälkommet (Lagerberg, 2010). 

Verbal kränkning kan bestå av hot, förödmjukelse och kritik. Barnet kan också utnyttjas, 

avvisas eller isoleras. Bestraffningar i form av inlåsning, social isolering samt ignorans kan 

också förekomma i den aktiva psykiska misshandeln (Hindberg, 1997). 

 

Vid passiv psykisk försummelse klarar inte de vuxna av att stödja barnet känslomässigt, 

socialt, moraliskt eller intellektuellt. Med detta menas att föräldrarna inte lyckas uppfylla 

de krav som ställs i föräldraskapet. Exempel på detta kan vara att föräldrarna inte lär 

barnen vad de får och inte får göra, läser inte för barnen, umgås inte med andra utanför 

familjen och ger inte uttryck för känslor eller empati. Passiv psykisk försummelse kan 

också bestå i att föräldrarna inte uppfattar vad barnet vill och vad det har för behov 

(Lagerberg, 2010). Hindberg (1997) menar att den psykiska misshandeln handlar om 

upprepade händelser under lång tid, och det är därför svårt att peka ut enskilda händelser. 

Det är inte fråga om direkt uppsåt att såra och kränka barnet, utan det handlar om 

föräldrarnas förhållningssätt till barnet. Detta medför att den psykiska misshandeln kan 

vara svår att upptäcka och utreda då barnet också har svårt att beskriva situationen. 

Hindberg (2006) menar att psykisk misshandel kan visa sig genom sjukdom eller fysiska 

skador hos barnet. Exempel på detta kan vara non-organic failure to thrive, vilket betyder 

att barnet hämmas i sin tillväxt men att tillväxthämningen inte har medicinska orsaker. 

 

När en vuxen person tvingar ett barn till någon form av sexuell handling räknas detta som 

ett sexuellt övergrepp. Handlingen utgår ifrån att barnets beroendeställning utnyttjas och 

barnets integritet kränks. Det sexuella övergreppet styrs av den vuxnes behov och går emot 

barnets egen vilja, samtycke och förståelse. Fysisk misshandel kan också ingå som en del i 

det sexuella övergreppet, då barnet tvingas till underkastelse av förövaren (SOU, 2001:72). 

Ekelund och Dahlöf (2009) beskriver att sexuella övergrepp kan ske med eller utan fysisk 

kontakt. Verbala kommentarer med sexuella anspelningar och blottning är exempel på 

närmanden utan fysisk kontakt. Kroppsliga sexuella smekningar, onani, oralsex eller 

penetration i anus eller vagina på barnet räknas som övergrepp med fysisk kontakt. Till 

sexuella övergrepp räknas också barnprostitution eller framställning av barnpornografi  

(a. a.). Det är en utmaning för alla sjuksköterskor som arbetar med barn, att förebygga, 

upptäcka och behandla de som blir sexuellt utnyttjade (Blakeley & Ribeiro, 1997).  

 

Sjuksköterskor i en finsk studie beskriver olika tecken på att ett barn kan fara illa. Såsom; 

buksmärtor, huvudvärk, rastlöshet, ovilja att medverka vid undersökningar, 

koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Rent fysiska tecken kan vara rivmärken, 

blåmärken, smutsiga kläder och ovårdat hår (Paavilainen & Tarkka, 2003). 

Identifiering av barn som far illa 

Det har visat sig att sjuksköterskor har en betydelsefull roll då det gäller att ta hand om och 

skydda barn, men också för att upptäcka barn som misstänks fara illa (Lister & Crisp, 

2005). Tidig upptäckt och anmälan av barn som far illa kan förebygga upprepad 

misshandel (Johnson, 2002). När sjuksköterskor misstänker att ett barn far illa och 

föräldrarna förnekar detta, är det som sjuksköterska viktigt att vara försiktig och lyhörd i 

kontakten med barnet och föräldrarna. Detta för att få ytterligare ledtrådar och kunna 
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identifiera om barnet far illa (Feng, Jezewski & Hsu, 2005). En avgörande faktor för att 

kunna identifiera barn som far illa är att ha ett personligt intresse och att som BVC-

sjuksköterska inte ansvara för mer än 400-500 barn inom barnhälsovården (Lagerberg, 

2001). Som sjuksköterska är det också viktigt att ha intuition, kunna samspela med 

familjen, ha förmåga att hantera problematiska situationer samt att införskaffa tillräcklig 

kunskap om barnet och dess familj (Paavilainen & Tarkka, 2003).  

Anmälningsskyldighet  

När hälso- och sjukvårdspersonal eller annan myndighetspersonal som arbetar med barn 

och ungdomar, upptäcker eller misstänker att ett barn far illa, är de genast skyldiga att 

anmäla detta till Socialnämnden enligt Socialtjänstlagen § 1 kapitel 14 (SFS, 2001:453). 

Detta för att Socialnämnden kan behöva ingripa för att skydda barnet. I denna lag finns 

inga straffsanktioner om en anmälan inte görs. Enligt Brottsbalken (SFS, 1962:700) kan en 

anställd som omfattas av anmälningsskyldighet dömas för tjänstefel. 

 

I en akut situation kan anmälan göras muntligt, men bör så snart som möjligt kompletteras 

skriftligt. Anmälaren är skyldig att lämna alla uppgifter som Socialnämnden behöver för 

att kunna starta utredning och för att kunna agera. Detta innebär att 

anmälningsskyldigheten bryter sekretessen. Det är lämpligt att vårdnadshavarna får 

information av den som anmäler, dels att anmälan görs och varför. Socialnämnden bör 

sedan ge en återkoppling att anmälan mottagits och av vem (SOSFS, 2003:16). Den som 

omfattas av anmälningsskyldigheten får inte anmäla anonymt. Upplevs osäkerhet inför att 

göra anmälan kan konsultation med arbetsledare, Socialtjänst eller kollegor vara till hjälp, 

men detta får inte fördröja anmälan. Även om anmälan sker i samråd med andra, är den 

personlig (Socialstyrelsen, 2004). Verksamhetschefer har ansvar för att aktuella rutiner 

finns på respektive arbetsplats, och att all personal har kunskap om, hur och när en 

anmälan ska göras (SOSFS, 2003:16). Om vårdnadshavarna ger sitt samtycke, kan 

socialsekreteraren vid ett möte ge återkoppling till anmälaren (Socialstyrelsen, 2004). 

Faktorer som påverkar beslutet att anmäla 

Trots anmälningsskyldighet visar det sig att pedagoger och hälso- och sjukvårdspersonal 

avstår eller missar att anmäla mer än vart annat barn som far illa (Ekelund & Dahlöf, 

2009). Rädsla hos sjuksköterskor är en bidragande orsak till att anmälan görs sent eller inte 

alls. Det kan vara rädsla för det utsatta barnets säkerhet, eller säkerheten för sjuksköterskan 

och hennes familj (Eisbach & Driessnack, 2010). En orosfaktor i samband med anmälan 

kan vara att förlora kontakten med familjen, och att detta kan få konsekvenser för barnet 

(Flaherty, Sege, Binns, Mattson & Christoffel, 2000). Tidigare negativa erfarenheter av 

Socialtjänsten, och att det inte varit till någon nytta för barnet gör att sjuksköterskorna drar 

sig för att anmäla (Flaherty et al., 2000; Plitz & Wachtel, 2009). Om barnet inte har klara 

tecken och symtom på att fara illa är det som sjuksköterska lätt att tvivla på sin bedömning 

i rädsla för att misstolka (Eisbach & Driessnack, 2010)..  
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Upplevelser i samband med anmälan av barn som far illa 

Sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning och stöd i samband med anmälan, då de upplever 

sig ha otillräcklig kunskap och oklara riktlinjer till hjälp för att anmäla (Feng et al., 2005; 

Lazenbatt & Freeman, 2006). I en amerikansk studie framkommer att sjuksköterskor och 

läkare inom primärvården, upplever brist på återkoppling från Socialtjänsten efter att 

anmälan är gjord (Flaherty et al., 2000). Liknande upplevelser beskrivs av sjuksköterskor 

inom akutsjukvården i Stockholm som arbetar med barn som far illa (Tingberg, Bredlöv & 

Ygge, 2008). I samband med anmälan kan den som är anmälningsskyldig uppleva 

situationen som besvärlig och krävande (Socialstyrelsen, 2004). Arbetsledningen har 

därför ett stort ansvar i att utarbeta rutiner för stöd, till de medarbetare som hamnar i dessa 

situationer (SOSFS, 2003:16). Sjuksköterskor i en internationell studie upplever att 

emotionellt stöd är viktigt i samband med anmälningsprocessen, men detta är ofta något 

som saknas (Plitz & Wachtel, 2009). Sjuksköterskan inom barnhälsovården arbetar 

självständigt vilket både kan leda till ett ökat självförtroende, men också osäkerhet i frågor 

som rör barn som far illa. BVC-sjuksköterskorna anser det därför viktigt att rådgöra med 

kollegor, och att på så vis också få stöd i beslutet att anmäla (Nayda, 2002).  Tingberg, 

Bredlöv och Ygge (2008) menar att det är en brist på forskning kring sjuksköterskors 

upplevelser av att möta barn som far illa.  

Teoretiska perspektiv 

Vårdvetenskaplig förankring 

Barnhälsovårdens uppdrag består bland annat av att främja barns hälsa och förebygga 

ohälsa (Magnusson et al., 2010). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver i sin teori om 

hälsa och vårdande att målet för vårdandet är hälsa och att främja individernas livskraft. 

Vårdandet syftar till att stärka och stödja människors hälsoprocesser, lindra lidande och 

därmed öka individens välbefinnande. Hur individen upplever hälsa påverkas bland annat 

av individens förmåga till att känna livskraft och livslust. För att som vårdare kunna stärka 

patientens hälsa krävs att en vårdande relation och ett vårdande möte uppstår mellan 

sjuksköterskan och patienten. Vårdrelationen fokuserar på patientens behov, och 

kännetecknas av öppenhet, kunskap och professionellt engagemang från sjuksköterskan. 

Då vården gäller barn kan det även vara befogat att ha ett familjeperspektiv i vårdandet. 

Det vårdande mötet kännetecknas av en ömsesidig tillit som främjar patientens trygghet. 

Trygghet kan beskrivas som en inre känsla av mening och sammanhang, och är i sig viktigt 

för patientens hälsa. Otrygghet kan uppstå när individens vardagliga tillvaro hotas, och 

bidra till ohälsa, men tryggheten kan dock återställas om hotet avlägsnas. Sjuksköterskan 

bör vara medveten om hur viktig känslan av trygghet är för patienten, och stärka den 

känslan, detta kan ses som sjuksköterskans etiska plikt (a. a.).  

Utvecklingsekologisk teori enligt Urie Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner är en rysk-amerikansk psykolog som utvecklat en ekologisk teori som 

år 1979 presenterades i ”The ecology of human development”. Bronfenbrenner (1979)  

menar att den mänskliga utvecklingen sker i ett aktivt samspel mellan olika sammanflätade 
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strukturer i individens omgivande miljö. Relationerna inom och mellan dessa strukturer 

kan enligt Bronfenbrenner liknas vid en rysk docka.  Teorin kan anpassas till människor i 

alla åldrar men är främst inriktad på barn. För att illustera relationerna mellan dessa 

strukturer utformade Bronfenbrenner en modell utifrån sin teori. Från början innefattade 

denna modell fyra olika system; mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem 

(Bronfenbrenner, 1979). Senare tillkom ett femte system, chronosystemet, som innefattar 

en ny dimension över tid, och som kan beskrivas som en tidsaxel (Bronfenbrenner, 2005). 

 

Mikrosystemet är den innersta nivån där individens upplevelser av aktiviteter, roller och 

relationer med andra i närmiljön har betydelse för utvecklingen (Bronfenbrenner, 1979).  

Magnusson et al. (2010) menar att mikrosystemet exempelvis innefattar familj, förskola, 

kamrater och vårdcentral. I denna omedelbara omgivning råder ömsesidiga relationer och 

individen har en förutbestämd roll, som exempelvis barn eller patient.    

 

Mesosystemet, som är nästa system, innefattar två eller flera mikrosystem och relationerna 

mellan dessa, där individen aktivt deltar och på så vis utvecklas. Relationerna och 

samspelet mellan familj, skola, kamrater och grannar påverkar således barnets utveckling 

(Bronfenbrenner, 1979).   

 

Exosystemet ligger utanför mesosystemet och påverkar individens utveckling indirekt, 

genom att individen påverkas av vad som händer även i de miljöer som barnet inte har 

direktkontakt med. Exempel på exosystem kan vara föräldrarnas arbetsförhållanden, 

organisationen inom skolan och föräldrarnas vänkrets som alla påverkar barnet indirekt 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

Makrosystemet är den yttersta nivån i modellen och utgörs av generella övergripande 

ideologiska, ekonomiska och politiska mönster som genomsyrar hela samhället. Här ingår 

de politiska beslut och lagar som utgör ramarna i samhället för de underliggande nivåerna 

(Bronfenbrenner, 1979). Magnusson et al. (2010) menar att karaktäristiska drag i samhället 

som exempelvis kulturellt bundna tänkesätt, vanor, lagar och regler innefattas i 

makrosystemet.  

 

Chronosystemet innefattar utvecklingsförändringar över tid som sker genom livshändelser 

eller erfarenheter under uppväxten. Dessa livshändelser som leder till förändringar kan 

antingen ske inom individen i samband med pubertet eller svår sjukdom, eller i den 

omgivande miljön. Miljöfaktorer som påverkar individens utveckling kan exempelvis vara 

att få syskon, börja skolan eller föräldrars skilsmässa (Bronfenbrenner, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Statistik visar att antalet anmälda fall av barn som far illa ökar. BVC-sjuksköterskan träffar 

många barn mellan 0-6 år och deras föräldrar, och har ett stort ansvar att identifiera och 

anmäla barn som far illa. Många gånger kan detta arbete vara krävande, särskilt som BVC-  

sjuksköterskan arbetar självständigt och får lita på sin egen intuition och kunskap. 

Emotionellt stöd i samband med anmälan är därför viktigt, trots detta visar forskning att 

detta ofta brister. Mycket av den tidigare forskningen är internationell och beskriver 
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egenskaper hos sjuksköterskor för att kunna identifiera barn som far illa, och faktorer som 

påverkar beslutet att anmäla. Forskning kring BVC-sjuksköterskors upplevelser av att 

anmäla barn som far illa är lite belyst, detta gäller både internationellt och nationellt. För 

att få en ökad förståelse för BVC-sjuksköterskors arbete och situation kring anmälan av 

barn som far illa, är det därför viktigt att studera BVC-sjuksköterskors egna upplevelser 

kring detta.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att anmäla barn 

som far illa till Socialnämnden. 

METOD 

Valet av metod styrs utifrån forskarens filosofi och smak, men framför allt utifrån 

forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008).  Kvalitativa metoder används för att förklara, 

beskriva och öka förståelsen för människors subjektiva upplevelser. Helheter studeras, 

vilket kännetecknar det holistiska syftet med kvalitativ forskning. Forskaren arbetar 

induktivt och strävar efter att upptäcka kännetecken och mönster i de beskrivande data som 

framkommer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Då syftet med studien var att beskriva 

upplevelser valdes en induktiv ansats, med kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Datamaterialet analyserades sedan förutsättningslöst genom 

manifest, kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).   

Urval 

Tio BVC-sjuksköterskor från nio olika vårdcentraler, i fem kommuner i Västra Sverige 

kontaktades för att undersöka om intresse och möjlighet fanns för att delta i studien. 

Muntlig information om studiens syfte och inklusionskriterier gavs. Inklusionskriterier för 

att få vara med i studien var att BVC-sjuksköterskorna skulle vara utbildade 

distriktssköterskor, tjänstgöra minst 50 % av sin arbetstid på BVC och ha anmält minst ett 

barn till Socialnämnden. BVC-sjuksköterskor som var vidareutbildade till 

barnsjuksköterskor samt de BVC-sjuksköterskor som arbetade mindre än 50 % på BVC 

exkluderades. Verksamhetschefer till de BVC-sjuksköterskor som var intresserade av att 

delta i studien och som uppfyllde kraven för inklusionskriterierna, kontaktades. De 

verksamhetschefer som kontaktades fick skriftlig information om studiens syfte och 

upplägg (bilaga 1), alla verksamhetschefer gav både sitt muntliga och skriftliga 

medgivande. BVC-sjuksköterskorna kontaktades därefter igen och fick skriftlig 

information om studien och dess upplägg, samt förfrågan om deltagande (bilaga 2). Åtta 

BVC-sjuksköterskor från tre olika stora kommuner tackade ja till att delta i studien. BVC-

sjuksköterskorna arbetade på sju olika vårdcentraler med varierande upptagningsområden 

beträffande socioekonomisk status. Två BVC-sjuksköterskor, från två andra kommuner, 

tackade av tidsskäl och upplevelse av okunskap nej till att delta i studien. Samtliga 

informanter var kvinnor och var mellan 35 - 64 år (median 48 år). BVC-sjuksköterskorna 
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hade varit färdiga distriktssköterskor mellan 6 - 33 år (median 13,5 år) och arbetat som 

BVC-sjuksköterskor mellan 2 - 34 år (median 13 år). BVC-sjuksköterskorna tjänstgjorde 

mellan 50 och 100 % på BVC, och hade gjort mellan 1 - 15 anmälningar till 

Socialnämnden. Tid och plats för intervjuerna fick BVC-sjuksköterskorna själva 

bestämma.    

Datainsamling 

Datainsamling skedde med hjälp av åtta kvalitativa forskningsintervjuer, och för att få svar 

på syftet utarbetades en intervjuguide (bilaga 5). Intervjuerna inleddes med öppna, 

beskrivande frågor: Kan du berätta om den gången du gjorde anmälan till socialnämnden 

om att ett barn for illa? Hur upplevde du det? De öppna frågorna kompletterades sedan 

med uppföljande frågor. Exempel på dessa uppföljande frågor var: Hur tänkte du då? Vad 

kände du? Vad hände sedan? Båda författarna genomförde först varsin pilotintervju som 

sedan transkriberades i nära anslutning till respektive intervju. Författare samt handledare 

läste sedan intervjuerna och detta resulterade i att de öppna, beskrivande frågorna skulle 

kvarstå men att mer tyngd skulle läggas på de uppföljande frågorna. Då resultatet ändå föll 

väl ut, inkluderades dessa pilotintervjuer i resultatet. Författarna genomförde sammanlagt 

fyra intervjuer vardera inom loppet av tre veckor. Alla intervjuer ägde rum på respektive 

BVC-sjuksköterskas arbetsrum, enligt önskemål från informanterna. Intervjuerna varade 

mellan 12 - 50 min (median 25 min). Vid intervjutillfällena fick deltagarna återigen 

skriftlig information om studiens syfte och att intervjun skulle spelas in. Deltagarna fick 

också, innan intervjun startade, skriva under det informerade samtycket (bilaga 3), samt 

lämna uppgifter om demografiska data (bilaga 4). Utrymme gavs också för eventuella 

frågor. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant, i så nära anslutning till intervjutillfället som 

möjligt, av den författaren som också genomfört intervjun. Det transkriberade materialet 

förvarades utom räckhåll för obehöriga, och det var endast författarna samt handledaren 

som hade tillgång till materialet (Kvale, 1997).  

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys som fokuserat det manifesta 

innehållet beskrivet av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys 

används inom omvårdnadsforskningen för att huvudsakligen tolka och granska texter. 

Analysmetoden syftar till att i en text upptäcka variationer med avseende på likheter och 

skillnader. Analysarbetet startade då alla intervjuer var gjorda. För att få en helhetskänsla 

lästes datamaterialet igenom flera gånger av båda författarna. Respektive författare 

identifierade först var för sig de delar i texten som gav svar på syftet, och som utgjorde 

meningsbärande delar av texten. Dessa delar markerades och identifierades som 

meningsenheter. Meningsenheterna varierade i storlek beroende på innehåll, men utgjordes 

av text, ord och meningar som genom sitt innehåll och sammanhang hörde ihop. Sedan 

jämförde och diskuterade författarna de identifierade meningsbärande enheterna 

tillsammans. I nästa steg kondenserades meningsenheterna så att texten blev kortare utan 

att det centrala innehållet förlorades. Den kondenserade texten abstraherades sedan, det vill 

säga benämndes med koder. Koden beskriver kortfattat en meningsenhets innehåll och 

genom kodning reflekterar forskaren över sina data på nya sätt. Koderna jämfördes sedan 

avseende likheter och skillnader och sorterades in i preliminära kategorier. Dessa 

preliminära kategorier bearbetades och analyserades ytterligare, genom att data särskiljdes 
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så att den endast passade in under en av kategorierna. Detta resulterade i fyra kategorier och 

12 underkategorier. Kategorin svarar på frågan vad, och beskriver det manifesta innehållet 

i texten. Under hela analysprocessen har författarna tillsammans gått fram och tillbaka, 

från delar till helhet i materialet, för att inte riskera att förlora relevant data. Exempel på 

analysprocessen ges i tabell 1. 

 

Tabell 1 Schematiskt exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet  Kondenserad 

enhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Men om igen, så får 

man ju alltid tänka på 

barnens bästa. Att de 

har ju liksom ingen 

som står på deras sida, 

utan man får ju vara 

den personen. 

 

Måste alltid tänka 

på barnens bästa, 

man får vara den 

som står på deras 

sida. 

Barnens 

bästa, står 

på deras 

sida. 

Barnets bästa i 

centrum 

Att anmäla är 

att göra det 

rätta 

Det är ju så att man ska 

ju anmäla då man 

känner att man känner 

oro för barnet, men 

ibland kan det ju vara 

att man tvivlar; är det 

verkligen rätt det jag 

känner? 

 

Man ska anmäla då 

man känner oro för 

barnet, ibland kan 

man tvivla, är det 

verkligen rätt det 

jag känner? 

Tvivlar, är 

det rätt det 

jag känner? 

Tvivel Känslomässigt 

engagemang 

Det är jag som jobbar 

med denna familjen på 

BVC så man får ju 

kanske fortsättningsvis 

träffa de här föräldrarna 

och blir det då inget av 

anmälan som jag 

gjort,utan jag kommer 

fortsätta träffa 

föräldrarna och då 

hoppas man att man 

kan ha kvar en bra 

relation med 

föräldrarna. 

Jag som jobbar 

med familjen, 

kanske 

fortsättningsvis 

träffar föräldrarna. 

Blir det inget av 

anmälan, hoppas 

man ha kvar en bra 

relation 

Hoppas på 

bra relation 

med 

föräldrarna 

även om 

anmälan 

inte leder 

till något 

Vilja att behålla en 

god relation till 

föräldrarna 

Önskan om 

fortsatt 

förtroende från 

föräldrarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan tycker jag att jag 

och...(kollegans namn), 

vi har jättemycket stöd 

i varandra. Så att…..det 

är jättemycket jobbiga 

fall ibland som vi bara 

måste få prata med 

varandra om och 

rådgöra lite. ”Hur 

skulle du ha gjort?” 

”Har  jag gjort rätt här 

och nu tycker du?” Det 

är jätteskönt att få göra  

så!  

Jättemycket stöd i 

kollegan, pratar 

och rådgör om jag 

gjort rätt, känns 

jätteskönt. 

Känns skönt 

att ha stöd i 

och rådgöra 

med 

kollegan. 

Betydelsen av att 

ha kollegor att 

rådgöra med 

Behov av stöd 

och samarbete 
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Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att forskaren har en hög etisk medvetenhet, då en god 

forskningsetik utgår från forskaren själv (Medicinska forskningsrådet, 2000). Etikprövning 

för denna studie gjordes inte då forskning som bedrivs inom högskolan, både på grund- 

och avancerad nivå, inte omfattas av lagen om etikprövning som rör människor (SFS, 

2003:460). I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association General Assembly, 

2008) beskrivs etiska principer i samband med medicinsk forskning, och hur individer ska 

skyddas i forskningssammanhang. Dessa etiska principer tydliggörs i riktlinjer från 

medicinska forskningsrådet, där det i empirisk forskning ställs följande etiska krav på 

forskaren: informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet samt 

nyttjandekravet (Medicinska forskningsrådet, 2000). Författarna har beaktat dessa etiska 

krav under hela forskningsprocessen genom att studieupplägg och intervjuguide godkändes 

av handledaren innan urval och datainsamling gjordes. Muntlig och skriftlig information 

till verksamhetschefer och BVC-sjuksköterskor gavs på ett adekvat och lättförståeligt sätt, 

för att de tillfrågade lättare skulle kunna ta ställning till eventuellt deltagande i studien. 

Därefter inhämtades muntligt och skriftligt medgivande och samtycke till att delta i 

studien. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. BVC-sjuksköterskorna 

gavs möjlighet till att själva välja plats för intervjun. Intervjuerna skrevs sedan ut 

ordagrant, och förvarades så att obehöriga inte hade tillgång till materialet. Enligt Kvale 

(1997) säkras konfidentialiteten i det insamlade materialet, genom att informanternas 

identitet inte röjs. I denna studie säkrades konfidentialiteten genom att intervjuerna 

avidentifierades och gavs ett nummer innan handledaren fick tillgång till materialet. Data 

som skulle kunna identifiera informanterna har inte heller redovisats i resultatet. Det 

insamlade materialet har endast använts inom ramen för denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier och 12 underkategorier vilka 

presenteras i tabell 2. Kategorierna presenteras nedan tillsammans med sammanfattningar 

och citat ur datamaterialet.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på BVC-sjuksköterskors 

utsagor. 

 

Kategori Underkategori 

 

 

Att anmäla är att göra det rätta 

 

 

 

 

Känslomässigt engagemang 

 

 

 

 

Önskan om fortsatt förtroende 

från föräldrarna 

 

Behov av stöd och samarbete 

 

 

 

Anmälningsplikt är en viktig del i professionen 

Barnets bästa i centrum 

Erfarenheten har betydelse för att våga anmäla 

Svårigheter att formulera anmälan 

 

Tvivel 

Oro 

Lättnad 

Frustration 

 

Svårigheter att informera föräldrarna 

Vilja att behålla en god relation till föräldrarna 

 

Betydelsen av att ha kollegor att rådgöra med 

Samverkan underlättar arbetet kring barnen 

Att anmäla är att göra det rätta  

BVC-sjuksköterskorna var väl medvetna om deras anmälningsskyldighet och att den ingick  

som en del i professionen. De upplevde det många gånger påfrestande, men såg anmälan 

som en hjälp för barnet och dess familj. Erfarenhet hade betydelse då de upplevde att det 

med tiden blev lättare att våga göra anmälan, fastän själva formuleringen av anmälan 

upplevdes svår.  

Anmälningsplikt är en viktig del i professionen 

Anmälningsskyldigheten ingick i BVC-sjuksköterskornas profession, vilket de var väl 

medvetna om. BVC-sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att göra anmälan även 

om de visste att denna inte alltid ledde till någon åtgärd för barnet. 

Anmälningsskyldigheten upplevdes som en hjälp till att våga göra anmälan, och de kunde 

luta sig emot denna i mötet med föräldrarna, som då lättare respekterade att anmälan 

gjordes. Anmälan upplevdes inte alltid lätt att göra då denna väckte mycket tankar och 
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funderingar. En BVC-sjuksköterska beskrev det som att anmälan var det svåraste man 

kunde göra och att det skulle varit enklare att blunda för alltihopa.  

 

Det enklaste är att blunda, lägga locket på, att låtsas att ”jag har inte sett 

någonting”. Men skulle det sedan hända någonting, och att man ser att barnen far 

illa, man skulle ju aldrig förlåta sig! För just detta att göra en anmälan, det är det 

svåraste man kan göra. Det är mycket enklare att blunda! (8) 

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att de hade en viktig roll i samband med anmälan, där de 

hade möjlighet att kunna påverka och göra något positivt. Betydelsen av att vara 

professionella och att göra anmälan trots att lagar och tystnadplikt ibland upplevdes 

försvåra anmälningsförfarandet, ansågs viktigt. Anmälningsförfarandet försvårades genom 

att exempelvis inte öppet kunna diskutera barnet och dess situation med andra instanser. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde ändå att det var bättre att göra anmälan en gång för 

mycket än en gång för lite. 

Barnets bästa i centrum 

Anmälan sågs som en hjälp för barnet som for illa, men också som en hjälp för hela 

familjen, vilket bidrog till att BVC-sjuksköterskorna då upplevde det lättare att göra 

anmälan. De upplevde också att föräldrarna själva såg anmälan som en möjlighet till att få 

hjälp. Även om själva anmälningsförfarandet ibland upplevdes svårt, gjordes anmälan för 

att BVC-sjuksköterskorna brydde sig om och ville hjälpa barnen. Barnets bästa beaktades 

alltid, och det viktigaste var att stå på barnets sida och föra dess talan. 

 

Det är barnets bästa som står i centrum och det tycker jag känns bra. Det är barnet 

man ska tänka på, det får man ibland påminna sig själv om och det hjälper en att ta 

kontakt med socialtjänsten. (4) 

Erfarenheten har betydelse för att våga anmäla 

Lång erfarenhet inom yrket ansågs ha betydelse för att våga göra anmälan. Erfarenheten 

bidrog också till att det var lättare att fatta beslut om att anmäla, och BVC-

sjuksköterskorna upplevde att det kändes skönt att ha kommit till den insikten att ta varje 

situation för vad den var.  

 

Naturligtvis erfarenheten..det är väl så det är också. Det är det väl, när man har 

varit med om det några gånger och jobbat länge att man VÅGAR mer. (6) 

Svårigheter att formulera anmälan 

När BVC-sjuksköterskorna bestämt sig för att anmäla ett barn till socialnämnden, 

upplevdes osäkerhet kring och svårigheter i själva formuleringen av anmälan. Detta då 

tydliga riktlinjer saknades och då journalföringen ibland uppfattades som otillräcklig. 

BVC-sjuksköterskorna kände sig också ensamma då anmälan skulle göras, och upplevde 

det svårt att själva formulera anmälan. Svårigheten låg i att kunna formulera sig på ett 

sådant sätt och kunna ge uttryck för känslor och oro över barnet i skrift, så att detta tydligt 

framgick i anmälan.   
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Man känner att man är lite ensam när man ska sätta sig ner och ”få ihop” 

alltihopa. Så att det liksom blir någon tyngd i det hela. Så att man får till att det 

verkligen, kanske, möjligtvis blir en åtgärd när man gjort anmälan. (6) 

 

Samtidigt upplevdes en svår balansgång mellan vad och hur mycket som skulle skrivas ner, 

då föräldrarna också var berättigade till att läsa anmälan. En ny anmälningsblankett har 

tagits fram, vilket bidragit till att det blivit lättare att uttrycka och formulera anmälan på ett 

mer överskådligt sätt.  

Känslomässigt engagemang 

BVC-sjuksköterskorna upplevde blandade känslor i samband med anmälan av barn som 

for illa, och blev berörda och känslomässigt engagerade under hela anmälningsförfarandet.  

Tvivel 

Osäkerhet och tvivel upplevdes i samband med anmälan, och BVC-sjuksköterskorna ville 

verkligen vara säkra på att de gjorde rätt i att anmäla, och att anmälan inte gjordes för 

tidigt. De försökte vara så objektiva som möjligt utan att blanda in egna känslor, detta för 

att bedömningen skulle bli så korrekt som möjligt. Tvivlet låg således i huruvida de kunde 

lita på sin magkänsla att barnet verkligen for illa. Denna tvekan gjorde att BVC-

sjuksköterskorna hade svårt att släppa tankarna på barnet och dess tillvaro, vilket i sin tur 

medförde att de bar med sig mycket tankar hem.  

 

Det är ju så att man ska ju anmäla då man känner att man känner oro för barnet 

men ibland kan det ju vara att man tvivlar är det verkligen rätt det jag känner eller 

är det bara mina egna känslor. (3) 

 

Även efter att anmälan var gjord kunde BVC-sjuksköterskorna tvivla på om beslutet varit 

rätt. Samtidigt upplevdes ingen tveksamhet då det stod helt klart att barnet for illa och 

anmälan måste göras, och då alla andra möjligheter till att kunna hjälpa och stödja barnet 

och föräldrarna hade tömts.  

 

Jag har inte känt att jag gjort fel när jag gjort det, jag har haft så mycket, så det 

här är rätt, har inte varit tveksam utan bara känt att här måste jag anmäla. (4) 

Oro   

BVC-sjuksköterskorna upplevde en oro för de personliga konsekvenser som anmälan 

kunde leda till, och därmed en rädsla för den egna säkerheten. I de fall föräldrarna hade 

reagerat med ilska efter anmälan, kunde mötena med föräldrarna kantas av obehag och 

olustkänsla. Olustkänslan framkallades av att inte veta var de hade föräldern, och detta 

ledde till rädsla för hur föräldrarna skulle reagera och agera. BVC-sjuksköterskorna kunde 

också utsättas för situationer som upplevdes som hotfulla. Dels kunde dessa situationer 

uppstå på arbetsplatsen, men också ute i samhället när de mötte föräldrarna utanför 

arbetstid.  
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Han kunde nästan vara lite hotfull ibland faktiskt! Just inte vad han sa och så här 

till mig men… blickar och så här när man mötte honom; det sa mer än ord! Så att 

just det tyckte jag var väldigt obehagligt, och just det där när han hade 

alkoholproblem, man visste liksom inte vad han kunde ta sig till och så där.  (8) 

Lättnad 

När anmälan väl var gjord upplevdes en känsla av lättnad. Det var en skön och befriande 

känsla av att till viss del kunna släppa taget, då hela processen med allt arbete och alla 

funderingar faktiskt lett fram till ett beslut om anmälan. BVC-sjuksköterskorna upplevde 

också att det kändes skönt att inte helt säkert behöva veta att barnet for illa, utan att 

Socialtjänsten tog över bedömningen, ansvaret och utredningen. Lättnadskänsla infann sig 

också, eftersom BVC-sjuksköterskorna efter anmälan upplevde att de hade gjort vad de 

kunde och var ålagda till att göra. Då Socialtjänstens utredning ledde till åtgärder för 

barnet, och i de fall återkoppling gavs, fick BVC-sjuksköterskorna också bekräftelse på att 

oron och anmälan varit befogad. Barnet kunde nu få större möjlighet till en tryggare 

uppväxt och föräldrarna hjälp och stöd i föräldrarollen.  

 

 Jag tyckte att det var skönt att göra en anmälan då för att det kändes som att då 

släppte det lite från mig och då kunde andra också hjälpa till så att säga. Det 

kändes som att jag kunde släppa det lite. (1) 

. 

Frustration  

BVC-sjuksköterskorna upplevde frustration efter att anmälan var gjord. Exempelvis då 

anmälan inte lett till någon utredning eller åtgärd för barnet, fastän BVC-sjuksköterskorna 

ansett sig ha god grund för denna. I de fall som utredningen inte ledde till någon åtgärd, 

upplevdes frustration över att tvingas göra upprepade anmälningar på samma barn. Då 

utredningsprocessen ibland tog lång tid kunde detta också upplevas frustrerande. BVC-

sjuksköterskorna upplevde att barnet då fick leva under ogynnsamma förhållanden onödigt 

länge, och att föräldrarna också var frustrerade över ovissheten över vad som skulle hända 

med barnet.  

 

Här får man väl se så att nu har jag gjort en anmälan och gjort det jag kan göra 

och är det så att det inte händer något utan att det bara rullar på då får man väl 

göra en anmälan till och det är ju så de uppmanar, blir det inget så gör en ny 

anmälan. Det kan man väl ibland tycka är frustrerande att man ska behöva hålla 

på med. (3) 

 

Bristfällig återkoppling från Socialtjänsten upplevdes också som frustrerande. 

Frustrationen låg i att inte få feedback om vilka insatser som gjorts för barnet och familjen, 

och huruvida eventuella åtgärder förbättrat barnets situation.  

 

För jag kan liksom känna att man vill ha lite feedback att ”nu kan jag släppa detta 

lite”, för då vet jag ändå att soc är inkopplad, och att de kommer att göra åtgärder 

i familjen….så man känner sig lite maktlös och så här och frustrerad tycker jag när 

man inte får den här feedbacken. (8) 
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BVC-sjuksköterskorna som fortfarande hade kontakt med föräldrarna till det utsatta barnet, 

tvingades förlita sig på den information som föräldrarna själva gav, vilket upplevdes 

frustrerande.  

Önskan om fortsatt förtroende från föräldrarna 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att informera föräldrarna om anmälan då 

de riskerade att förlora förtroendet och den goda relation som hade byggts upp. 

Svårigheter att informera föräldrarna 

Bland det svåraste de kunde ställas inför, var att berätta för föräldrarna om att anmälan 

skulle göras. Svårigheten låg i hur informationen skulle formuleras och ges till föräldrarna. 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med rak och ärlig kommunikation med 

föräldrarna, och att inte gå bakom ryggen på dem. Detta för att förtroendet inte skulle 

skadas. För att klara av detta krävdes en hel del mod.  

 

Innan jag ringde till soc och pratade med dem, så kände jag att i och med att jag 

var så involverad i den här familjen, så ville ju jag ringa och berätta det för dem, 

att jag tänkte göra en anmälan. För jag tycker att det är mer..ja schysst och ringa 

och berätta det så att det inte kommer som en fullständig överraskning. (8) 

 

Då informationen gavs utan egna värderingar och med respekt för föräldrarna upplevdes 

detta inte lika svårt. Då det fanns en osäkerhet att informationen kunde misstolkas, 

informerades inte alltid föräldrarna om att anmälan skulle göras.   

Vilja att behålla en god relation till föräldrarna 

BVC-sjuksköterskorna upplevde det viktigt och var måna om att ha en god relation till 

barnet och föräldrarna. Ofta kom de familjen nära och en förtroendefull relation över tid 

byggdes upp. Då BVC-sjuksköterskorna sedan tvingades göra en anmälan och på så vis 

utlämna familjen, upplevdes detta svårt.  

 

Och när jag ringde till den här familjen så var det mamman i familjen som jag 

pratade med, och det kändes ju väldigt, väldigt jobbigt tyckte jag.  Att jag som stod 

den här familjen så nära; att jag ringde om en sån sak. (8) 

 

Rädsla för att bli osams med och såra föräldrarna, mista förtroendet och kontakten med 

familjen vid anmälan var också något som de gav uttryck för. Främsta oron låg i att 

familjen efter anmälan skulle vända dem ryggen och inte komma dit, eller att barnet skulle 

fara mer illa i väntan på eventuella insatser från Socialtjänsten.  

 

Väldigt orolig att familjen skulle bli arg på mig. Att mamma och pappa skulle vara 

arga och inte komma till mig. Att man skulle flytta härifrån och inte höra av sig och 

ta flickan med sig. (1) 

 

Om den nära relationen på något vis skulle brytas, upplevdes svårigheter i att kunna hjälpa 

och finnas till hands för familjen. Samtidigt framkom att de ändå upplevde att vissa 
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föräldrar hade kvar förtroendet, och inte tog avstånd efter att anmälan hade gjorts. 

Föräldrarna kom således tillbaka och relationen fortsatte som förut.  

Behov av stöd och samarbete 

BVC-sjuksköterskorna upplevde det betydelsefullt att få rådgöra med kollegor, då anmälan 

och arbetet med barn som for illa många gånger upplevdes ensamt och påfrestande. 

Samverkan med förskolor och Socialtjänst gav BVC-sjuksköterskorna stöd, men upplevdes 

också underlätta arbetet kring barnen som for illa. 

Betydelsen av att ha kollegor att rådgöra med  

Stöd från och att få rådgöra med kollegor, såsom andra BVC-sjuksköterskor och läkare 

upplevdes viktigt både före och efter anmälan. Detta då anmälan och arbetet med barn som 

for illa upplevdes ensamt, och att de kände skuld för att anmälan gjorts och också 

utpekades som syndabockar. Denna utsatthet upplevdes som störst i mindre samhällen. Det 

som var mest utmärkande var behovet av att få bolla tankar och funderingar med andra 

BVC-sjuksköterskor, och därmed få stöd och bekräftelse på att anmälan var befogad. 

Oftast upplevdes stöd från kollegor, samtidigt som detta inte alltid ansågs vara fallet.  

 

Är det så att jag ser att barnet far illa så ibland är det lite svårt, då är det bra att 

man kan bolla dessa saker. Så här känner jag eller så här har det varit, vad tycker 

du? Vad skulle du ha gjort? Hur känner du när jag berättar det här? Då kanske 

man får lite mer känsla att det var nog det rätta jag gjort, ibland vill man kanske ha 

kvitto på det, att andra kanske hade gjort likadant. (3) 

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde det viktigt att få stöd från och att ha läkaren bakom sig i 

samband med anmälan, då arbetet på BVC mycket handlar om teamarbete. Stöd och 

handledning från chefer och barnpsykologer kunde ibland behövas för att få prata av sig, 

men vanligtvis upplevdes inte ett sådant behov.  

Samverkan underlättar arbetet kring barnen 

Samverkan hade stor betydelse både före och efter anmälan, och för att kunna stötta och 

hjälpa barnet och föräldrarna på bästa sätt. Tystnadsplikt och sekretess mellan olika 

instanser upplevdes dock hindra möjligheten till samverkan. Samverkan med förskolorna 

upplevdes som viktigt, då förskolepersonal träffade barnet och föräldrarna mer regelbundet 

och ofta hade samma oro för barnet. BVC-sjuksköterskorna fick då bevis på att även 

förskolepersonal var oroliga för barnet och dess situation, vilket gav ökad trygghet i att gå 

vidare med anmälan.  

 

Känner jag väldigt bra kontakt med de här förskolorna som jag pratat om. Så att 

jag känner att jag kan ringa ner till dem och prata kring de här sakerna och få 

kanske lite mer kött på benen och så här då…och känna mer trygghet i det här att 

nej, här måste jag agera. (6) 
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Samtidigt upplevde BVC-sjuksköterskorna att förskolepersonalen trots tät kontakt med 

barnet och föräldrarna ofta avstod från att anmäla, eller att anmälan borde gjorts tidigare 

via förskolan och inte via BVC.  

 

Samverkan med Socialtjänsten upplevdes som en viktig men svår bit, då Socialtjänsten 

uppfattades som en egen, sluten enhet. Det som fungerade bra var bland annat att BVC-

sjuksköterskorna upplevde att de kunde ringa och rådfråga vid tveksamheter om anmälan. 

De var skyldiga att lämna alla nödvändiga uppgifter, men upplevde att Socialtjänsten också 

borde kunna återkoppla då båda omfattades av tystnadsplikt. Sekretessen upplevdes därför 

hindra samarbetet kring de utsatta barnen.  

 

Vi har ju tystnadsplikt båda två och jag har ju SKYLDIGHET att berätta allting för 

dom, men dom har liksom ingen skyldighet att ”ge tillbaka” till mig så att jag kan 

känna mig lugn. Att de har varit i familjen, att de har gjort åtgärder och så..Så det 

tycker jag är lite tokigt, när man har tystnadsplikt BÅDA egentligen! (8) 

 

BVC-sjuksköterskorna uttryckte samtidigt att samverkan med Socialtjänsten blivit något 

bättre, och att återkoppling gavs allt oftare. Vid given återkoppling upplevdes att den 

fortsatta kontakten med familjen underlättades, och bidrog till ytterligare kunskaper om hur 

liknande situationer i framtiden kunde hanteras.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningen har en induktiv ansats och är flexibel, men kräver mycket 

engagemang och planering av forskaren, som också beskrivs som ett viktigt instrument i 

forskningsprocessen. Metoden kritiseras ibland för att vara allt för subjektiv, och resultatet 

svårt att generalisera då det endast är en liten grupp som studeras. Kvantitativ forskning 

har en deduktiv ansats och fokuserar på det objektiva och kvantifierbara. Då kvalitativ 

forskning söker förståelse för upplevelser, söker istället kvantitativ forskning efter 

förklaring och generaliserbar, säker kunskap (Polit & Beck, 2008). Ovanstående 

jämförande beskrivning mellan kvantitativ och kvalitativ forskning visade sig också styrka 

valet av induktiv ansats och kvalitativ metod för denna empiriska studie, som syftade till 

att beskriva upplevelser.   

 

För att säkerställa och återspegla trovärdighet i kvalitativa data och resultat, använder 

Lincoln och Guba (1985) de fyra begreppen giltighet (credibility), confirmability (svensk 

översättning saknas), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). 

Giltighet avser huruvida resultatet och tolkningarna är giltiga, det vill säga hur sanna 

resultaten är. Confirmability relaterar till huruvida resultatet är förankrat i datamaterialet, 

vilket också är en form av giltighet. Tillförlitlighet avser stabiliteten i resultatet över tid 

och under olika förhållanden. Överförbarhet avser i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper och sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) använder 

sig dock endast av de tre begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva resultatets trovärdighet. Då författarna valt att använda kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004), används därför endast dessa tre ovanstående 

begrepp i metoddiskussionen.  

 

Då studien utförts inom ramen för distriktssköterskeutbildningen, inkluderades endast 

BVC-sjuksköterskor som var utbildade distriktssköterskor. Alla informanter var kvinnor, 

vilket berodde på att inga manliga BVC-sjuksköterskor tjänstgjorde vid de utvalda 

Barnavårdscentralerna.  Detta medförde att det inte blev någon variation avseende kön, 

vilket kanske kan uppfattas som en begränsning, men speglar samtidigt förhållanden inom 

yrket. Urvalet som gjordes skulle kanske också kunna kritiseras för att inte vara gjort enligt 

någon specifik metod. Bortsett från detta blev det ändå stor variation avseende ålder på 

informanterna, antal yrkesverksamma år som BVC-sjuksköterskor, antalet gjorda 

anmälningar samt olika socioekonomiska upptagningsområden. Denna variation, samt 

noggrann beskrivning av urval och informanter bedöms ändå stärka studiens giltighet.  

 

Kvalitativa intervjuer valdes och visade sig vara en relevant datainsamlingsmetod. Det 

talade ordet är ett bra sätt att kunna fånga och studera människors upplevelser och 

erfarenheter på (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Fokusgruppsintervjuer skulle 

möjligen kunnat vara ett alternativ, men enskilda intervjuer bedömdes vara ett bättre och 

mer relevant alternativ, för att fånga BVC-sjuksköterskornas subjektiva upplevelser. Kvale 

(1997) menar att öppenheten och flexibiliteten i kvalitativa intervjuer är till stor fördel, 
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men ställer också höga krav på kunskap, förberedelser och träning då intervjuaren är själva 

forskningsverktyget. Då båda författarna hade liten erfarenhet av att göra intervjuer, och 

för att se om informanterna förstod frågorna i intervjuguiden, och om dessa frågor kunde 

ge svar på studiens syfte, genomfördes varsin pilotintervju. Detta för att resultatet skulle bli 

så tillförlitligt som möjligt.  Trots intervjuguide visade det sig dock svårt att ställa 

relevanta uppföljande frågor och i viss mån förekom också, på grund av ovana, ledande 

frågor. Detta skulle möjligen kunnat påverka resultatets trovärdighet negativt. Efter 

avstämning med handledare och vissa justeringar av uppföljande frågor, förbättrades dock 

intervjutekniken. Intervjuresultatet förbättrades också efter varje genomförd intervju, då 

författarna blev allt bättre på att fånga BVC-sjuksköterskornas specifika och subjektiva 

upplevelser. Alla intervjuer utfördes enligt önskemål på respektive BVC-sjuksköterskas 

arbetsplats. En intervju fick dock avbrytas för att sedan återupptas, då informanten blev 

inkallad på vårdcentralen för att hjälpa till. Detta avbrott skulle kunnat påverka resultatet 

av denna intervju negativt. I kvalitativa studier görs vanligen 15 +/- 10 intervjuer, men 

antalet kan variera beroende på resurser och tid (Kvale, 1997). Polit och Beck (2008) 

menar att många kvalitativa forskare inte i förväg bestämmer hur många intervjuer som ska 

göras, utan intervjuar tills ingen ytterligare information kan urskiljas av ny datainsamling. 

Inom ramen för denna studie och dess tidsmarginal, planerades initialt åtta till tio 

kvalitativa intervjuer. Då åtta intervjuer hade genomförts framkom inget nytt i 

intervjuerna, och författarna bedömde således det insamlade materialet som tillräckligt, för 

att kunna starta analysprocessen.  

   

Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod och visade sig lämplig för denna typ av 

studie som inte baseras på någon specifik tradition, och då upplevelser är något som skiljer 

sig åt mellan människor. Enligt Elo och Kyngäs (2008) lämpar sig denna analysmetod 

också väl inom omvårdnadsforskning men har kritiserats för att inte ha några enkla, klara 

riktlinjer för analys. Graneheim och Lundman (2004) menar att kvalitativ innehållsanalys 

kan vara en lämplig analysmetod för studenter, som då kan välja svårighetsgrad på 

analysen.  Analys av det manifesta innehållet anses därför vara en lämplig nivå att börja 

med. Då båda författarna var tämligen oerfarna och ansåg sig som nybörjare i 

analyssammanhang, valdes att endast analysera det manifesta, konkreta, i innehållet och 

stanna vid kategoribildning. Författarna har utefter sina kunskaper och sin förmåga försökt 

att arbeta så textnära som möjligt utan att förlora helheten, vilket dock är en risk vid 

manifest analys. För att stärka tillförlitligheten på resultatet har analysarbetet genomförts 

till viss del separat men huvudsakligen gemensamt, vilket möjliggjort diskussion och 

reflektion kring resultatet. Öppenhet har eftersträvats under analysprocessen, och 

underlättats av att ingen av författarna har tidigare erfarenhet av BVC-sjuksköterskearbete, 

eller anmälan av barn som far illa. Analysprocessen har beskrivits så grundligt som möjligt 

för att stärka resultatets tillförlitlighet och giltighet.  Citat har presenterats i resultatet för 

att läsaren också ska få möjlighet att bedöma giltigheten. Då resultatet beskriver 

människors upplevelser var det svårt och tidskrävande att formulera kategorier och 

underkategorier, utan att data kunde passa in i fler än en kategori.  Handledaren som läst 

alla intervjuer, granskade och bedömde därför kategorisystemet avseende giltighet, vilket 

ledde till flera förbättringar. Huruvida resultatet är användbart eller överförbart till andra 

kontext kan endast läsaren avgöra. Denna bedömning underlättas dock av den noggranna 

beskrivningen av urval, informanter, datainsamling och dataanalys som gjorts i 

metodbeskrivningen.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att anmäla barn 

som far illa till socialnämnden. Dessa upplevelser presenteras under följande fyra 

kategorier: att anmäla är att göra det rätta, känslomässigt engagemang, önskan om fortsatt 

förtroende från föräldrarna samt behov av stöd och samarbete.  

 

I resultaten framkommer att BVC-sjuksköterskorna upplever att anmäla är att göra det 

rätta, och att anmälningsskyldigheten upplevs som en viktig del i professionen. Samtidigt 

upplever BVC-sjuksköterskorna att anmälan är svår och jobbig att göra, men att 

anmälningsskyldigheten bidrar till att våga anmäla. Liknande resultat beskrivs av Feng, 

Chen, Fetzer, Feng och Lin (2012) och Nayda (2002), där sjuksköterskor använder 

anmälningsskyldigheten som en sköld som rättfärdigar och underlättar anmälan, samt 

fungerar som stöd till att våga agera. Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

(Bronfenbrenner, 1979) sker barnets utveckling i samspel med olika omgivande system i 

barnets miljö. Makrosystemet, som är det yttersta systemet, utgörs av generella mönster 

och lagar i samhället. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och FN:s konvention om barns 

rättigheter (FN´s generalförsamling, 1989) ingår på så vis i makrosystemet, och har 

betydelse för barn som far illa och deras utveckling. BVC-sjuksköterskorna styrs och tar 

hjälp av dessa lagar och samhälleliga värderingar om barns rättigheter vid anmälan och vid 

mötet med barnet och familjen. Informanterna i denna studie upplever att de har en viktig 

roll i samband med anmälan, med möjlighet till att kunna påverka och agera, vilket 

överensstämmer med barnhälsovårdens uppdrag att tidigt identifiera problem och främja 

barns hälsa (Magnusson et al., 2010). Lister och Crisp (2005) menar också att 

sjuksköterskorna har en betydelsefull roll att upptäcka och skydda barn som misstänks fara 

illa.  

 

BVC-sjuksköterskor i denna studie upplever att anmälan är lättare att göra och anses rätt, 

då anmälan görs för barnets bästa. Detta barnperspektiv stämmer väl överens med den 

nationella målbeskrivning som finns för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården 

(Nationella nätverket för vårdutvecklare och barnhälsovårdssamordnare, 2007) som 

beskriver att BVC-sjuksköterskorna ska arbeta utifrån FN:s konvention om barns 

rättigheter (FN´s generalförsamling, 1989). I artikel tre beskrivs särskilt att barnets bästa 

alltid ska komma i främsta rummet. Resultaten i denna studie tydliggör vikten och 

upplevelserna av att som BVC-sjuksköterska stå på barnets sida, och ha barnets bästa i 

centrum vid anmälan. Eisbach och Driessnack (2010) menar att sjuksköterskor fungerar 

som advokater för det utsatta barnet under anmälningsprocessen, och för barnets talan när 

det själv inte kan det.  

 

Resultaten i denna studie visar att BVC-sjuksköterskorna upplever svårigheter i att 

formulera anmälan, på grund av oklara riktlinjer och rutiner. Liknande resultat presenteras 

i internationella studier, som visar på att sjuksköterskor upplever brist på kunskap och 

tydliga riktlinjer i samband med anmälan, och efterfrågar därför mer utbildning i ämnet 

(Feng et al., 2005; Lazenbatt & Freeman, 2006). En amerikansk studie framhåller att 

utbildning ökar sannolikheten för att hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar misstänkta 

fall av barn som far illa (Flaherty et al., 2000). Detta är en intressant aspekt då hälso- och 

sjukvårdspersonal missar eller avstår att anmäla barn till socialnämnden (Ekelund & 
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Dahlöf, 2009), trots anmälningsskyldighet och att medvetenheten i Sverige kring barn som 

far illa har ökat (Lagerberg, 2010). Kanske skulle utbildning och klarare riktlinjer bidra till 

att fler anmälningar görs av barn som far illa. Verksamhetschefer har ett stort ansvar i att 

se till att personal har klara, aktuella rutiner och rätt kunskap om hur och när anmälan ska 

göras (SOSFS, 2003:16). Lokala strukturer och rutiner ingår i exosystemet enligt 

Bronfenbrenners teori (1979), och påverkar barnets utveckling indirekt. Vid anmälan av 

barn som far illa skulle barnhälsovårdens organisation och struktur därför kunna utgöra ett 

exosystem, där oklara riktlinjer, rutiner och brist på kunskap indirekt påverkar det utsatta 

barnet. 

 

I resultaten framkommer att BVC-sjuksköterskorna upplever blandade känslor, och blir 

känslomässigt engagerade av att anmäla barn som far illa. Känslor av tvivel, oro, lättnad 

och frustration är tydligt framträdande. Tvivel upplevs huruvida barnet verkligen far illa 

och om BVC-sjuksköterskorna kan lita på sina magkänslor. Detta medför att BVC-

sjuksköterskorna ofta bär med sig tankar på barnet hem. Rowse (2009a) beskriver liknande 

tvivel huruvida sjuksköterskor i anmälningssituationer kan lita på sin magkänsla, utan att 

riskera att hamna i etiska konflikter att anklaga felaktigt, och göra mer skada än nytta. 

Feng et al. (2012) menar att då uppenbara bevis finns på att barnet far illa, minskar 

osäkerheten att anmäla. Liknande resultat har också framkommit i denna studie. Denna 

osäkerhet och känsla av tvivel inför att göra anmälan, kan av förklarliga skäl säkert uppstå 

då BVC-sjuksköterskorna ofta arbetar ensamma. Samtidigt anger Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) att endast misstanke om att barnet far illa räcker för att göra en anmälan. 

 

I resultaten framkommer att BVC-sjuksköterskorna har upplevt hotfulla situationer efter att 

anmälan gjorts, och att detta leder till en oro för sin egen säkerhet.  Detta anser författarna 

viktigt att lyfta och poängtera. Eisbach och Driessnack (2010) beskriver att sjuksköterskor 

på grund av rädsla för sin egen säkerhet drar sig för att göra anmälan. Trots att 

informanterna i denna studie upplever rädsla och oro för sin egen säkerhet är det ingen som 

ger uttryck för att denna rädsla hindrar dem från att göra anmälan. Kanske beror detta på 

hur intervjufrågorna utformats, och resultatet hade kanske blivit annorlunda om 

informanterna specifikt tillfrågats om detta.  

 

Resultaten i denna studie tydliggör BVC-sjuksköterskornas upplevelser om en önskan om 

fortsatt förtroende från föräldrarna trots anmälan. Svårigheter upplevs i att informera 

föräldrarna om att anmälan görs, och samtidigt ha kvar förtroendet. Ur resultaten framgår 

också att BVC-sjuksköterskorna, som ofta står familjen nära, upplever det svårt att utlämna 

familjen vid anmälan. Detta då de har en vilja att behålla en god relation till föräldrarna, 

för att även efter anmälan kunna stödja och finnas till hands för familjen. Liknande resultat 

beskriver Nayda (2002), som menar att BVC-sjuksköterskor värdesätter den 

förtroendefulla relationen till familjen som byggts upp, och upplever en känsla av svek 

gentemot familjen då anmälan görs.  Relationen och samspelet mellan familjen och BVC-

sjuksköterskan på barnavårdscentralen ingår enligt Bronfenbrenners teori (1979) i 

mesosystemet, och påverkar barnets utveckling. BVC-sjuksköterskan och familjen ingår 

således också i de viktiga mikrosystem som omger barnet. Om samspelet inte fungerar 

skulle BVC-sjuksköterskan kanske inte upptäcka barnet som far illa och därmed missa att 

göra en anmälan. Detta skulle kunna innebära att barnet får fortsätta att leva under 

ogynnsamma förhållanden som därmed påverkar dess utveckling negativt. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) är hälsa målet för vårdandet, och för att kunna stärka patientens hälsa 
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krävs en vårdande relation mellan patient och sjuksköterska. Om relationen till barnet och 

föräldrarna vid anmälan bryts, har BVC-sjuksköterskan inte lika lätt att främja det utsatta 

barnets hälsa och trygghet. Om däremot relationen bibehålls trots anmälan, kan BVC-

sjuksköterskan lättare verka för barnets trygghet, och därmed minska risken för ohälsa. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett familjeperspektiv kan vara befogat vid vården 

av barn, men Feng et al. (2012) anser dock att det kan vara svårt att respektera individuella 

önskemål och ge fördelar till hela familjen då barn far illa. Som exempel nämns att 

anmälan av barn som far illa kan vara till fördel för barnet men förödande för föräldrarna. 

Detta överensstämmer till viss del med resultaten i vår studie där informanterna upplever 

anmälan som en hjälp för familjen, men det centrala är ändå barnets bästa vid anmälan.  

 

Resultaten i denna studie tydliggör BVC-sjuksköterskornas behov av stöd och betydelsen 

av att få rådgöra med kollegor vid anmälan av barn som far illa. Möjligheten att få bolla 

tankar och funderingar med andra BVC-sjuksköterskor, och därmed få stöd och bekräftelse 

upplevs viktigt. Stöd vid anmälan av barn som far illa är betydelsefullt även för 

sjuksköterskor internationellt. Nayda (2002) beskriver vikten av att ha kollegor som stöd 

vid beslutet om att anmäla eller inte. Stöd från kollegor som sjuksköterskorna är väl 

förtrogna med och litar på, upplevs som betydelsefullt i arbetet med barn som far illa 

(Rowse, 2009b). Enligt Plitz och Wachtel (2009) saknas ofta emotionellt stöd vid anmälan, 

vilket inte överensstämmer med resultatet i denna studie som visar att BVC-

sjuksköterskorna överlag upplever sig ha tillräckligt med stöd från sina närmsta 

arbetskollegor. Endast i vissa fall är BVC-sjuksköterskorna i behov av stöd från chefer, 

vilket motsägs av Lazenbatt och Freeman (2006). De menar att sjuksköterskor på 

Nordirland efterfrågar mer stöd och handledning från chefer. Konsultation med kollegor 

och arbetsledare kan vara befogad om osäkerhet inför att göra anmälan upplevs, denna får 

dock inte fördröja anmälan (Socialstyrelsen, 2004).  

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om BVC-sjuksköterskors upplevelser av att 

anmäla barn som far illa. Ämnet är aktuellt och viktigt, men komplext då BVC-

sjuksköterskorna påverkas känslomässigt genom hela anmälningsprocessen samtidigt som 

de behöver vara professionella. BVC-sjuksköterskorna är väl medvetna om 

anmälningsskyldigheten, och att anmäla barn som far illa är att göra det rätta. 

Anmälningsskyldigheten bidrar också till trygghet i att våga göra anmälan, och underlättar 

informationen och mötet med föräldrarna. Det är många gånger svårt och krävande att 

anmäla barn som far illa, men BVC-sjuksköterskorna upplever att tidigare erfarenheter och 

barnets bästa i centrum, underlättar anmälan. Samtidigt som de ser till barnets bästa, har de 

en önskan om fortsatt förtroende och god relation till föräldrarna trots anmälan, vilket inte 

alltid går hand i hand. Studien visar på betydelsen och behovet av att vid anmälan ha 

kollegialt stöd, vilket BVC-sjuksköterskorna för det mesta upplever att de har. Att få 

rådgöra med kollegor ger trygghet i att våga anmäla och bekräftelse på att misstanke och 

anmälan av barn som far illa är befogad. Även samverkan med förskola och Socialtjänst 

upplevs betydelsefullt vid anmälan och underlättar arbetet kring barnen. Samverkan med 

Socialtjänsten upplevs ha blivit bättre, för då återkoppling ges bidrar detta till ökade 

kunskaper och bättre handlingsberedskap vid liknande situationer i framtiden.   BVC-

sjuksköterskan har en viktig position och roll inom barnhälsovården, dels att upptäcka men 

också att företräda och anmäla det barn som far illa, vilket kan leda till en tryggare uppväxt 
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för barnet. Resultatet av denna studie kan bidra till ökad förståelse för BVC-

sjuksköterskornas upplevelser och komplexa arbetssituation. Studiens resultat kan 

förhoppningsvis användas inom barnhälsovården för att bland annat tydliggöra behovet av 

att få adekvat stöd vid anmälan av och arbetet med barn som far illa. Ett sätt att minska 

upplevda svårigheter i hur anmälan ska formuleras och göras, skulle kanske kunna vara att 

utarbeta ännu tydligare riktlinjer på arbetsplatsen och få ytterligare utbildning i detta. 

Ytterligare studier om BVC-sjuksköterskors kunskaper om att identifiera barn som far illa 

och huruvida behov av ytterligare utbildning i ämnet föreligger skulle vara av intresse att 

undersöka. Även hur BVC-sjuksköterskor förbereder och rustar sig inför mötet med barnet 

som far illa och dess föräldrar då anmälan är gjord. 
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Bilaga 1  

 

Brev till Verksamhetschef/Vårdcentralschef   

 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie 

 
Vi är två distriktssköterskestudenter, Maria Karremo och Viktoria Larsson, vid Högskolan 

i Skövde som ska skriva en magisteruppsats under vår- och höstterminen 2012, därav 

denna förfrågan. 

 

Statistik visar att antalet anmälda fall av barn som far illa ökar. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har vid blotta misstanken om att ett barn far illa anmälningsskyldighet. 

Enligt Brottsförebyggande rådet görs endast en liten del av anmälningarna av hälso- 

sjukvårdspersonal. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskan träffar många barn mellan 0-6 

år och deras föräldrar, och har ett stort ansvar att identifiera och anmäla barn som far illa. 

Forskning kring BVC-sjuksköterskors upplevelser i samband med anmälan av barn som far 

illa är lite belyst. För att få en utökad förståelse för BVC-sjuksköterskors arbete och 

situation, kring anmälan av barn som far illa, är det viktigt att studera deras upplevelser 

kring detta. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser i samband med 

anmälan av barn som far illa. 

 

En kvalitativ intervjustudie kommer att genomföras där åtta till tio BVC-sjuksköterskor 

från olika Barnavårdscentraler tillfrågas om att delta i studien. Varje intervju beräknas ta ca 

45 min. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut för att sedan analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Endast författarna samt handledaren kommer att ha tillgång till 

de utskrivna intervjuerna Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att identiteten ej kommer att framgå i studiens resultat. Det färdiga resultatet 

kommer att presenteras i form av en magisteruppsats.  

 

Inklusionskriterier för att få vara med i studien är att alla BVC-sjuksköterskor ska vara 

utbildade distriktssköterskor, arbeta minst 50 % på BVC och ha anmält minst ett barn som 

far illa till socialnämnden. 

 

De tillfrågade BVC-sjuksköterskorna kommer att få muntlig och skriftlig information om 

studien. De får i samband med intervjun också lämna ett skriftligt informerat samtycke till 

att delta. Deltagandet är frivilligt och informanterna kan när som helst under studien 

avbryta sitt deltagande utan förklaring. Den skriftliga informationen till BVC-

sjuksköterskorna, intervjuguide och formulär för demografiska data bifogas detta brev. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

 

Maria Karremo  Viktoria Larsson 

Distriktssköterskestudent  Distriktssköterskestudent 

 

 

Handledare: 

Maria Björk, 

Barnsjuksköterska och lektor i omvårdnad 

 

 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att Maria Karremo och Viktoria Larsson får genomföra 

intervjustudien vars syfte är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser i samband med 

anmälan av barn som far illa. 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

Namn Verksamhetschef/Vårdcentralschef 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

 

Informationsbrev och förfrågan till BVC-sjuksköterska om deltagande i 

intervjustudie  
 

Vi är två distriktssköterskestudenter, Maria Karremo och Viktoria Larsson, vid Högskolan 

i Skövde som ska skriva en magisteruppsats under vår- och höstterminen 2012, därav 

denna förfrågan. 

 

Statistik visar att antalet anmälda fall av barn som far illa ökar. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har vid blotta misstanken om att ett barn far illa anmälningsskyldighet. 

Enligt Brottsförebyggande rådet görs endast en liten del av anmälningarna av hälso- 

sjukvårdspersonal. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskan träffar många barn i åldern 0-

6 år och deras föräldrar. I kontakten med dessa har BVC-sjuksköterskan ett ansvar att 

identifiera och anmäla de barn som far illa till socialnämnden. Forskning kring BVC-

sjuksköterskors upplevelser i samband med anmälan av barn som far illa är lite belyst. För 

att få en utökad förståelse för BVC-sjuksköterskors arbete och situation kring anmälan av 

barn som far illa, är det viktigt att studera deras upplevelser kring detta. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser i samband med 

anmälan av barn som far illa 

 
Vi frågar därför Dig som är BVC-sjuksköterska, och utbildad distriktssköterska, arbetar 

minst 50 % på BVC och som har anmält minst ett barn som far illa till socialnämnden om 

du vill delta i denna studie.  

 

Varje intervju beräknas ta ca 45 min. Intervjun kommer med din tillåtelse att spelas in och 

sedan skrivas ut ordagrant.  Endast författarna samt handledaren kommer att ha tillgång till 

intervjuerna. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att Din identitet ej kommer att framgå i studiens resultat. Materialet kommer sedan att 

analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det färdiga resultatet kommer att 

presenteras i form av en magisteruppsats. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt 

deltagande utan förklaring. I samband med intervjun ges ytterligare information där du då 

också får lämna ditt skriftliga informerade samtycke.  

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

 

Maria Karremo  Viktoria Larsson 

Distriktssköterskestudent  Distriktssköterskestudent  

 

 

Handledare: 

Maria Björk 

Barnsjuksköterska och lektor i omvårdnad 
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Skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudie 

 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen, fått tillfälle att ställa frågor samt fått dem 

besvarade. Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in och att resultatet 

kommer att hanteras konfidentiellt. Min medverkan är helt frivillig och jag kan när som 

helst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att delta i 

studien. 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

Namn  
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Demografiska data 
 

 

Jag är______________________________år gammal 

 

 

Jag är  kvinna man 

 

 

Jag har varit färdig distriktssköterska i_______________år 

 

 

Jag har arbetat_______________________ år som BVC-sjuksköterska 

 

 

Jag arbetar___________________________% som BVC-sjuksköterska 

  

 

Jag har gjort__________________________st. anmälningar till socialnämnden 
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Intervjuguide 

 
Kan du berätta om den gången du gjorde anmälan till socialnämnden om att ett barn for 

illa? Hur upplevde du det? 

(Berätta gärna om en specifik händelse) 

 

Områden att avtäcka under intervjun: 

 

– Upplevelser/känslor/tankar inför att göra en anmälan 

– Upplevelser/känslor/tankar av att göra anmälan 

– Upplevelser/känslor/tankar efter att ha gjort en anmälan 

 

Ev kompletterande uppföljningsfrågor;  

 

”Kan du berätta mera?” 

”Hur tänkte du då?” 

”Vad gjorde du då?” 

”Vad kände du?” 

”Vad hände sedan?” 

 

 

 

 

 

 

 


