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Bakgrund: Att upptäcka och stödja barn som far illa är ett stort och unikt ansvar. 

Sjuksköterskan är den enda utanför familjen som regelbundet träffar barn och följer deras 

hälsa, tillväxt och utveckling. Sjuksköterskan kan hamna i en svår situation då de misstänker 

att barn far illa och samtidigt vill behålla en god kontakt med föräldrarna. Alla föräldrar vill 

sina barns bästa men förutsättningarna varierar.  
Syfte: Syftet var att undersöka Skol- och BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

familjer där barn far illa i hemmet. 

Metod: Datamaterialet utgörs av intervjuer med sju Skol- och BVC-sjuksköterskor med 

specialistexamen. Studien har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats.  

Resultat: Ur analysen framträdde två huvudkategorier, Att samverka för barnet och Att vara 

en stödjande person. Resultatet visade att det var av betydelse att våga se och hjälpa familjer 

genom uppbyggnad av förtroende och stöd från sjuksköterskan. 

Konklusion: Av resultatet framkommer att sjuksköterskan såg en stor vikt av att bygga upp 

ett förtroende till barnet och familjen då det hade betydelse för hur sjuksköterskan sedan 

skulle kunna ge det stöd barnet och familjen behövde. Dock fanns en ständig rädsla för att 

familjen skulle tappa förtroendet. Det krävdes mod att våga se de barn som far eller riskerar 

att fara illa och vidta åtgärder.   
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Background: To identify and support children in distress is a major and unique 

responsibility. The nurse is the only one outside the family who regularly meets children and 

follows their health, growth and development. The nurse could end up in a difficult situation 

when they suspect child maltreatment and at the same time want to maintain a good contact 

with the parents. All parents want their children’s best interests but conditions vary.  

Aim: The aim was to investigate the school- and child health nurse experiences of consulting 

families with child maltreatment in the home.  

Method: The data consists of interviews with seven school- and child health care nurses 

with specialist qualifications. The study were analyzed with qualitative content analysis with 

an inductive approach.  

Results: From the analysis appeared two main categories, Interacting for the child and Being 

a supportive person. The result showed that it was important to dare to see and help families 

by building trust and support from the nurse. 

Conclusion: The result shows that the nurse saw a great importance to build trust to the child 

and family as it had significance for how the nurse could provide the support the child and 

family needed. However, there was a constant fear that families would lose trust and it took 

courage to dare to see child maltreatment and take action.  
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INLEDNING 

Varje år dödas uppskattningsvis 41 000 barn under 15 år av barnmisshandel. Denna siffra 

underskattar troligtvis den verkliga omfattningen av problemet, eftersom en betydande andel 

av dödsfallen orsakade av barnmisshandel felaktigt bedöms som olyckor så som falska 

brännskade-, drunkning- eller andra olyckor. Barn som far illa är ett komplext problem som 

är svårt att studera. Aktuella uppskattningar varierar kraftigt beroende på land och vilken 

metod för forskning som används. Trots det visar internationella studier att 25 % av alla 

vuxna utsatts för fysisk misshandel som barn. Dessutom är många barn föremål för 

känslomässiga övergrepp och försummelse (WHO, 2014). 

Då tidigare forskning visar på komplexiteten i när barn far illa behövs en ökad kunskap om 

hur sjuksköterskan på ett adekvat sätt kan upptäcka och ge stöd åt de familjer där barn far 

eller riskerar att fara illa. Vi har därför valt att fokusera på Skol- och BVC-sjuksköterskans 

erfarenheter kring mötet med familjer där barn far illa då det inte får glömmas bort att när 

barn far illa behöver både barnet och föräldrarna hjälp! 

BAKGRUND 

Svenska barn har i flera avseenden en hälsosituation som är bland de bästa i världen. Det är 

en låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall, en jämförelsevis låg andel barn som 

utsätts för fysisk bestraffning under barndomen samt en hög andel vaccinerade barn och 

ammade spädbarn. Dock har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige ökat 

de senaste årtiondena (Socialstyrelsen, 2014a). I dagens moderna samhälle ses tidspress som 

ett växande inslag samt en kultur som kännetecknas av materialism vilket kan ses som en 

förklaring till varför psykiska problem anses vanliga bland barn i Norden trots ett i övrigt 

gynnsamt förhållande för barn och ungdomars hälsa och utveckling. Dagens föräldrar 

upplever personliga men även samhällets förväntningar som orsaker för upplevd tidspress 

samt ansvaret över att ge barnen en god hälsa. Föräldrarnas upplevelser smittar sedan av sig 

på barnen vilket får även dem att uppleva stress och ohälsa (Gunnarsdóttir, 2014).  

Lagar om barns rättigheter 

Med barn avses varje människa under 18 år (SFS, 2001:453). Barnmisshandel innebär därför 

ett övergrepp och/eller vanvård som uppstår medan barnet är under 18 år (WHO, 2014).  

Barn som är under 18 år skall erbjudas vård om det föreligger grund för fysisk eller psykisk 

misshandel. Här ingår även utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet som leder till en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Insatser från 

socialtjänsten skall präglas av respekt för barnets människovärde och integritet (SFS, 

1990:52). Vid frågor som rör barn som riskerar att fara illa eller far illa bör socialtjänsten 

samverka med samhällsorganisationer och andra verksamheter som berörs. Det är även av 

vikt att särskilt beakta barns behov av information, stöd och råd om barnets förälder eller 

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor ihop med har en psykisk ohälsa, är missbrukare 

av alkohol eller annat beroendeframkallande medel (SFS 1982:763).  
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Då alla barn skall ha ett lika värde oberoende av ras, hudfärg, språk, religion, handikapp, 

etnisk bakgrund eller något annat skall barnets bästa alltid komma i första rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Barnet själv har rätt att säga sin mening samt bli respekterad och 

dess rättigheter skall stödjas till det yttersta och omfattar barnets rätt till liv. Det vill säga 

rätten till mat, vatten, hälsovård samt tak över huvudet. Barn har rätt till att utveckla sina 

anlag genom bland annat utbildning och barn har rätt att skyddas mot våld och missbruk 

(Barnkonvention, 1989). 

Barnhälsovård  

Sedan många år tillbaka har Sverige en väl utbyggd och internationellt sett unik 

barnhälsovård som bedrivs på barnavårdscentraler (BVC). Här ingår alla barn i landet från 

nyfödda till fem års ålder (Kvalitetsregister, 2014). Efter ett riksdagsbeslut 1937 om frivillig, 

kostnadsfri och generell barnhälsovård började barnavårdscentraler startas över hela landet. 

Målet med barnhälsovård är att bidra till den bästa fysiska, psykiska och sociala hälsan för 

barn, vilket uppfylls genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn 

samt tidigt identifiera, initiera åtgärder vid bekymmer eller problem i barns hälsa, uppväxt 

och utveckling (Socialstyrelsen, 2014b).  

Att komma till barnavårdscentralen är frivilligt dock bör sjuksköterskan vid uteblivna besök 

kontakta familjen och erbjuda en ny tid. Om kontakt ändå inte sker bör de ta ställning till om 

det finns anledning till att göra en oros anmälan (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). 

Barnavårdscentralen används vid både små och stora problem, även av grupper som annars 

kan vara svåra att nå. En förklaring kan vara att på barnavårdscentralen blir de sedda som 

nybliven förälder i första hand. Verksamheten vänder sig till hela befolkningen och 

kostnaderna, inräknat vaccinationskostnader, för barnavårdscentralen beräknas till cirka 

1500 kronor per barn och år. Denna kostnad är oväsentlig i förhållande till övriga kostnader 

för samhällsinsatser för förskolebarn i form av bland annat direkta bidrag till familjen, 

kostnader för förskola och sjukvård (Sundelin & Håkansson, 2000).  

Att upptäcka och stödja barn som far illa är ett stort och unikt ansvar som 

barnavårdscentralen har. Sjuksköterskan är den enda utanför familjen som regelbundet 

träffar små barn och följer deras hälsa, tillväxt och utveckling. De möter och undersöker de 

minsta barnen som varken kan berätta, värja sig eller fly undan om de far illa i hemmet 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2014).  

Elevhälsa 

Elevhälsan infördes som begrepp i Sverige då en ny skollag, SFS 2010:800 trädde i kraft. 

Elevhälsan finns idag både i privat och i kommunal regi inom utbildningsväsendet. Enligt 

den nya skollagen skall det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens inom elevhälsa. Elevhälsan skall 

stödja och bidra till barns utveckling gentemot utbildningens mål genom att skapa miljöer 

som främjar barns lärande, utveckling och hälsa. Hälsobesöken i elevhälsan kan ses som en 

fortsättning på barnavårdscentralens hälsoövervakningsprogram. Elevhälsan innefattar 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, det gäller att samla 

insatserna som bland annat kan öka samverkan och betona det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Elevhälsans mål är att skapa en gynnsam lärandesituation för barnet 
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(Socialstyrelsen, 2014c). Barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så bra som 

möjligt. Ett strävande ska vara att utjämna skillnader i barnens förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (SFS, 2010:800). 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med barnets hem främja barns personliga 

utveckling till aktiva, kompetenta, kreativa och ansvarskännande individer och medborgare. 

Arbetet med elevhälsan utgår från en samverkan mellan elevhälsans personal och övriga 

personalgrupper. Även en samverkan med olika samhällsfunktioner som på olika sätt har 

med barn och deras familjer att göra ingår. Det kan handla om kontakter med ungdomsmot-

tagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, barn- och ungdomshabilitering, 

fältassistenter och närpolis (Socialstyrelsen, 2014c). Sjuksköterskan bör uppmärksamma 

barn som på grund av utsatthet eller destruktivt beteende befinner sig i utsatthet och sedan 

göra barnet delaktig i de åtgärder som görs för att främja barnets hälsa. Sjuksköterskan ska 

kunna tillämpa farmakologiska kunskaper för hantering och administrering av läkemedel 

samt utvärdera undersökningar och behandlingar i samband med medicinska bedömningar 

och screeningar. Sjuksköterskan ska uppmärksamma avvikande resultat, agera adekvat samt 

att barnet utvecklar hälsosamma levnadsvanor och arbeta utifrån ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Samverkan 

Ofta sker ett samarbete mellan förskolan och barnavårdscentralen. Grunden är att ansvaret 

för hälsovården i förskolan 1978 övergick från kommunen till landstingets barnhälsovård. 

Vid frågor som berör barn som far illa, flyktingbarn och andra utsatta barngrupper 

samarbetar barnvårdscentralen med förskolan samt andra kommunala verksamheter 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). Trots det finns det en oro inom de kommunala 

verksamheterna, att om föräldrar informeras angående oro för barnet flyttar familjen barnet 

från verksamheten och de kan då hamna mellan stolarna (Sundell & Flodin, 1994). 

Ett viktigt skäl till att samverka med andra instanser är att det troligen leder till ökad kunskap 

om de barn och familjer det handlar om. För de olika yrkeskategorierna handlar det mest om 

att de normalt ser bara en del av familjen och vid tillgång till varandras kunskap uppkommer 

ett helhetsperspektiv och gör det oklara mer självklart (Sundell, Lundström, Sjöberg & 

Wettergren, 1992).  

Föräldrars roll för barns utveckling 

Föräldrar är en central del för barns utveckling då barn utvecklas i relation till sin sociala 

omgivning (Rikshandboken Barnhälsovård, 2014). När barn far illa i hemmet har förälderns 

omsorgsförmåga påverkats av flera olika samverkande faktorer. Risken för att ett barn ska 

fara illa ökar om det finns en sårbarhet och svårighet hos den enskilda föräldern, familjen 

eller hos barnet. Sårbarhet kan orsakas av olika påfrestningar i familjens livssituation. Det 

kan innebära kriser, förluster eller brister i familjen eller deras nätverk och kan påverka 

förhållandet mellan föräldern och barnet. Yttre svårbemästrade krav som orsakar en tung 

belastning för familjen kan också påverka. De senaste 20 åren har andelen barn som lever i 

fattigdom ökat i Sverige. Föräldrars omsorgsfunktioner och möjligheter till ett gott samspel 

med barnet påverkas även av brister i det sociala kontaktnätet (Annerbäck, Wingren, Svedin 
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& Gustafsson, 2010; Brown, Cohen, Johnson & Salzinger, 1998; Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2014). 

Hälsosamma levnadsvanor 

Barns levnadsvanor skapas tidigt i livet och föräldrar har stort inflytande över barns 

utvecklande av mat- och rörelsevanor. Samspelet mellan barn och föräldrar spelar en viktig 

roll. Tillsammans med familjen är barnavårdscentralen en stödjande miljö som främjar 

hälsosamma levnadsvanor. Att arbeta för att främja hälsosamma levnadsvanor bör starta 

redan i tidig barndom för att sedan fortsätta under hela skolperioden. Barnhälsovården och 

elevhälsan har en betydande roll för hälsan. På barnavårdscentralen upplevs det svårt att 

samtala om övervikt eller fetma hos barn av flera olika anledningar. Det kan vara för oro att 

kränka föräldern och barnet då det är ett känsligt ämne eller en osäkerhet kring kunskap om 

övervikt/fetma. Det är viktigt att på ett icke skuldbeläggande och med ett värderingsfritt sätt 

informera föräldrar. Övervikt innebär att ett barn väger för mycket och ett överviktigt barn 

löper större risk att utveckla fetma. Barn vars föräldrar är överviktiga har en ökad risk att 

också utveckla övervikt och för att fetma ska utvecklas behövs ett flertal faktorer i livsmiljön 

och generna samverka. Det är för tidigt att sätta diagnosen övervikt/fetma hos barn då BMI1 

kan varierar mycket under de första två levnadsåren. Referensvärden för BMI för vuxna kan 

inte användas utan referensvärdena har istället anpassats till barnets ålder och kön och skiljer 

sig mellan pojkar och flickor. BMI för barn kallas iso-BMI och är baserade på en 

internationell standard (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). 

Barn som far illa 

Att ett barn far illa omfattar alla typer av fysisk och/eller emotionell misshandel, sexuella 

övergrepp, vanvård, försummelse eller utnyttjande. Det resulterar i faktisk eller potentiell 

skada av barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet i samband med ett förhållande 

av ansvar, förtroende eller makt. Att utsättas för våld i nära relationer ingår som en form av 

barnmisshandel (WHO, 2014). Att barn far illa innebär även att barnets fysiska och/eller 

psykiska utveckling är i fara på grund av föräldrarnas bristande förmåga till omsorg (Lundén, 

2010). Att barn utsättas för våld är i hög grad dolt för samhället. Fysisk misshandel är 

associerad med flera riskfaktorer på olika nivåer som kan tyda på stress och påfrestningar på 

familjen (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010). 

Om antalet riskfaktorer ökar, så ökar sannolikheten för barnmisshandel och vanvård 

dramatiskt. Riskfaktorer för att barn far illa kan placeras inom olika områden: på individnivå, 

ingår riskfaktorer som barnets kön, handikapp samt svagbegåvning och temperament. Låg 

utbildning hos modern, unga mödrar, mödrars missbruk och kriminalitet även perinatala 

problem och oönskade graviditeter är riskfaktorer. I familjära riskfaktorer ingår konflikter 

mellan föräldrar, dålig äktenskaplig kvalitet, förekomsten av en ensamstående förälder eller 

styvpappa, bidragsberoende, sjukdom hos modern, lågt engagemang hos föräldrarna och att 

barnen utsatts för hårda straff (Brown, Cohen, Johnson & Salzinger, 1998). Det finns 

samband mellan familjers problem och kännetecken hos barn. Barn till missbrukande 

föräldrar är ofta blyga och vill ofta inte prata om sin hemsituation(Sundell, Lundström, 

                                                 
1 Body Mass Index innebär att eventuell fetma mäts genom att dividera vikt (kg) med längd (meter) och på så 

viss få ett BMI värde där gränsen för övervikt går vid 25 och fetma vid 30. Även iso-BMI har gränsvärdena 25 

och 30 för övervikt och fetma hos barn. 
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Sjöberg & Wettergren 1992). Ett missbruk hos föräldrar riskerar att orsaka dåligt 

föräldraskap, familjekonflikter och kognitiv dysfunktion. Dessutom löper ett barn till 

alkoholister en högre risk för eget framtida missbruk (Jang & SunJi, 2012). Hos barn som 

växer upp med föräldrar med missbruk påverkas förutom personliga egenskaper även 

självkänsla och självförtroende (DaSilva & DaSilva, 2001). Barn som kommer från familjer 

där det identifierats ett alkoholmissbruk har även en större risk att råka ut för återkommande 

barnmisshandel. Eftersom andelen barn som lever i familjer med missbruk ökat bör antalet 

barn som drabbas av återkommande barnmisshandel också ha ökat (Laslett, Room, Dietze 

& Ferris, 2014).  

En förälders förmåga att se och ta hand om sitt barn kan allvarligt begränsas vid olika former 

av psykisk sjukdom. Därför finns en stor vikt vid fungerande samverkan mellan 

vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, barnhälsovården och sjukvården för att bevaka barnets 

behov när en förälder har psykiska problem (Riskhandboken Barnhälsovård, 2014). Att ha 

en förälder/föräldrar som lider av psykisk ohälsa och där det samtidigt finns brister i det 

sociala stödet har visat på en ökad risk för negativa effekter på barn och deras familjer. Det 

gör att det finns en ökad vikt av att identifiera och ingripa i de familjerna. Att använda en 

familjecentrerad vård är ett bra steg i rätt riktning för att kunna underlätta för de barn och 

familjer som lever med psykisk sjukdom och hjälpa dem med att stärka sin självkänsla 

(Foster, O´Brien & Korhonen, 2012).  

Barn där det finns en misstänkt relationsstörning till modern har ofta dålig självkänsla och 

är sällan utåtagerande. Barn som utsätts för fysiska övergrepp är de som visar flest symtom 

så som att de ofta är utåtagerande, har koncentrationssvårigheter, visar tecken på bristande 

omvårdnad och antyder ofta själva om vad de varit med om (Sundell, Lundström, Sjöberg 

& Wettergren 1992). Det finns ingen enskild riskfaktor som förklarar varför människor slår 

och skadar sina barn men det har setts att det kan vara av sociala, sociologiska och 

psykologiska orsaker (Annerbäck, Svedin & Gustafsson, 2010).  

Postpartum depression 

Tiden efter förlossningen är en period som innebär stora förändringar i en kvinnas liv där 

det är vanligt att uppleva olika känslor. Efter en tid går känslor av oro och stress över hos de 

flesta. Dock kan ansträngningar i samband med graviditeten och den första tiden efter 

förlossningen utlösa symtom på mer allvarliga psykiska hälsoproblem så som depression. 

Speciellt utsatta är kvinnor som har haft psykisk ohälsa tidigare och som inte har tillräckligt 

stöd eller som genomgått svåra livshändelser. Ännu större kan svårigheterna vara för kvinnor 

som känner sig isolerade på grund av annan kulturell eller språklig bakgrund (Rubertsson, 

Wickberg, Gustavsson, Rådestad, 2005). Därutöver är kvinnor med betydande stressfaktorer 

som ett fattigt äktenskap och dåligt socialt stöd från familj och vänner sårbara. Biologiska 

faktorer spelar också en viktig roll i utvecklingen av perinatal psykisk sjukdom. Många 

professionella och nationella organisationer har utfärdat riktlinjer för dess upptäckt och 

behandling då postpartumdepression kan ge förödande konsekvenser för mamman och 

hennes familj (O’Hara, Wisner, Asher& Asher, 2014). De riktlinjerna innebär att alla 
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nyblivna mödrar erbjuds screening sex-åtta veckor efter barnets födelse med EPDS2 

(Rikshandboken barnhälsovård, 2015). 

EPDS fungerar som ett stöd för samtal om hur kvinnan mår utifrån ifyllda svar. Vid upptäckt 

av behov för vidare insats och/eller att det i samtalet framkommer behov av extra stöd 

erbjuds uppföljande stödsamtal hos barnavårdscentralen och i de fall det inte är tillräckligt 

skickas remiss till psykolog, vårdcentralsläkare eller till psykiatrin. Tidig upptäckt och 

behandling är av stor betydelse vid postpartumdepression (Rikshandboken Barnhälsovård, 

2014).  

EPDS anses vara användbar för sjuksköterskan i dennes rutinarbete samt en betydande hjälp 

för att identifiera postpartum depression hos de mödrar som upplevs befinna sig i en riskzon. 

EPDS bör inte fungera som en ersättning för den kliniska bedömningen och en poäng strax 

under gränsvärdet garanterar inte frånvaron av depression, särskilt om sjuksköterskan har 

andra skäl att överväga diagnosen (Cox, Holden, Sagovsky, 1987). 

Fysisk och psykisk misshandel 

Under 2014 anmäldes misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-6 år 3750 gånger och i åldrarna 

7-14 år var antalet 9730 gånger. Totalt anmäldes 18800 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 

0-17 år. Cirka 23 procent av alla anmälda misshandelsbrott i Sverige är riktade mot barn 

(Brottsförebygganderådet, 2015) vilket är en ökning med 1 procent sedan år 2013 

(Brottsförebygganderådet, 2014).   

Med fysiskt våld menas när ett barn tillfogats kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätts i 

vanmakt. Alla former av kroppslig bestraffning, oönskad fysisk beröring och fysisk handling 

som skadar eller orsakar fysisk smärta räknas som fysiskt våld. Här ingår både kroppslig 

bestraffning som används i uppfostringssyfte samt ett mer okontrollerat våld. När det istället 

talas om psykiskt våld handlar det om att barn utsätts för kränkande behandling genom till 

exempel strikt kontrollerande eller isolerande, blir förlöjligat, diskriminerat, skrämt, hotat 

eller att någon förringar eller beter sig nedsättande mot barnet. Barn kan även leva i familjer 

där det förekommer våld mellan de vuxna familjemedlemmarna, dessa barn löper en högre 

risk att drabbas av både allvarliga sociala och psykiska problem omedelbart och senare i livet 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2014). Vid verbal misshandel mellan de vuxna är ofta 

alkohol en bidragande orsak (Tempelton, Hardy & Boon, 2009). Här förekommer även en 

ökad risk för barnen att själva bli utsatta för misshandel och övergrepp både som barn och 

vuxna (Rikshandboken Barnhälsovård, 2014). 

Barnmisshandel är en onödig tragedi och ett folkhälsoproblem som bör förebyggas. Förutom 

hur det påverkar det enskilda barnet finns negativa konsekvenser för hela vårt samhälle. 

Viktiga strategier för att ta itu med barnmisshandel och säkerställa allmänhetens hälsa 

innefattar ett förebyggande arbete mot barnmisshandel innan det inträffar samt att främja en 

sund utveckling för barnet. Metoder för att lindra effekterna av misshandel bör också 

utvecklas och genom förebyggande insatser se till att barn aldrig ska behöva uppleva 

misshandel utan istället få säkra, starka och vårdande relationer under sina kritiska perioder 

av utveckling (Saul, Valle, Mercy, Turner, Kaufmann & Popovic, 2014). Den negativa 

                                                 
2 Edinburgh postnatal depression scale är ett självskattningsformulär bestående av 10 påståenden med fyra 

svarsalternativ på varje. Maxpoäng är 30 poäng. En totalpoäng på 12 poäng eller högre indikerar depressiva 

symtom och att en mer noggrann bedömning behövs. 
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situationen kommer att ge en negativ inverkan på deras sociala färdigheter och sociala 

utveckling (Gülay, 2011).  

Sjuksköterskan behöver kunskap om risker och måste vara beredda att identifiera tecken på 

barn och familjer var de än möter dem för vård. Kunskap om tecken på misshandel är 

avgörande. Om personalen inte känner till tecknen kan de heller inte känna igen dem när de 

möter misshandlade barn. Den känsliga frågan om barnmisshandel har visat sig mycket svår 

för sjuksköterskan att ta tag i (Paavilainen & Flinck, 2013). Det finns även en vikt av att 

sjuksköterskan är medveten om att en stor andel barn som far illa inte kommer att uppvisa 

de klassiska tecknen på misshandel samtidigt som en stor andel barn som inte far illa kommer 

uppvisa tecken (Woodman, Lecky, Hodes, Pitt, Taylor & Gilbert, 2010). Sjuksköterskan 

inom verksamheter som berör barn skall omedelbart anmäla till socialnämnden om de 

misstänker att ett barn far illa (SFS, 2001:453).  

Med försummelse menas att barnets fysiska och/eller psykiska behov inte blir tillgodosedda. 

Vanvård är ett annat uttryck för fysisk försummelse och kan innebära brister i förmågan att 

tillgodose barnets hygien, mun- och tandhälsa, kost, omvårdnad, kläder, sömn eller skydd 

mot olyckor. När ett barn utsätts för psykisk försummelse menas att föräldrarna inte är 

känslomässigt närvarande vilket leder till att barnet inte får uppmärksamhet, uppfostran, 

bekräftelse samt behövd stimulans (Rikshandboken Barnhälsovård, 2014). Om en förälder 

brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets utveckling 

eller hälsa, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden då föräldrar har ett ansvar för barnets 

personliga förhållanden samt att se till att barnets behov blir tillgodosedda (SFS, 1949:381). 

Bristande omsorgsförmåga hos föräldrar kan bero på svårigheter med att sätta barnets behov 

före föräldrarnas egna och låta barnets utvecklingsnivå styra hur barnet vårdas, stimuleras 

och uppfostras (Socialstyrelsen, 2014b).  

Konsekvenser av att barn far illa 

Hos barn som utsatts för misshandel har det setts en utveckling av dålig anknytning och 

dessa barn ses oftare som osäkra (Baer & Martinez, 2006). Anknytningen som byggs upp 

tidigt i livet har en betydande effekt på självkänslan och dålig anknytning påverkar barnens 

framtida hälsobeteende negativt (Huntsinger & Luecken, 2004). Föräldrarna skall utgöra en 

trygg hamn, ”trygg bas”, från vilken barnet kan ge sig ut ifrån och se världen för att sedan 

kunna återvända, viss om att bli välkommen när den kommer tillbaka för att få fysisk och 

känslomässig näring. Med att vara en trygg bas menas främst att föräldern bör finnas till 

hands för barnet (Bowlby, 1958). 

Ett barns tillväxt är ett mått på deras välbefinnande. Det är viktigt vid bedömning av barns 

hälsotillstånd att använda anamnes och somatiskt status tillsammans med tillväxtkurvor och 

regelbundet mäta tillväxt. Om barnet föds med normal längd men under första levnadsåret 

har långsam längdtillväxt kan orsaken vara psykosociala faktorer så som bristande 

anknytning eller postpartum depression hos modern. Om längdavvikelser uppstår efter två 

års ålder är orsaken ofta undernäring eller psykosociala skäl. Även de barn som tappar i vikt 

under sitt första levandshalvår kan ha psykosociala faktorer som påverkar. Tillväxt är ett 

känsligt mått på barnens välbefinnande och tillväxtkurvor kompletterar anamnes och status 

och är av stor vikt när barns fysiska och psykiska hälsotillstånd bedöms (Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2015). 
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Att barn far illa kan relateras till hälsoproblem hos vuxna genom att påverka den mentala 

hälsan samt den allmänna uppfattningen om hälsa (Thompson, Kingree & Desai, 2004).  

Föräldrars upplevda tidspress kan ha en påverkan på barns psykiska välmående och 

avgörande faktorer så som upplevelsen av ekonomisk stress samt brister av socialt stöd har 

setts påverka välmående hos barnet (Gunnarsdóttir, 2014). Det har även visat sig att 

ekonomisk fattigdom påverkar förmågan till ett gott föräldraskap (Baer & Martinez, 2006).  

När barn far illa orsakas lidande för barn och familjer och det kan få flera långsiktiga 

konsekvenser. Det kan leda till att misshandlade barn som vuxna löper ökad risk för 

beteende-, fysiska- och psykiska hälsoproblem. De livslånga konsekvenserna av barn som 

far illa inkluderar nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre skolprestationer samt jobb och 

relationsproblem. Förutom påverkan på den enskilde individen finns en ekonomisk inverkan 

så som kostnader för sjukvård, terapi, barnskydd samt långsiktiga vårdkostnader. I slutändan 

kan att ett barn far illa bidra till att bromsa ett lands ekonomiska och sociala utveckling 

(WHO, 2014).  

Sjuksköterskans Roll 

I arbetet som sjuksköterska åligger det att vidta åtgärder för att främja den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan och förebygga hälsoproblem hos barn och föräldrar (Socialstyrelsen 

1995:5 ). Sjuksköterskan skall använda sig av hälsofrämjande omvårdnad på individnivå för 

barnet samt på gruppnivå för hela familjen. Genom ett respektfullt och empatiskt bemötande 

mot både barn och förälder möjliggörs en delaktighet i omvårdanden. De skall även ge 

utvecklingsanpassad och relevant information till familjen (Riksföreningen för 

skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

I arbetet skall sjuksköterskan aktivt söka och försöka upptäcka eventuella tecken på 

misshandel och missbruk inom familjer. Det är av stor vikt att diskutera barnskyddsfrågor. 

Sjuksköterskan skall möta föräldrars olika behov samt ge stöd i föräldrarollen. Vid psykisk 

sjukdom hos föräldrar finns även en vikt av att utbilda barn angående sjukdomen för att ge 

en ökad kunskap och förståelse hos barnet samt för att kunna identifiera situationer där det 

uppstår ett ökat behov av stöd (Crisp & Green Lister, 2004). När sjuksköterskan utför en 

riskbedömning om barns utsatthet bör de ta ställning till följande frågeställningar: Finns det 

en vuxen person i familjen med en tendens att använda våld i konfliktfyllda situationer? I 

vilken utsträckning är familjen utsatt för stress och påfrestningar och vilka interventioner 

kan genomföras för att minska stressen? Är barnets och familjens sociala nätverk försvagade 

och/eller otillräckliga? och i vilka avseenden kan barnen stöta på svårigheter att skydda sig 

själva? (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010). 

Om föräldrar till barnet inte kan ta sitt ansvar måste samhället ge det skydd och stöd som 

barnet behöver. Då barn och ungdomar inte kan föra sin egen talan på samma sätt som vuxna 

behöver alla som arbetar med dem bevaka deras bästa åt dem (SFS 1990:52). Barns rätt till 

stöd eller skydd riskerar dock att åsidosättas på grund av bristande tilltro mellan föräldrar 

och professionella liksom mellan olika verksamheter. Det gäller oavsett om det rör föräldrars 

behov av vardagligt stöd eller professionellas beslut att göra en anmälan till sociala 

myndigheter (Svensson, 2013). Sjuksköterskan som möter de här barnen och deras familjer 

har en möjlighet att göra skillnad genom allt från identifiering, utvärdering och utbildning 

till stödjande rådgivning och familjeinterventioner (Foster, O´Brien & Korhonen, 2012).  
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I arbetet som sjuksköterska ingår att identifiera fysiska, psykiska och sociala hälsorisker hos 

befolkningen, att bedöma vilka förebyggande insatser som behövs samt informera, ge råd 

och stimulera till olika åtgärder så som till exempel ändring av livsstil. De bör också vid 

behov hänvisa till en annan instans som kan ge den hjälp och stöd som behövs 

(Socialstyrelsen, 1995:5). Hur sjuksköterskan förstår begreppet av barn som far illa har 

betydelse för hur de tolkar innehållet i anmälningsskyldigheten och hur sjuksköterskan 

uppmärksammar barns utsatthet (Lundén, 2010). Det är av stor vikt att hålla skarpt fokus på 

barnets behov och se till att behoven uppfylls (Daniel, Burgess, Whitfeild, Derbyshire & 

Taylor, 2014). När barn far illa orsakar det lidande för barnet och familjen och kan ge flera 

långsiktiga konsekvenser (WHO, 2014). 

Anmälningsplikt 

Sjuksköterskan arbetandes inom hälso- och sjukvården där arbetet berör barn är skyldig att 

genast anmäla till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa genom 

missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande. Anmälningsplikten är ovillkorlig 

vilket innebär att det inte går att välja bort, att en sjuksköterska väljer att inte anmäla är 

tjänstefel och ett brott som är straffbart (SFS, 2001:453). Sjuksköterskan kan hamna i en 

svår situation då de misstänker att barn far illa och samtidigt vill behålla en god kontakt med 

föräldrarna. Så gott som alla föräldrar vill sitt barns bästa och vara goda föräldrar, men 

förutsättningarna varierar. Det är viktigt att barns behov alltid står i centrum och vid konflikt 

går före föräldrars intresse. Därför skall konsultation eller anmälan till socialtjänsten göras 

vid minsta oro eller misstanke om att ett barn far illa. Vid misstanke om allvarliga 

missförhållanden som till exempel misshandel skall föräldrar inte informeras innan 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2014). Våld mot barn kan fortfarande anses utbrett i Sverige 

eftersom nästan var sjätte barn utsätts för ett beteende som varit förbjudet i mer än 30 år. 

Att barn far illa är fortfarande ett stort problem som måste tas om hand av politiker och 

myndigheter som är ansvariga för barnens välbefinnande (Annerbäck, Wingren, Svedin & 

Gustafsson, 2010). 

Stöd 

Sjuksköterskan bör ha tillgång till handledning när det gäller barnskyddsarbete, de behöver 

stöd när det gäller att diskutera frågor som gäller när barn far illa. Det bör inkluderas i 

arbetsbeskrivningar att handledning och stöd är en rättighet för sjuksköterskan. Med tanke 

på de utmaningar som finns i ärenden där barn far illa är behovet av expertkunskap viktig 

för sjuksköterskan. Som sjuksköterska börjar arbetet från det att ett barn föds och inte från 

det att ett problem uppstår och det är av stor vikt att sjuksköterskor arbetar tillsammans för 

att utbyta kunskaper (Green Lister & Crisp, 2005). Travelbee (1971) beskriver vikten av att 

sjuksköterskan har en meningsfull kontakt med sina kollegor samt att de bygger upp en väl 

fungerande relation till familjen då det kan fungera som ett stöd för sjuksköterskan i arbetet 

mot att tillgodose individen och familjens omvårdnadsbehov (a.a). 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Travelbee, (1971), menar att varje enskild familjemedlem är unik och oersättlig. 

Sjuksköterskan bör genom att etablera en mellanmänsklig relation hjälpa familjen och barnet 

att förebygga sjukdom och lidande samt främja hälsa. Den mellanmänskliga relationen kan 
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endast etableras genom en interaktionsprocess vilket består av flera faser och där 

kommunikation är en av sjuksköterskans viktigaste verktyg. Det är en process där 

sjuksköterskan ska informera, motivera samt påverka barnet, föräldern och familjen. Hur 

föräldrar reagerar när de utsätts för inre och yttre stressorer är olika. De kan reagera med 

oförmåga att acceptera situationen och se sig som orättvist drabbade med starka 

känsloreaktioner som vrede, förvirring, självmedlidande och uppgivenhet. Men det finns 

även de föräldrar som reagerar med acceptans och har en förståelse. De föräldrar är bättre 

rustade för att möta inre och yttre stressorer då de ofta kan se möjligheter och mening i 

situationen. Olikheten ligger i deras grundinställning till livet och vilka livsvillkor som 

stärker acceptansen till det oundvikliga (Travelbee, 1971).  

Genom att visa empati kan sjuksköterskan hjälpa familjen att hantera sin situation. Ett 

etablerande av en ömsesidig förståelse och kontakt är när sjuksköterskan visar förståelse och 

en vilja att hjälpa barnet eller familjen till en förändring vilket leder till att familjen börjar 

känna ett förtroende för sjuksköterskan. Empati är en kontinuerlig process och 

sjuksköterskan kan interagera många gånger med familjen. Empati är beroende efter 

erfarenhet mellan de inblandade därför är förmågan att förutsäga eller förstå beteendet hos 

en annan begränsat av personlig bakgrund. Empati kännetecknas genom förmågan att 

förutsäga beteendet hos en familj i sfären av sympati och medkänsla. För att känna empati 

måste det finnas en förståelse för familjen. Bara att förstå och förutsäga beteendet är inte 

tillräckligt, sjuksköterskan måste för att förstå föräldrars handlingar ha sympati. 

Medlemmarna i familjen kommunicerar genom sin uppenbarelse, sitt beteende och sin 

hållning, även genom ansiktsuttryck och gester. Sjuksköterskan gör sedan det samma 

tillbaka till familjen. Varje gång sjuksköterskan träffar familjen ges en möjlighet att lära 

känna individerna i familjen och förvissa sig om att de kan tillgodose familjens behov. 

Omvårdnaden är först och främst inriktad på barnet och familjen som betydelsefull i 

förhållande till barnet. Genom kommunikationen kan sjuksköterskan tillgodose barn och 

föräldrars behov samt inge förtroende och se dem som de personer de är för att kunna frångå 

sina egna förutfattade meningar och ge en god omvårdnad. Interaktionens syfte är att lära 

känna barnet och identifiera dess behov för att kunna planera och ge en god omvårdnad efter 

det behov som finns. För att som sjuksköterska få ett stöd i sin profession i arbetet med barn 

och familjers välmående är kärnan att bygga upp en mellanmänsklig relation och ett 

förtroende hos barnet och familjen då ett förtroende är grunden för en fungerande omvårdnad 

(Travelbee, 1971).  

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning inom området har visat att riskfaktorer för att barn skall fara illa i hemmet 

är vanligt förekommande i dagens samhälle. Följden blir att allt fler barn far illa på grund av 

föräldrars stress, oförmåga eller ohälsa. Att barn far illa är ett stort samhällsproblem som 

medför konsekvenser inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. I mötet med 

föräldrar och barn är det viktigt att sjuksköterskan utgår från en helhetssyn och följaktligen 

skapar en möjlighet att förbättra hela familjens hälsa. Alla barn i Sverige får möjlighet att 

komma till barnavårdscentralen och elevhälsan för regelbundna kontroller vilket innebär att 

sjuksköterskan möter olika barn med olika behov. Genom att träffa barn när de integrerar 

med sina föräldrar ges de en möjlighet att upptäcka de barn som far eller riskerar att fara illa 

i hemmet. Därför finns ett fortsatt behov av forskning om på vilket sätt barn som riskerar att 
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fara illa i sin hemmiljö kan fångas upp inom skola och hälso- och sjukvård och hur 

sjuksköterskan skall ges rätt stöd och verktyg för att identifiera och handlägga när barn far 

illa. Mer kunskap behövs även om vad som leder till stöd i ett tidigt skede och hur det stödet 

bör utformas samt att belysa sjuksköterskans erfarenhet runt mötet med familjer där barn far 

illa i hemmet.  

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka Skol- och BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att 

möta familjer där barn far illa i hemmet. 

METOD 

Syftet med studien var att undersöka Skol- och BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att 

möta familjer där barn far illa i hemmet. En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes där 

datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Kvalitativ forskning kräver förståelse och ömsesidigt samarbete mellan en forskare 

och dess deltagare. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer då det anses vara ett 

passande sätt att undersöka individers upplevelser. Vid en innehållsanalys förekommer en 

manifest och/eller latent tolkning av textens innehåll där djup och olika abstraktionsnivåer 

varierar. I det manifesta innehållet beskrivs det som är synligt i texten och i det latenta 

innehållet i texten uttrycks istället det dolda i texten vilket har betydelse när det diskuteras 

om en studies trovärdighet Kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet av narrativ data 

analyseras för att identifiera likheter och skillnader i texten. Av det skapas framträdande 

kategorier och/eller teman på olika abstraktionsnivåer där sammanhanget är av betydelse. 

En aspekt är att tolkningar av en text alltid kan ha flera betydelser och att forskarens 

personliga erfarenheter påverkar de olika tolkningarna Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

För att besvara syftet har informationen inhämtats från informanter arbetandes som 

sjuksköterskor på barnavårdscentraler och grundskolor inom den privata och offentliga 

sektorn belägna inom Västra Götalandsregionen. Författarna har valt att i resultatet benämna 

informanterna sjuksköterskor, då forskningsfältet har bestått både av distriktsjuksköterskor, 

barnsjuksköterskor och skolsjuksköterskor vilket författarna tror kan ha gett informationen 

en större bredd. För att få kontakt med sjuksköterskorna gavs information om syfte och 

tillvägagångssätt till verksamhetschefer via mail och telefon samt att tillstånd inhämtades 

skriftligt (Bilaga 1). Verksamhetscheferna tillfrågades angående kontakt med sjuksköterskor 

och ombads återkomma med namn och kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som skulle 

kunna tänkas ha ett intresse av att delta i studien. Därefter kontaktades de namngivna 

sjuksköterskorna via mail eller telefon med förfrågan om deltagande i studien och när 

lämplig tid för insamling av data skulle kunna ske. Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna skulle vara verksamma på barnavårdscentraler och skolor inom Västra 

Götalandsregionen. Sjuksköterskor utanför Västra Götalandsregionen exkluderades vilket 
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innebar att de inte tillfrågades på grund av geografiskt läge. Tänkt antal sjuksköterskor för 

studien var åtta - tio sjuksköterskor. På grund av svårigheter i att få kontakt med tänkt antal 

sjuksköterskor på barnavårdscentraler kontaktades även sjuksköterskor inom elevhälsan på 

grundskolenivå. Genom kontakt med rektorer/verksamhetschefer för elevhälsan erhölls 

tillstånd samt kontaktuppgifter till sjuksköterskorna. Efter det kontaktas de namngivna 

sjuksköterskorna om deltagande via mail. Fem BVC-sjuksköterskor och två 

Skolsjuksköterskor med specialist utbildningar som distriktsjuksköterska, barnsjuksköterska 

och skolsjuksköterska tackade ja till deltagande i studien. Alla intervjuade sjuksköterskor 

var kvinnor med en yrkesverksam erfarenhet som skiftade mellan två och trettiofem år och 

deras ålder varierade mellan fyrtiofem och femtionio år, antalet barn i upptagningsområdet 

varierade mellan hundrafemtio och fyrahundranittio. I studien ingick fem BVC-

sjuksköterskor och två skolsjuksköterskor vilka ansvarade för två grundskolor med specialist 

utbildningar som distriktsjuksköterska, barnsjuksköterska och skolsjuksköterska vilket 

beskrivs nedan i Tabell 1.  

Tabell 1: Presentation av intervjuade skol- och bvc-sjuksköterskor 

Skol- & BVC 

sköterska 

Ålder (år) Antal år som 

Specialist 

sköterska 

Antal barn i 

upptagningsområde. 

1 

Distriktsjuksköterska 

45 18 275 

2 

Distriktsjuksköterska 

47 3 400 

3 

Distriktsjuksköterska 

59 20 150 

4 

Distriktsjuksköterska 

45 2 150 

5 

Distriktsjuksköterska 

53 15 250 

6 

Skolsjuksköterska 

45 5 490 

7 

Barnsjuksköterska 

57 35 250 

 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod vilket innebar att försöka förstå 

sjuksköterskorna utifrån deras erfarenheter och upplevelser. Vid planeringen av 

intervjufrågor arbetade författarna utifrån syftet med studien samt förkunskapen om ämnet 

som skulle undersökas vilket beskrivs lämpligt av Kvale & Brinkman (2014). 

Sjuksköterskorna valde själva tid och plats för vart intervjuerna genomfördes. Intervjuerna 

påbörjades med ett samtal om studiens syfte, tillvägagångssätt samt frivillighet för att 

påbörja intervjun på ett lättsamt sätt. Vid intervjuerna användes öppna frågor som 

sjuksköterskorna berättade utifrån. Intervjuerna påbörjades med en inledande fråga som löd 

-berätta om situationer där du upplevt att ett barn far illa? Och fortsatte med 

uppföljningsfrågorna -vad gav dig upplevelsen/känslan av att barnet for illa? Samt -kan du 
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berätta om vad som kan vara svårt i mötet med familjer där barn far eller riskerar att fara 

illa? (Bilaga 2). Författarna använde sig av en bred frågeställning för att sjuksköterskorna 

lättare skulle kunna tala fritt runt sin egen upplevda erfarenhet. Följdfrågor ställdes under 

alla intervjuer på både tolkande och sonderande sätt för att få ett utförligare svar på den 

inledande frågeställningen vilket rekommenderas av Graneheim & Lundman (2004). 

Intervjuerna spelades in på mobilenhet och transkriberas ordagrant i så nära anslutning till 

intervjun som möjligt för att inte förlora de olika aspekterna av intervjusituationen. 

Författarna genomförde alla sju intervjuer gemensamt och de tog mellan 20-50 minuter. 

Analys 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman, (2004). Inom kvalitativ innehållsanalys används centrala begrepp såsom 

analysenhet, meningsenhet, domän, kondensering, kod, kategorier och teman. Kontinuerligt 

under intervjuprocessen transkriberades intervjuerna i nära anslutning till intervjuerna och 

lästes igen flertalet gånger gemensamt. Material som inte besvarade studiens syfte 

exkluderades. I analysens process identifierades relevanta meningsenheter och koder som 

svarade på studiens syfte (Tabell 2). Författarna riktade sedan syftets innehåll mot texternas 

innehåll och genom att identifiera skillnader och likheter i texten bildade insamlade data 

meningsbärande enheter som sedan kondenserades. Kondenseringen av textinnehållet 

innebär att texten övergick till att vara mer begriplig utan att förlora innerbörden i texten. 

Sedan avskildes den kondenserade texten och namngavs med koder. Sedan jämnfördes 

koderna för att identifiera likheter och skillnader vilket utgjorde grupperingar av koder och 

sedan underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll sattes samman till olika 

kategorier där de olika innebördens underliggande mening sattes samman för att få en helhet 

på en tolkande och förklarande nivå. Detta resulterade i två huvudkategorier och sex 

underkategorier, de belyses med direktcitat från intervjuerna.  

Tabell 2: Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

”Flera gånger där jag 

gjort en anmälan o det 

liksom inte leder till 

någonting och då kan 

man tycka att det 

känns meningslöst fast 

så säger ju inte 

socialsekreteraren 

utan dom säger ju att 

nu finns dom här 

handlingarna här och 

skulle det komma in 

någonting mer så 

ligger ju det kvar 

liksom” 

Inte alltid anmälan 

leder till något och 

det då känns 

meningslöst dock 

finns ju alltid 

informationen 

kvar hos 

socialtjänsten 

Känsla av 

meningslöshe

t 

Upplevelser 

runt 

anmälan 

Att samverka 

för barnet 
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”Det vi reagerar på 

det är ju om dom 

berättar att dom blir 

slagna hemma” 

Vi reagerar på om 

de berättar att de 

blir slagna 

Att barn 

berättar själva 

Att våga se 

kännetecken 

Att vara en 

stödjande 

person 

 

Etiska överväganden 

Informanter deltagande i forskning där enskilda människor studeras bör skyddas mot risken 

att skadas psykiskt, integritetsmässigt eller fysiskt. I den forskning där det innebär en risk 

för försökspersoner bör en prövning göras mellan risker och kunskapsvinster. Höga krav bör 

ställas på kvalitén av forskningen och att informanterna har förstått och accepterat villkoren 

(Etikprovningsnämnden, 2015). Inom forskning finns fyra allmänna huvudkrav vad det 

gäller individskydd. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, vilket specificeras i ett antal regler som bör följas vid forskning på 

individer (Vetenskapsrådet, 2002). Studien följde de fyra allmänna huvudkraven och 

sjuksköterskorna i studien fick skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

samt att de informerades om att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ge närmare förklaring. Sjuksköterskorna fick även bestämma 

tid och plats för intervjun. Materialet har behandlats konfidentiellt, det vill säga att det enbart 

är författarna som haft tillgång till materialet. Innan studien påbörjades inhämtades 

godkännande från berörda rektorer/verksamhetschefer (Bilaga 1) samt från deltagande 

sjuksköterskor (Bilaga 3). Då studien genomfördes inom ramen för avancerad 

högskoleutbildning behövdes inget etiskt godkännande, enligt etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). 
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna gav två huvudkategorier och sex underkategorier. Dessa 

presenteras i Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier har baserats på Skol- och BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av att möta familjer där barn far illa i hemmet. Förklarande 

sammandrag och citat presenteras i löpande text.  

Tabell 3: Presentation av kategorier och underkategorier. 

HUVUDKATEGORI UNDERKATEGORI 
Att samverka för barnet Upplevelser runt anmälan  

Samverkan med andra verksamheter      

Att vara en stödjande person Bygga upp ett förtroende                                    

Att våga se kännetecken                                              

Att använda tillgängliga hjälpmedel  

 Att ge individuellt stöd                                            

Att samverka för barnet 

Att samverka för barnet och familjen upplevde sjuksköterskan som ett sätt att förbättra 

barnets situation. De kunde ha olika känslor för en anmälan och en rädsla över att förstöra 

relationen till barnet och familjen, dock menade de att oron inte skulle hindra dem från att 

anmäla till socialtjänsten om de misstänkte att ett barn for illa. Genom samarbete och 

samverkan med andra verksamheter kunde de få information och feedback och även erhålla 

råd i form av ett kollegialt stöd där de kunde utbyta erfarenheter och upplevelser. 

Upplevelser runt anmälan 

På barnavårdscentralerna och skolorna har sjuksköterskan anmälningsplikt vid känsla av oro 

av att ett barn for illa men de menade att de kunde känna en otrygghet och rädsla av vad som 

skulle hända efter anmälningen och om den skulle leda till någon åtgärd. Vid nedläggning 

av anmälan upplevde sjuksköterskan en känsla av meningslöshet i att göra en anmälan. Det 

fanns även en oro hos sjuksköterskan om att de skulle förstöra relationen till föräldrar och 

att föräldrar och barn skulle förlora förtroendet för sjuksköterskan. När de gjort en anmälan 

upplevde de ofta sig vara efterkloka och att de rannsakade sig själva men att de samtidigt 

lärde av sina erfarenheter. De försökte tänka att om de någonsin fick frågan om varför de 

inte såg barnet kunde de svara att de gjort vad de kunnat men att det dock inte räckt till. De 

upplevde även en ensamhet i anmälan och att det krävde sitt mod då de fick stå för anmälan 

helt själva. 

Att göra en anmälan till socialen då om ett barn som du tror far illa, det 

kräver sitt mod alltså 

Sjuksköterskan menade att de var medvetna om att statistiken visade att mer barn for illa än 

vad som upptäcks. Vilket de trodde hade samband med att det fanns en rädsla i att om det 

gjordes en anmälan till socialtjänsten skulle familjen byta barnavårdscentral/skola. Trots det 

tryckte de på vikten av att alltid arbeta med barnet i fokus även om situationen inte alltid var 

bekväm för föräldrarna som kunde reagera med ilska och anklagelser. De menade vidare att 

det fanns en rädsla av att missa något då arbetsplatsens tempo var högt och att de kanske inte 
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alltid hann uppfatta alla signaler. Samt att de talade om situationer där det brustit i vårdkedjan 

där föräldrar inte fått det stöd de i efterhand tydligt behövt. Sjuksköterskan såg även en vikt 

i att informera föräldrarna innan anmälan gjorts och att den gjordes för att hjälpa och inte 

stjälpa familjen. 

Genom sin intuition och logiskt tänkande kände sjuksköterskan att de ofta kunde känna oro 

för att ett barn for illa och att de då behövde ha modet att göra en anmälan. De beskrev en 

känsla de kunde uppleva utan att de kunde se direkt orsak samt en svårighet i att beskriva 

bakomliggande orsak till varför känslan uppkommit.  

Det är väl det som är svårt och det är den här känslan man har som är svår 

att beskriva, vad är det man känner, vad är det som gör att man reagerar eller 

så 

Sjuksköterskan menade att det inte var de som skulle värdera om oron stämde utan de skulle 

ha mod att lita på sin intuition för barnets bästa. Trots att det fanns svårigheter i att med 

säkerhet veta om ett barn for illa är sjuksköterskan anmälningsskyldig vid enbart oro. 

Sjuksköterskan kände ett behov av att känna trygghet vid en anmälan och tryggheten 

upplevdes vara av stor betydelse för förmågan att utföra sitt arbete. De menade att om de 

hade en oro, känsla eller såg tecken kunde ett kollegialt stöd vara en hjälp för att utbyta 

erfarenheter och råd, även att stöd gavs av läkare som ett par extra ögon som kunde hjälpa 

till i bedömningar angående rimlighet i situationer så som till exempel lokalisation av 

blåmärken. Vid andra tecken så som att barn kunde ha vissa svårigheter kunde stöd, 

erfarenheter och råd ges såväl från läkare som annan sjuksköterska eller övriga kollegor och 

stödet hade stor vikt för trygghet i anmälan.  

Även vi måste vara trygga i att anmäla och stötta varandra i det 

Sjuksköterskan upplevde att antalet anmälningar varierade beroende på område eller skola 

och de upplevde att det fanns en större svårighet att anmäla vid de områden där det inte 

gjordes så många anmälningar. I de skolor där det fanns en mer välinarbetad rutin hade 

barnen det lättare för att bli sedda. 

Samverkan med andra verksamheter 

För att kunna uppnå en förbättring för barnets bästa upplevde sjuksköterskan ett behov av 

samverkan mellan olika professioner och verksamheter. När de stöter på svårigheter i mötet 

med föräldrar och barn kan samverkan med pedagoger, rektorer och andra professioner 

fungera hjälpande. Sjuksköterskan såg även vikten av en dialog med socialtjänsten om den 

upplevda oron eller ifall de kunnat handla annorlunda vid anmälningar. I situationer där 

sjuksköterskan var bekymrad för barnet såg de även möjligheter att i överrapporteringen från 

barnhälsovården till elevhälsan uttrycka en oro så att sjuksköterskan där gavs en möjlighet 

att fortsätta hjälpa barnet. Då barn varit med i situationer som kräver ett kontinuerligt stöd 

eller omhändertagande kunde sjuksköterskan vända sig till andra verksamheter för att ge 

hjälp till barnet. Sjuksköterskan uttryckte även att en försämring skett i deras möjlighet till 

helhetsbild samt insyn i barnets hemmiljö då socialtjänsten inte längre skickar ut 

referensfrågor vid polissak 

Tidigare skickades en, tidigare var socialtjänsten, vi fick referensfrågor på 

alla fall där det blev en polissak hemma hos en familj när det fanns barn under 

sex år 



 

17 

 

Att vara en stödjande person 

Sjuksköterskan upplevde sig vara en stödjande person som fanns till hands för att ge råd och 

stöd till familj samt barnet. De menade att de skulle stödja föräldrar i deras föräldraroll och 

vägleda till att uppnå en miljö som var den bästa för barnet. Sjuksköterskan menade även att 

det var av vikt att visa empati och ödmjukhet för att kunna förstå familjesituationen. I mötet 

med familjer var relationen mellan barn, föräldrar och sjuksköterska av stor betydelse. De 

menade att för att kunna få en bra relation måste ett förtroende byggas upp och 

sjuksköterskan behöver vara ödmjuk inför mötet med barn och föräldrar för att kunna se till 

barnets bästa. De menade att det var viktigt att inneha kunskap om det utsatta barnet för att 

kunna identifiera det. Sjuksköterskan upplevde en betydelse i att våga se kännetecknen som 

visade på att barnet for illa. Sjuksköterskan upplevde även vikten av att i mötet med familjer 

våga se brister hos föräldrar och att kunna se oförmåga och då ta till kunskap och tillgängliga 

hjälpmedel samt att införskaffa sig ytterligare kunskap och lärdom.  

Bygga upp ett förtroende 

Att föräldrar och barn kunde känna ett förtroende för dem var viktigt påpekade 

sjuksköterskan. De menade att genom det första hembesöket påbörjades uppbyggnaden av 

ett förtroende och en relation mellan sjuksköterska, barn och föräldrar. I skolan påbörjades 

uppbyggnaden av ett förtroende och en relation under det första besöket då både barn, 

förälder och sjuksköterska var delaktiga för att sedan fortsätta under skoltiden. 

Sjuksköterskan menade att om de lyckats bygga upp ett förtroende ökade möjligheten för att 

föräldrar och barn skulle våga öppna sig och att de då blev en person att komma till.  

Hon kändes som hon ville, hon kom hit för att hon ville ha hjälp nu annars 

hade hon tagit på sig en långarmad tröja och så hade jag aldrig sett det här, 

så är det ju. 

De menade att det är ganska ovanligt med en direkt öppenhet, vilket kunde inträffa vid 

enstaka situationer där föräldrar och barn fick ett direkt förtroende för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan ansåg att vid arbete med föräldrar var det viktigt att tänka på vilka känslor 

de förmedlade så att de inte blev negativt betingade. De menade att de flesta föräldrar tillslut 

förstod att det var för barnets bästa men att de inte alltid kunde ta hänsyn till att de fick med 

sig föräldrarna eller inte.  

Sjuksköterskan var rädd att barn kom mellan stolarna vid försämrad relation med föräldrarna 

eller vid byte av till exempel barnavårdscentral/skola. Därför ställdes inte alltid frågor till 

föräldrarna rörande känsliga frågor som rörde familjens situation trots att de var medvetna 

om vikten av att försöka ha en dialog och att våga ställa frågan. De menade att de kunde 

möta frustrerande föräldrar då det var känsligt att komma in på föräldrars område och att de 

kunde mötas av ett motstånd där föräldrarna inte ville samarbeta. Därför såg de att det 

krävdes en försiktighet i diskussionen med föräldrar angående deras barn. Sjuksköterskan 

upplevde att föräldrarna miste förtroendet och att de kunde bli utsatta för ilska och hot vilket 

ledde till en rädsla för att förstöra relationen. 

Det är ju alltid det här att man är rädd för att förstöra relationen då med 

föräldrarna alltså, jag tror inte det finns nån förälder som inte vill sina barn 

det bästa 
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Att våga se kännetecken 

Att veta vilka tecken de förväntades uppmärksamma och att våga se kännetecknen som 

visade att barn for illa i hemmet upplevde sjuksköterskan vara viktigt. De menade att de har 

som skyldighet att upptäcka tecken och våga se och fråga efter dem. Då barn påverkas av 

incidenter i barndomen även senare i livet var det betydelsefullt att kunna ge barnet den bästa 

miljön och uppväxten med möjlighet att kunna utvecklas som individ. Sjuksköterskan 

upplevde ett behov av ökad medvetenhet om problematiken, att inte bara se brister i utsatta 

områden utan att se alla områden utan deras egna värderingar och att inget fall är det andra 

likt.  

Något sjuksköterskan upplevde som en ringklocka var föräldrar som vid upprepade tillfällen 

avbokade eller inte dök upp vid avtalade besök. De menade även att de hade upplevelsen av 

att ytterst sällan träffa de barn som misshandlats då föräldrarna då sökte akut och att de 

uteblev från besök på barnavårdscentralen. Sjuksköterskan upplevde att det var vanligare för 

familjer att flytta runt i landet samt att landet har en ökad invandring. Det gav sjuksköterskan 

upplevelsen av att det var lättare att vara anonym och att det sedan underlättades ytterligare 

i och med dagens vårdval och barnavårdscentralens frivillighet. De rutiner som fanns på 

barnavårdscentralen beskrevs av sjuksköterskan som utformade för att underlätta upptäckten 

av barn som for illa och de menade bland annat att det var barnets rättighet att vägas och 

mätas i underbyxor då det möjliggör för sjuksköterskan att se hudkostymen. De menade även 

att barn har en fantastisk förmåga att anpassa sig efter rådande omständigheter. 

Jag kan faktiskt vara fascinerad av barn att dom mår så bra utifrån hur de 

lever 

Sjuksköterskan reagerade även på situationer där det aldrig fanns något som upplevdes som 

påfrestande eller bekymmersamt och beskrevs som ”för bra” till exempel som om det aldrig 

fanns något negativt att berätta vilket de ansåg vara en ringklocka där de undrade när fasaden 

skulle brista. Sjuksköterskan beskrev att de ofta stöter på en okunskap hos föräldrarna vad 

det gäller barnets förmågor och att de då ställer för höga krav på sina barn alternativt att 

föräldrar är mer pålästa och ifrågasätter sjuksköterskans ord.  

Vid tillväxt kontroll kände sjuksköterskan att de kunde identifiera effekter av barns 

välmående i både över- och undervikt hos utsatta barn. Men de såg även barns övervikt som 

ett sätt att fara illa. De menade vidare att synen på vad som är normalt idag har ändrats vilket 

gör det svårare för dem att lita på deras ögonmått och i att försöka få med sig föräldrar 

angående barnets övervikt. Sjuksköterskan beskrev deras upplevelse av att ett barn på flera 

sätt kan uttrycka ett bristande välmående. Så som att barn kan vara utåtagerande eller 

kontaktsökande alternativt ha ett stort bekräftelsebehov eller att vara distanslösa och det 

gäller för sjuksköterskan att vara öppen för att se alla signaler. När barn reagerar med dessa 

beteenden kan det finnas en bakomliggande orsak och de upplever att de i mötet med dessa 

barn funderar runt vad barnet kan ha för upplevelser och erfarenheter. De upplevde även att 

alla former av våld påverkade barns förmåga till utveckling och välmående lika mycket. 

Barn som upplever psykiskt våld är det samma som upplever fysiskt våld, 

barn som upplever mycket bråk mår även dom dåligt och har svårigheter att 

klara sig senare i livet 

Sjuksköterskan upplevde även att i vissa situationer kunde förskolan vara en räddning både 

för barn och föräldrar med en möjlighet till att få en strukturerad vardag, de upplevde även 
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att matrealismen i samhället ledde till en ökad stress för både föräldrar och barn. De kände 

att det sociala nätverket var av stor betydelse som en skyddsfaktor som vägde upp 

riskfaktorerna. Det stärkte familjens förmåga att fungera i utsatta situationer och att det fanns 

en särskilt viktigt där det fanns ensamstående föräldrar. De hade en upplevelse av att många 

idag är väldigt ensamma och att ensamhet leder till en ökad utsatthet. Inom barnhälsovården 

upplevde sjuksköterskan att en stor anledning till att anknytning inte fungerar kunde relateras 

till postpartum depression, där de kunde se en brist på feedback till barnet och de påtalade 

att det var viktigt att informera föräldrar om vikten av att ha sitt barn nära.  

Sjuksköterskan upplevde att de utifrån erfarenheter och tecken bör kunna se när det fanns 

brister i ett föräldraskap och på så sätt kunna ge rätt stöd till föräldrar och barn. De menade 

att om orken hos föräldrar inte fanns eller brast skulle åtgärder vidtas för att kunna förbättra 

föräldrarollen så att barn inte utsattes för risken att fara illa. De ansåg att utgångspunkten var 

att alla föräldrar vill sitt barns bästa men att förmågan ibland brister. Till exempel i familjer 

där en förälder är psykiskt sjuk eller har ett missbruk, men att de inte alltid känner en oro för 

barnet då de flesta barn har en fungerande förälder vilket får situationen att fungera. De 

menade att olika sociala situationer i livet kan vara tärande på en familj och leda till bristande 

ork. Sjuksköterskan upplevde att i de familjer där det fanns en bristande ork att tillföra barnet 

stimuli, kunde barnet uppvisa tecken på försening i sin utveckling och där det var viktigt att 

undersöka hur föräldrar integrerar med sina barn och vid behov erbjuda stöd.  

Att inte utvecklas utifrån sina förutsättningar på grund av föräldrars ork och 

prioriteringar när de mår dåligt 

De upplevde att hos vissa föräldrar fanns en stress över vad som skulle åstadkommas och 

hinnas med i vardagen och där brast det i tid och energi att engagera sig i barnets behov och 

vardagen krävde snabba lösningar vilket orsakade konsekvenser för barnet så som att de inte 

utvecklades efter sina individuella förutsättningar eller utvecklade fetma medan det hos 

andra föräldrar brast i omsorgen till barnet.  

Sjuksköterskan kunde se kulturella skillnader i att uppfostra barn och en vikt av att förklara 

de samhällsregler som gäller i Sverige för en del av de invandrade familjerna. I skolorna 

upplevdes en problematik som de band samman med skilsmässor där de kunde se hur barnet 

fungerar sämre de veckor de levde med en viss förälder. En annan situation som 

sjuksköterskan beskrev som en risk för barnet var när fullt kompetenta föräldrar blev för 

trötta och inte orkade på grund av faktorer hos barnet. I olika samhällsklasser kunde 

sjuksköterskan se olika problematik vad det gällde ekonomiska och sociala brister. 

Sjuksköterskan pratade om vikten av en helhetsbild där det ses till både hygien och beteende 

hos både förälder och barn.  

Sjuksköterskan upplevde att dagens barn är mer stressade och att de även har stressrelaterade 

besvär, där de kunde se en orsak i långa skoldagar, ökade krav och mycket aktiviteter. Även 

att barnen ofta bar sina föräldrars symtom samt att beteendet berodde på deras föräldrar och 

inte barnet viket ledde till att de ibland såg en problematik i att insatserna lades på barnet då 

behovet kanske fanns hos föräldrarna. De såg även en problematik i de högre 

samhällsklasserna där föräldrarna arbetade mycket och inte hade tid för sina barn. 

Att använda tillgängliga hjälpmedel 

Sjuksköterskan ansåg att de använde hjälpmedel i sitt arbete för att hjälpa och stötta barn 

och familjer men också för att upptäcka avvikelser eller brister i tillväxt och utveckling. De 
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menade att inom barnhälsovård träffade de alltid föräldrarna tillsammans med barnet medan 

de på elevhälsan oftare träffade barnet ensamt. De ansåg att genom olika screeningsfrågor 

vid hälsobesök kunde avvikelser och hjälpbehov bli mer tydliga för dem och att hjälpmedel 

kunde hjälpa dem att identifiera om något inte stod rätt till i familjen. Till exempel genom 

EPDS, tillväxtkurvor på barn samt utvecklingsscreening på barnet vid olika åldrar kunde de 

se indikationer eller få en bekräftelse på en känsla av att något inte stod rätt till.  

Där mamman i efterhand kunde berätta att det hände där och då kunde jag 

pricka in det på tillväxtkurvan och då såg man ju dom här trappstegen 

Genom att använda hjälpmedel kunde sjuksköterskan identifiera till exempel 

anknytningsproblematik eller försummelse och på så vis kunna vidta åtgärder. De ansåg även 

att en annan viktig del var fortbildning för att kunna öka kunskap om att identifiera barn som 

for illa.  

Att ge individuellt stöd 

Sjuksköterskan upplevde att genom att ge individuellt föräldrastöd såg de alla föräldrar som 

individer och gav det stöd och den information som behövdes när förmågan hos föräldrarna 

inte räckte till för barnet eller när omständigheterna kring barnet tillfälligt påverkade 

föräldrarnas förmåga. De menade att när förmågan och orken hos föräldrarna var otillräcklig 

fanns de där som ett stöd i föräldrarnas roll. Sjuksköterskan menade att som nybliven 

förälder var vägen inte alltid rak och genom individuellt föräldrastöd försökte de ge föräldrar 

de verktyg som krävdes för att de skulle få vardagen att fungera och stärka deras 

självförtroende samt att alla föräldrar i dagens stressfyllda samhälle behövde påminnas om 

att småbarnstiden är kort. Sjuksköterskan uttryckte att det fanns en stor vikt av att känna 

empati och ödmjukhet över att vara förälder och inför mötet med föräldrar och barn, 

anledningen var att kunna se till barnets bästa. De beskrev att i arbetet med barnen krävs en 

stor ödmjukhet och ärlighet som vuxen och att de behöver vara lyhörda i relationen med 

föräldrar och barn. De menade att kunna visa en ödmjukhet och empati var av vikt för att 

kunna förstå familjesituationen, då inte alltid människor handlar rationellt och att de kom 

olika föräldrar olika nära men att ingen känner till sitt barns behov bättre än deras föräldrar. 

Inga som är mer experter på sina barn än föräldrarna 

Om det i skolan fanns ett extra behov av stöd och samtal upplevde sjuksköterskan vikten av 

att de kunde fungera som en extra vuxen som kunde finnas till hands för barnet. De menade 

att de skulle vara en trygg punkt utanför familjen och inge trygghet så att barnet kunde 

komma om bekymmer fanns eller uppstod och agera som en utomstående som såg barnet. 

Sjuksköterskan upplevde att det viktigaste var att barnet upplevde trygghet. 

Men det är viktigt att barn känner sig trygga 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004) vilket författarna ansåg ge studiens resultat 
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störst möjlighet till trovärdighet. Som datainsamlingsmetod användes intervjuer som ett 

verktyg för att få ta del av sjuksköterskans personliga upplevelser och erfarenheter (Kvale 

& Brinkman, 2009). Det gavs även utrymme att hantera en stor mängd data och att identifiera 

likheter och skillnader i intervjuerna vilket uttrycks i teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

Fördelen med intervjuer som datainsamlingsmetod är att sjuksköterskans personliga 

upplevelser och erfarenheter inte går förlorad då möjligheten att ställa följd frågor fanns. 

Studien hade kunnat genomföras genom enkät undersökning dock hade tolkande följdfrågor 

inte kunnat ställas och datamaterialet hade då kunnat tolkas på ett felaktigt sätt vilket troligen 

hade inverkat på resultatets trovärdighet. Då sjuksköterskan har en förstahandsupplevelse 

möjliggjordes att författarna fick ta del av övertygelser, känslor och beteenden från 

sjuksköterskan.  

Varje kvalitativ studies resultat bör vara trovärdigt och utvärderas genom vilken metod som 

använts för att nå sitt resultat. Trovärdigheten i studiens resultat kan bedömas genom 

giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studies 

giltighet styrks av att sjuksköterskorna varierat i ålder, erfarenhet samt skillnad i utbildning. 

Sjuksköterskorna hade en arbetslivserfarenhet mellan två-trettiofem år som 

specialistsjuksköterska inom barnhälsovård och skola vilket kan ses som en tillgång då 

varierandet av erfarenheter i både livs- och yrkeserfarenheter kan ha bidragit till en större 

omfattning av den insamlad datan till studien.  

Intervjuer och analysprocess genomförde författarna tillsammans vilket har ökat 

tillförlitligheten i resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar att analysen innebär en 

tolkning och en balansgång, där det är omöjligt för författarna att inte lägga perspektiv på 

företeelser som studerats (a.a.). Författarna diskuterade och reflekterade genom alla steg 

olika möjligheter till tolkningar av datamaterialet vilket gjorde att det blev en samsyn och 

att kategoriernas benämningar blev mer konsekventa. Det gjorde också att inga väsentliga 

uppgifter uteslöts och att inga oväsentliga uppgifter ingick i resultatet utifrån studiens syfte. 

Tillförligheten stärks genom att direktcitat från intervjuerna belystes genom kategorierna 

vilket ger en möjlighet för läsaren att själv bedöma tillförligheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Polit & Beck (2004) rekommenderar att intervjuerna lyssnas på och kontrolleras för 

hörbarhet och fullständighet så snart intervjun var över vilket författarna utförde. Då 

författarna vid transkribering gick igenom materialet flera gånger gemensamt säkrades 

tillförlitligheten i data från intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att tolkning 

av text alltid innehåller flera betydelser och författarnas tolkning påverkas av dennes 

personliga historia (a.a.). Författarna till studien har inte tidigare arbetat inom primärvård 

eller skola. Då intervjuerna transkriberats ansågs, trots det låga antalet sjuksköterskor, 

datamängden hanterbar för att möjliggöra en grundlig tolkning av intervjuerna.  

För att ge läsaren en chans till att själv värdera resultaten gavs noggrann beskrivning av 

urval, deltagare, datainsamling, analys samt beskrivning av de olika omständigheter som 

utgjorde sammanhanget för studien. Genom det skapade författarna en förutsättning för 

överförbarhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är överförbarhet i vilken omfattning 

resultatet kan omvandlas till situationer. Om resultaten är överförbara till annan kontext 

menar författarna är upp till läsaren att avgöra. För att säkra studiens resultats överförbarhet 

deltog sjuksköterskor arbetandes på sex olika arbetsplatser i tre olika stora kommuner, både 

inom privata och offentliga sektor. Vilket stärker studiens överförbarhet samt gjorde att 

författarna gavs en bred variation av erfarenheter. Dock såg författarna att majoriteten av 

sjuksköterskorna arbetade i upptagningsområden med en högre socioekonomisk status vilket 
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kan ha påverkat resultatet då olika sorters problematik kan ses vid olika 

upptagningsområden. Eventuellt hade erfarenheterna blivit mer omfattande med ett bredare 

och mer varierat upptagningsområden till studien. Även att författarnas urval av BVC-

sjuksköterskor och skolsjuksköterskor skedde med hjälp av verksamhetschefer och rektorer 

kan ha påverkat resultatet då urvalet skedde slumpmässigt utifrån möjlighet till deltagande. 

Genom att kontakta skolor och barnavårdscentraler och inom Västra Götaland säkrades olika 

sjuksköterskor från olika stora kommuner, verksamheter och med olika erfarenheter. Dock 

hade de skolor och barnavårdscentraler som kontaktades enbart kvinnliga sjuksköterskor och 

med även manliga deltagare hade också studiens resultat kunnat ges en större bredd.   

Då det uppstod svårigheter i att få tag på sjuksköterskor från barnavårdscentraler på grund 

av en pressad arbetssituation och att sjuksköterskorna inte hade tid eller möjlighet att delta i 

studien fick författarna vända sig vidare till sjuksköterskor på lågstadieskolor för att få 

kontakt med tillräckligt många sjuksköterskor för ett tillförlitligt resultat. Polit och Beck 

(2004) menar att vid studier som att säkra informanter kan det i vissa fall vara lätt men i 

andra situationer kan det innebära större svårigheter då vissa informanter kanske inte har tid 

medan andra kanske inte har något intresse i att delta i studien (a.a). 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det var av stor vikt att som sjuksköterska våga se tecken på att ett barn 

for illa.  De upplevde även att utbildning och ökad kunskap om barn som for illa var av 

betydelse för att kunna hjälpa barnen. Att arbetet med barn som for illa krävde sitt mod och 

att det fanns en vikt av att våga anmäla. För att sjuksköterskan skulle kunna fungera som en 

stödjande person till barnet och familjen var det betydelsefullt att bygga upp ett förtroende 

så att familjerna kunde känna trygghet i att komma till dem med bekymmer.  

Av resultatet framkom vikten av att våga se kännetecken och hur stor betydelse ett barns 

uppväxt har för dess förmåga att få en fungerande framtid. Det styrks av Paavilainen & 

Flinck (2013) som beskrev en vikt av att inneha kunskap. Sjuksköterskan måste vara beredd 

att identifiera tecken på barn och familjer och om sjuksköterskan inte innehar kunskapen 

kunde de heller inte identifiera barnen. Det styrks även av Woodman, Lecky, Hodes, Pitt, 

Taylor & Gilbert, (2010) som även de påtalade vikten av kunskap då det inte alltid var de 

klassiska tecken som synts. Sjuksköterskan ansåg även att all form av misshandel skadade 

barnet och gav barnet upplevelser som kunde påverka framtida beteenden vilket styrks av 

Hart & Brassard (1987) som beskrev hur den psykiska misshandeln kunde förknippas med 

utveckling av beteende störningar och försenad utveckling. Samt av Styron & Janoff-

Bulman (1997) som beskrev hur kränkande upplevelser påverkade hur barnet lärde sig 

hantera konflikter och gjorde starkt avtryck på barnet (a.a.). Det stärker även sjuksköterskans 

uppfattning om att ett barn på flera sätt kan uttrycka ett bristande välmående genom att vara 

utåtagerande eller kontaktsökande alternativt ha ett stort bekräftelsebehov eller att vara 

distanslösa och att ett sådant beteende hos barn gav en känsla hos sjuksköterskan om att 

något inte stod rätt till. Även Gülay (2011) beskrev hur barn som for illa kunde vara blyga 

eller aggressiva vilket gav en negativ inverkan på deras sociala färdigheter och utveckling. 

Baer & Martinez, (2006) såg att hos barn som for illa fanns ofta en dålig anknytning vilket 

gjorde att de oftare sågs som osäkra och Huntsinger & Luecken, (2004) beskrev hur 

anknytningen hade en betydande effekt på självkänslan vilket påverkade barnets framtida 

beteende negativt.  
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Resultatet visade även att sjuksköterskan mycket sällan träffade på barn där de kunde se 

fysiska tecken på misshandel. De upplevde att föräldrar som orsakat sina barn skada ofta 

ringde återbud eller inte dök upp på avsatt tid. Även Christensen (1999) beskrev fysisk 

misshandel som lätt att dölja genom att de lätt kunde kontakta barnavårdscentralen för ny tid 

då blåmärkena försvunnit. Även Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson (2010) beskrev 

barn som for illa som ett i hög grad dolt problem vilket stärker sjuksköterskans upplevelse.  

Av resultatet framgick vikten av att sjuksköterskan såg brister i ett föräldraskap för att kunna 

ge ett adekvat stöd. Det styrks av Daniel, Burgess, Whitfeild, Derbyshire & Taylor (2014) 

som påtalade vikten av fokus på barnets behov och att behovet uppfylls. Men sjuksköterskan 

kände inte alltid oro för barnet trots brister i ett föräldraskap då de flesta barn hade en 

fungerande förälder som fick familjesituationen att fungera. Även Herrenkohl, Herrenkohl, 

Rupert, Egolf & Lutz (1995) beskrev hur faktorer i hemmiljön fungerade kompenserande 

och kunde motverka en dysfunktionell utveckling. De såg även att faktorer hos barnet eller 

yttre stressorer kunde påverka familjens förmåga att hantera situationer, vilket stärker 

sjuksköterskans upplevelse om yttre stressorers påverkan och det sociala nätverkets 

betydelse vid riskfaktorer hos en familj. Det styrks av Belsky, (1993), som menade att det 

inte var en orsak till att det brast i ett föräldraskap utan det uppstod när stressorer övervann 

stödet och riskfaktorerna blev större än skyddsfaktorerna (a.a.).  

Resultatet visade att användandet av tillgängliga hjälpmedel kunde underlätta upptäckten av 

avvikelser även Crisp & Green Lister (2004) beskrev hur sjuksköterskan aktivt skulle 

försöka upptäcka eventuella tecken på missförhållanden. Sjuksköterskan menade att 

information som gavs av hjälpmedel kunde fungera som bekräftelse på upplevd känsla. De 

såg även att familjer som aldrig upplevde något som ett bekymmer var några de behövde 

vara extra uppmärksamma på för signaler. De såg även en vikt av ständig utbildning för att 

hålla ämnet aktuellt. Det styrks av Pollak och Levy (1989) som menade att utbildning för 

personal bör ske så att en ökad förståelse och utveckling av kliniska färdigheter ges (a.a.). 

Det hjälpmedel som sjuksköterskan ansåg vara viktigt i deras arbete förutom tillväxtkurvor 

och utvecklingsscreening var EPDS screening vilket styrks av Cox, Holden, Sagovsky 

(1987) som ansåg att EPDS var användbar i rutinarbetet som en hjälp för att identifiera 

postpartumdepression hos de mödrar som befann sig i riskzon samt av O’Hara, Wisner, 

Asher& Asher (2014) som beskrev att postpartumdepression kunde ge förödande 

konsekvenser för mamman, barnet och familjen. 

Av resultatet framkom att det i upplevelserna runt anmälan fanns en vikt av att känna 

trygghet i att anmäla. I samband med en anmälan upplevdes känslor av självkritik och 

funderingar runt om de gjort rätt eller fel och de upplevde en meningslöshet i att anmäla de 

gånger anmälan lagts ner trots tydliga indikationer på att barnet for illa. Det var betydelsefullt 

med stöd och trygghet för att sjuksköterskan alltid skulle kunna anmäla vid oro. Även Green 

Lister & Crisp, (2005)  beskrev vikten av att sjuksköterskan ska ha tillgång till handledning, 

att de gavs stöd när det gällde barn som for illa och att handledning och stöd borde vara en 

rättighet för alla sjuksköterskor. Med tanke på de utmaningar som fanns där barn for illa är 

det betydelsefullt att sjuksköterskor arbetade tillsammans för att kunna utbyta kunskaper 

(a.a). Det stödjer sjuksköterskans upplevelse om vikten av och fördelen med att de kunde 

konsultera sina kollegor för råd och stöd. Gilbert, Kemp, Thoburn, Sidebotham, Radford, 

Glaser, MacMillan (2009) menade att alla som arbetar med barn skall utbyta kunskap och 

erfarenheter när det gällde barn som for illa (a.a.). Även Pabi`s, Wro`nska, `Slusarska och 

Cuber (2010) menade att sjuksköterskan behövde en kunskap i hur de identifierade barn som 
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for illa, hur de bäst hjälpte dem på ett professionellt sätt och hur de bör samarbeta med andra 

professioner angående barnen (a.a.) vilket styrker sjuksköterskans upplevelse av att det i 

situationer där barn for illa fanns en vikt av samarbete mellan olika professioner och 

verksamheter och att alla hade sin roll i att hjälpa barnen.  

I resultatet framgick vikten av att bygga upp ett förtroende mellan sjuksköterska, förälder 

och barn då förtroendet påverkade möjligheten av att vara en person både föräldrar och barn 

kunde känna tillit till och våga öppna sig för. Det ökade möjligheten av att befintliga problem 

skulle komma i ljuset och att det skulle förenkla arbetet då förtroendet hade betydelse i 

kommunikationen. Travelbee, (1971) menade att ett förtroende måste förtjänas och väldigt 

få får ett förtroende automatiskt och sjuksköterskan måste genom sitt beteende bevisa sin 

pålitlighet (a.a.). Även Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, (2009) beskrev relationen 

som en viktig faktor i diskussioner om barnet.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskan hade en viktig roll som trygg punkt och att genom 

stöd och samtal finnas där för barnet och familjen vilket stärks av Golsäter, Enskär, Lingfors 

och Sidenvall,(2009) som menade att det är en stor utmaning att kunna balansera familjens 

behov av stöd med deras behov av integritet (a.a.) Även Gilbert et. al. (2009) beskrev att de 

som arbetade med barn skulle ha en ledande roll i att känna igen, svara på och stödja barn 

som for illa (a.a.) Sjuksköterskan skall möta föräldrars olika behov samt ge stöd i 

föräldrarollen (Crisp & Green Lister, 2004). Travelbee (1971)  menade att sjuksköterskan 

måste vara observant för att se hjälpbehov hos familjer då familjer inte alltid påtalar 

hjälpbehovet själva. För att kunna göra det behövde sjuksköterskan skaffa sig en kunskap, 

skicklighet och förmåga och genom det veta vad som bör observeras, hur och bedöma vikten 

av vad de observerat (a.a.).  

Något nytt som framkom i studiens resultat var att sjuksköterskan såg en svårighet i dagens 

vårdval, flytt och invandrarsamhälle där vårdvalet gav konsekvensen att de inte längre fick 

information om de barn som flyttade till området vilket gjorde det lättare för familjer att vara 

anonyma. Även att föräldrar vid missnöje lättare kunde flytta på sig skapade en osäkerhet 

och förstärkte känslan av hur viktig en god relation med familjen var. Förtroendet ansågs 

betydelsefullt i hur situationen sedan utvecklades vilket styrks av Travelbee (1971) som 

menade att relationen är en av omvårdnadens viktigaste delar (a.a). Sjuksköterskan såg en 

försämring i att socialtjänsten slutat skicka ut om referensfrågor vid polissak vid våld i 

hemmet vilket gav känslan av att mycket av barnets hemmiljö hamnade i mörker. Det är ett 

bevis på vikten av samverkan mellan olika verksamheter och att det fortfarande finns ett stort 

arbete att utföra för att förhindra att barn far illa vilket styrks av Saul, Valle, Mercy, Turner, 

Kaufmann & Popovic (2014) som påtalar vikten av utvecklingsarbete och förebyggande 

insatser för att se till att barn aldrig ska behöva fara illa.  

Författarna anser att Travelbees omvårdnadsteoretiska utgångspunkt kan användas som ett 

hjälpmedel för att bygga upp ett förtroende och en god relation mellan familj och 

sjuksköterska. Genom att sjuksköterskan i mötet med familjen är medveten om att 

uppbyggnad av förtroende är en ständig process och att familjen ständigt genom sitt 

aggerande sänder information till sjuksköterskan kan möjligheter främjas för en god relation. 

Genom att sjuksköterskan tar sin utgångspunkt i Travelbees omvårdnadsteori kan 

sjuksköterskan bli en empatisk och förstående person att komma till. En god relation är en 

av de viktigaste utgångspunkterna i arbetet mot att hjälpa de barn som far illa. 

Sjuksköterskan som möter barn och deras familjer har en möjlighet att göra skillnad genom 

allt från identifiering, utvärdering och utbildning till stödjande rådgivning (Foster, O´Brien 
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& Korhonen, 2012) vilket stödjer författarnas åsikter om vikten av ett ständigt pågående 

arbete mot att förebygga att barn far illa. 

Konklusion och kliniska implikationer 

Studiens resultat har medverkat till ökad kunskap och förståelse om Skol- och BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av att möta familjer där barn far illa i hemmet. Av resultatet 

framkom att sjuksköterskan såg svårigheter i och med vårdvalet då de såg en större möjlighet 

till anonymitet. Vid anmälningar fanns en rädsla att familjer skulle tappa förtroendet och 

byta barnavårdscentral eller skola. Även att det krävdes mod för att anmäla och de påtalade 

vikten av att våga se tecken.   

Resultatet som framkom kan bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelser 

runt anmälan. Att det är betydelsefullt att sjuksköterskan får stöd och utbildning för att kunna 

identifiera tecken och riskfaktorer. Resultatet kan även bidra till att sjuksköterskan återigen 

kan få rapporter från socialtjänsten om det varit polisärende runt familjer vilket kan 

underlätta arbetet.  

Det vore av intresse att vid fortsatta studier och forskning angående Skol- och BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av att möta familjer där barn far illa i hemmet se hur effekterna 

av vårdvalet har påverkat sjuksköterskans möjligheter att upptäcka barn som far illa. Det 

vore även intressant att se hur det kan underlättas för sjuksköterskan vid genomförandet av 

anmälningar. 
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Ansökan till rektorer/verksamhetschefer om tillstånd om att inhämta data 

för en empirisk studie inom skol- och barnhälsovård hos Skol- och BVC-

sköterskor.  

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går en specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras 

under våren 2015 och resultera i en D- uppsats på magisternivå. 

 

Bakgrund 

Att upptäcka och stödja barn som far illa är ett stort och unikt ansvar som skol- 

och barnhälsovården har. Sjuksköterskor är de enda utanför familjen som 

regelbundet träffar späda och små barn och följer deras hälsa, tillväxt och 

utveckling. De möter och undersöker de minsta barnen som varken kan berätta, 

värja sig eller fly undan om de far illa i hemmet. Sjuksköterskor kan hamna i 

en svår situation då man misstänker att barn far illa och samtidigt vill behålla 

en god kontakt med föräldrarna. Så gott som alla föräldrar vill sina barns bästa 

och vara goda föräldrar, men förutsättningarna varierar. Då tidigare forskning 

visar på komplexiteten i när barn far illa, behövs ökade kunskaper om hur 

sjuksköterskor på ett adekvat sätt kan möta de barn som far eller riskerar att 

fara illa. 

 

Syfte och nytta 

Syftet med studien är att undersöka hur Skol- och BVC-sköterskor identifierar 

barn som far illa i hemmet. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om 

Skol- och BVC-sjuksköterskors tillvägagångssätt i dessa möten och därmed 

bidra till en ökad medvetenhet inom området.  

 

Härmed ansöks om tillstånd att kontakta Skol- och BVC-sjuksköterskor 

verksamma inom skol- och barnhälsovården samt att inhämta data för att 

genomföra en empirisk studie. Datainsamlingen kommer att ske genom 

intervjuer och planeras pågå under veckorna 4-6. Resultatet av studien kommer 

att redovisas i en D-uppsats för att sedan publiceras på DIVA. För att få tillgång 

till deltagare ombeds rektorer/verksamhetschefen skicka namn och 

kontaktuppgifter till författarna via e-post på de Skol- och BVC-sjuksköterskor 

som skulle tänkas ha intresse att delta i studien. Därefter kontaktas Skol- och 

BVC-sköterskor per telefon/mail med förfrågan om deltagande i studien och 

när lämplig tid för insamling av data skulle kunna ske. Ett skriftligt 

informationsbrev om studien och dess syfte kommer därefter att skickas via e-

post alternativt post till Skol- och BVC-sjuksköterskorna. Deltagande i studien 

är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att behöva ange orsak till 

beslutet. Samtycke till att delta i studien lämnas genom att delta i intervjun. 

Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 30-60 minuter och spelas in på 
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mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen 

obehörig får tillgång till det och ingen kommer kunna utläsa vilka 

skolor/vårdcentraler eller skol- och BVC-sjuksköterskor som deltagit i studien.  

 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

 

Emma Latva Pontén   Sara Lövkvist 

Distriktssköterskestudent  Distriktssköterskestudent 

Mobil: XXXXXXXXX  Mobil:XXXXXXXXX 

E-post: xxxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxx 

 

Handledare för studien är: Elisabeth Hertfelt Wahn 

 

Telefon: XXXXXXXX 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att kontakta Skol- och BVC-sjuksköterskor 

verksamma inom barnhälsovården samt att inhämta data för att genomföra en 

empirisk studie. 

 

Tacksam för svar senast 2015-01-30 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

 
 
.................................................................................... 
Namn och befattning: 
 
 
....................................................... 
Datum 
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INTERVJUGUIDE 

 

INLEDANDE FRÅGA 

- Berätta om situationer där du upplevt att ett barn far illa? 

 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

- Vad gav dig upplevelsen/känslan av att barnet for illa? 

- Kan du berätta om vad som kan vara svårt i mötet med familjer där barn far 

eller riskerar att fara illa?  

  

FÖLJDFRÅGOR 

 

Tolkande frågor 

- Du menar alltså att...? 

- Är det så att du upplever att...? 

- Kan du se något samband mellan...? 

- Har jag förstått dig rätt...? 

- När du säger... hur menar du då? 

 

Sonderade frågor 

 

- Kan du säga något mer om det? 

- Har du fler exempel på detta? 

- Kan du specificera hur/vad du menar? 

- Hur reagerade du då? 

- Hur kände du då? 

- Vad tänkte du då? 

- Vad upplevde du då? 

- Vad anser du om det? 

- Kunde du ha agerat på annat sätt? 

- Är det något annat kring mötet som du vill berätta 

om?  

 

Exempel på typer av följdfrågorenligt Kvale och Brinkman (2009). 
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Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör 

Skol- och BVC- sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far 

eller riskerar att fara illa. 

 
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går en specialistutbildning till  

distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras 

under våren 2015 och resultera i en D-uppsats på magisternivå. 

 

Bakgrund 

Att upptäcka och stödja barn som far illa är ett stort och unikt ansvar som skol 

och barnhälsovården har. Sjuksköterskor är de enda utanför familjen som 

regelbundet träffar späda och små barn och följer deras hälsa, tillväxt och 

utveckling. De möter och undersöker de minsta barnen som varken kan berätta, 

värja sig eller fly undan om de far illa i hemmet. Sjuksköterskor kan hamna i 

en svår situation då man misstänker att barn far illa och samtidigt vill behålla 

en god kontakt med föräldrarna. Så gott som alla föräldrar vill sina barns bästa 

och vara goda föräldrar, men förutsättningarna varierar. Då tidigare forskning 

visar på komplexiteten i när barn far illa, behövs ökade kunskaper om hur 

sjuksköterskor på ett adekvat sätt kan möta de barn som far eller riskerar att 

fara illa. 

 
Syfte och nytta 

Syftet med studien är att undersöka hur skol- och BVC-sköterskor identifierar 

barn som far illa i hemmet. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om 

Skol-och BVC-sjuksköterskors tillvägagångssätt i dessa möten och därmed 

bidra till en ökad medvetenhet inom området. 
 
Studiens genomförande samt hantering av data 

Deltagande i studien innebär att du kommer bli intervjuad. Intervjun kommer 

att ske på lämplig plats i ett enskilt rum för att undvika störande moment. 

Intervjun beräknas att ta cirka 30-60 minuter och vi kommer endast träffas vid 

ett tillfälle. Intervjun kommer att spelas in på Iphone röstmemo för att vi efteråt 

ska kunna skriva ut den ordagrant, koda och analysera den vetenskapligt. Allt 

material i form av inspelningar och utskriven text kommer att behandlas 

konfidentiellt och hanteras på sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

materialet. Ingen kommer att veta vad just du svarat i det färdiga materialet och 

ingen kommer kunna utläsa vilka skolor/vårdcentraler eller Skol- och BVC-

sjuksköterskor som deltagit. Ansvaret för dina personuppgifter har Högskolan 

i Skövde. Under intervjun kommer öppna frågor att ställas som du fritt får 

berätta utifrån. Eventuella följdfrågor kommer att ställas. Intervjuerna planeras 
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pågå under veckorna 4-6. Resultatet av studien kommer att redovisas i en D-

uppsats för att sedan publiceras på Diva.  

Frivillighet 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när 

som helst under studiens gång utan att ange närmare förklaring. Ange 

kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för att avtala en lämplig tid och plats 

för intervjun. Om du vill delta i studien kan bekräftelse skickas till oss via e-

post. Samtycke till intervjun skrivs på innan intervjun påbörjas. 

 
Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta: 

 

Emma Latva Pontén   Sara Lövkvist 

Distriktssköterskestudent  Distriktssköterskestudent 

Mobil: XXXXXXXX   Mobil:XXXXXXXXX 

E-post: xxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxx 

 

Handledare för studien är: Elisabeth Hertfelt Wahn 

Telefon: XXXXXXX 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till 

att delta. Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta intervjun utan närmare förklaring. 

 
Underskrift: 
 
.......................................................................... 
 
Ort/datum: 
 
............................................................................ 
 
Telefon/E-post: 
 
.................................................................... 
 
 
Samtycket undertecknas vid intervjutillfället. 

 


