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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige har de som i sitt yrke har kontakt med barn skyldigheten att anmäla till 

socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det har dock visat sig att hälso- och 

sjukvårdspersonal är mindre benägna att anmäla jämfört med andra professioner. 

Syfte: Att undersöka på vilka grunder sjuksköterskor och undersköterskor väljer att rapportera 

misstankar om att barn far illa till socialtjänsten – eller att inte göra det – samt om det 

föreligger några skillnader i det avseendet mellan personal med lång och kort yrkeserfarenhet.  

Metod: En komparativ tvärsnittsstudie. Data samlades in genom enkäter med sjuk- och 

undersköterskor som arbetade inom barnsjukvård vid två svenska sjukhus.  

Resultat: Totalt deltog 60 sjuksköterskor och undersköterskor. Knappt hälften av dessa 

(n=23, 38,3%) hade någon gång gjort en anmälan. Deltagarna ansåg det mest troligt att de 

skulle upptäcka och anmäla i samband med fysisk misshandel (n=55, 91,7%), men de flesta 

anmälningar som de gjort var relaterade till omsorgssvikt (n=42, 75%). Det fanns en 

gränssignifikant skillnad (p=0.079) i orsak till anmälan där vårdpersonal med lång erfarenhet 

(n=29, 48,4%) oftare anmält för psykisk misshandel/omsorgssvikt (n=15, 65,2%) jämfört med 

vårdpersonal med kort erfarenhet (n=31, 51,6%). Dessa hade anmält för psykisk 

misshandel/omsorgssvikt vid åtta (n=8, 34,8%) tillfällen. 

Slutsats: Det finns ingen bevisskyldighet för den som gör en anmälan. Trots detta hade 

hälften av deltagarna vid något tillfälle misstänkt att ett barn farit illa men inte anmält det. Det 

fanns inga skillnader i antalet gjorda anmälningar i relation till yrkeserfarenhet; dock fanns 

det en tendens att erfaren vårdpersonal oftare anmälde p.g.a. orsaker som kan anses vara något 

svårare att upptäcka. 

Nyckelord: barnmisshandel, socialtjänsten, rapportering, hälso- och sjukvård. 

 



 
 

ABSTRACT  

Background: In Sweden, all professionals working with children are obliged to report any 

suspicions of child maltreatment to the child protective services. However, health care 

professionals are less likely to report child maltreatment than other professionals.  

Aim: The aim was to investigate on what grounds nurses and assistant nurses report – or do 

not report – suspicions of child maltreatment to the child protective services, and whether 

there are differences in reporting depending on work experience. 

Method: A comparative cross-sectional study. Data were collected using a survey among 

nurses and assistant nurses working in paediatric care at two Swedish hospitals.  

Results: In total, 60 nurses and assistant nurses completed the survey. Close to half of them 

(n=23, 38.3%) had at least once reported a suspected case of child maltreatment. The 

participants considered it most likely that they would identify and report physical abuse 

(n=55, 91.7%), yet most of the actual reports made were related to some other type of neglect 

(n=42, 75%). A borderline significant difference (p=0.079) was found in the purpose of 

reporting, where those with long experience (n=29, 48,4%) reported more often for 

psychiatric abuse/neglect (n=15, 65,2%) compared to those with short experience (n=31, 

51,6%), who had reported for psychiatric abuse/neglect on eight (n=8, 34,8%) occasions.  

Conclusion: No proofs are required of the one who makes a report, yet half of the participants 

had on some occasion had suspicions of child maltreatment without reporting this. There were 

no differences in the number of reports made in relation to professional experience, but there 

was a tendency that experienced nurses and assistant nurses had reported more often due to 

reasons that can be considered more difficult to identify.  

 

Keywords: Child abuse, child protective services, reporting, health care. 
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BAKGRUND 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av barnmisshandel innefattar all form av fysisk 

och känslomässig misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och utnyttjande som leder till 

verklig eller möjlig skada på barnets hälsa, utveckling eller värdighet. Barnmisshandel delas 

in i omsorgssvikt, fysisk misshandel, sexuella övergrepp och utnyttjande (WHO, n.d.). 

 

Omsorgssvikt 

Omsorgssvikt uppstår när barnets fysiska och/eller psykiska utveckling hotas på grund av 

vårdnadshavarnas bristfälliga vilja eller förmåga att ta hand om barnet på ett adekvat sätt. Vid 

omsorgssvikt utsätts barnet för fysiska eller psykiska övergrepp från vårdnadshavarna och 

vårdnadshavarna tar inte hänsyn till barnets grundläggande behov. Omsorgssvikt delas in i 

psykologisk omsorgssvikt och fysisk omsorgssvikt (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Psykologisk omsorgssvikt kan innebära att vårdnadshavarna är känslomässigt frånvarande, har 

svårt att se barnets behov och att ge uppmuntran (Hornor, 2011; Socialstyrelsen, 2014). När 

vårdnadshavarna inte finns till för barnet på ett känslomässigt plan och nonchalerar det eller 

är okänsliga vid samvaro med det betecknas det som psykisk försummelse (Socialstyrelsen, 

2014). Psykiskt våld är också en form av psykologisk omsorgssvikt och innebär att barnet 

avsiktligt nedvärderas (Gilbert et al., 2009; Hornor, 2011). Barn som bevittnat eller upplevt 

våld i hemmet utsätts för en psykisk påfrestning som kan vara lika skadlig som om barnet 

själv utsätts för våld. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att barn och ungdomar, oftast 

flickor, drabbas av psykiskt eller fysiskt våld, sexuella övergrepp och social kontroll som 

grundar sig i kulturellt betingade synsätt på makt, kön och sexualitet (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Fysisk omsorgssvikt innebär att ett barn inte får tillräckligt god omvårdnad och omsorg, vilket 

bidrar till att barnets fysiska hälsa eller utveckling tar skada eller riskerar att skadas 

(Socialstyrelsen, 2014). Vårdnadshavarna brister i sin förmåga att möta barnets basala 

kroppsliga och medicinska behov samt att skydda barnet mot faror i omgivningen (Akehurst, 

2015; Gilbert et al., 2009). Munchausen syndrome by proxy är en form av psykiatrisk sjukdom 

hos vårdnadshavaren, oftast modern, som framkallar sjukdom hos barnet för att själv få 

uppmärksamhet. Sjukdomen innebär att den drabbade föräldern ofta söker vård för sitt barn 

trots att barnet mår bra. Barnet får då ofta träffa läkare i onödan och kan tvingas genomgå 

utredningar, undersökningar, medicinering och operationer för att förövaren söker 
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uppmärksamhet och sympati genom att överdriva eller ljuga om symtom hos barnet (Morell & 

Scott Tilley, 2012).  

 

Fysisk misshandel 

Gilbert et al. (2009) definierar fysisk misshandel som ett avsiktligt användande av fysiskt våld 

eller redskap mot ett barn som resulterar i eller kan resultera i fysisk skada. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) innebär fysiskt våld även att barnet utsätts för en känsla av maktlöshet 

och skadas på sådant sätt att det leder till sjukdom och smärta. När barn blivit utsatta för 

fysiskt våld är det oftast fråga om riktat våld mot huvudet och bröstkorgen följt av våld mot 

armar och ben. De vanligaste kroppsskadorna hos barn som utsatts för fysiskt våld är i nämnd 

ordning hematom, ödem, frakturer och brännmärken efter cigaretter (Pabiś, Wrońska, 

Ślusarska & Cuber, 2010). Vissa typer av våld lämnar dock få eller inga typer av synliga spår, 

t.ex. skakning och sken dränkning (Taylor & Bradbury-Jones, 2015). 

 

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp innebär utförd sexuell handling, sexuellt umgänge eller försök till detta 

med ett barn (Gilbert et al., 2009). Detta kan innefatta verbala övergrepp, blottning eller att 

den vuxne tittar på pornografi tillsammans med barnet. Alla former av påtvingade sexuella 

handlingar mot ett barn under 15 års ålder eller mot ett barn som utsätts för sådana handlingar 

av en förälder eller annan vuxen person som ansvarar för barnets uppfostran innebär ett 

sexuellt övergrepp (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Förekomst av barnmisshandel  

Enligt Gilbert et al. (2009) blir uppskattningsvis 4–16% av barnen i höginkomstländerna 

utsatta för fysisk misshandel årligen och att ca 10% blir utsatta för psykisk misshandel. Enligt 

samma källa utsätts 5–10% av flickorna och uppemot 5% av pojkarna för penetrerande 

sexuellt utnyttjande (Gilbert et al., 2009). I Sverige är det uppskattningsvis 100 000–200 000 

barn som utsätts för barnmisshandel årligen (Socialstyrelsen, 2014). Många av dessa barn blir 

vid upprepade tillfällen utsatta för olika typer av misshandel, vilket till stor del bidrar till en 

ökad sjuklighet och dödlighet inom denna grupp (Gilbert et al., 2009). Den vanligaste orsaken 

till att barn far illa är dock någon form av omsorgssvikt där man i en undersökning sett att 

16,3% utsatts för fysisk omsorgssvikt och 18,4% för psykisk omsorgssvikt (Stoltenborgh, 

Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009).  
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Historik över barnmisshandel 

Barnmisshandel är ett relativt nytt begrepp inom sjukvården. På 1960-talet uppmärksammade 

barnläkaren Henry Kempe det som han då kallade ”battered child syndrome” – det 

misshandlade barnets syndrom. Sedan dess har mycket förändrats vad gäller lagstiftning, 

medias medvetenhet om problemet, samt attityder och policyn kring behovet att 

uppmärksamma och rapportera barn som misstänks fara illa (Gilbert et al., 2012). Sverige var 

först i världen att förbjuda barnaga år 1979 i syfte att ta hänsyn till barnets rätt till säkerhet 

samt med information till allmänheten och yrkesverksamma om att barnaga inte var 

acceptabelt eller lagligt (Durrant & Janson, 2005). År 2001 lagstiftades skyldigheten för 

yrkesverksamma samt myndigheter med verksamhet rörande barn och unga att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa i enlighet med 

Socialtjänstlagen (SoL), 14 kap. §1, (SFS 2001:453).   

 

Att identifiera barn som utsätts för barnmisshandel 

Omsorgssvikt, fysisk misshandel och sexuella övergrepp är olika typer av barnmisshandel. I 

studien används begreppet barnmisshandel i de fall då det inte rör en specifik typ av 

barnmisshandel. I vissa fall kan det vara särskilt svårt att identifiera vilka barn som lever i en 

utsatt situation, i synnerhet när det gäller yngre barn som ofta inte själva kan berätta vad de 

varit med om och där föräldrarna sällan säger sanningen om vad som har hänt om det är de 

själva som är förövarna (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Samtidigt är det de yngsta barnen 

(under ett år) som är de mest sårbara (Akehurst, 2015). Hos de yngre barnen törs 

sjuksköterskan vid kontakttillfället med familjen sällan lita på sin magkänsla rörande en 

eventuell misshandel, utan det behövs ofta en specifik händelse för att hen ska bli medveten 

om barnets situation och fatta en mera konkret misstanke (Lagerberg, 2004).  

 

De äldre barnen kan oftast själva berätta vad de har utsatts för men för att göra det krävs i de 

flesta fallen att barnet befinner sig i en miljö där det kan känna sig tryggt (Finn, 2011). 

Sjuksköterskan eller den person som pratar med barnet behöver etablera en god kontakt och 

skapa en relation med barnet. Detta ger utrymme till att barnet kan berätta om sin utsatthet i 

sin egen takt utan att vara stressat och att sjuksköterskan kan tro och lita på att det som sägs är 

sant. Sjuksköterskan måste också ge respons och visa att hen orkar ta emot informationen för 

att barnet inte ska begränsa sin berättelse (Finn, 2011). Med hjälp av en lämplig 

samtalsmetod, som inkluderar öppna frågor, kan en bedömning av barnets hälsa och 
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utveckling, föräldrarnas förmåga, samt familje- och miljöförhållanden göras och underlätta 

igenkännandet av tecken på barnmisshandel (Akehurst, 2015). 

 

En annan grupp av barn i behov av hjälp som kan vara svåra att identifiera som sådana är de 

som är utsatta för omsorgssvikt. Omsorgssvikt är svårt att upptäcka och kan vara dold, vilket 

kan medföra att barnet utsätts för omsorgssvikt under flera år innan det upptäcks (Akehurst, 

2015). Även om denna grupp av barn procentuellt står för ett stort antal anmälningar så är det 

samtidigt denna form av misshandel som sjukvårdspersonal är mindre benägen att anmäla 

jämfört med sexuell eller fysisk misshandel (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 2009; 

Hornor, 2011; Lagerberg, 2004). Tecken på bristande omsorg hos de yngre barnen kan vara 

om barnet inte följer sin tillväxtkurva eller verkar ha en bristande anknytning till sina 

föräldrar (Akehurst, 2015; Taylor & Bradbury-Jones, 2015). Äldre barn och ungdomar visar 

ofta andra symptom, som att vara ensamma, tillbakadragna, nedstämda och/eller aggressiva 

(Taylor & Bradbury-Jones, 2015).  

 

I vissa fall kan vårdpersonalen också få hjälp av att analysera miljön runt barnet för att se om 

det tillhör någon riskgrupp, t.ex. att det har föräldrar som har ett missbruk eller en psykisk 

sjukdom (Hornor, 2011; Akerhurst, 2015) eller som själva har blivit misshandlade som barn 

(Gilbert et al., 2009). Även föräldrarnas beteende, t.ex. upprepade tillfällen med bokade men 

missade vårdbesök eller att de väntat orimlig lång tid efter att barnet skadat sig innan de söker 

vård, kan ses som en riskfaktor (Akerhurst, 2015). Barn till föräldrar med låg socioekonomi är 

även de i riskgruppen för att fara illa. Låg socioekonomisk status kan vara kopplad till 

begränsade tillgångar, låg utbildningsnivå och arbetslöshet (Gilbert et al., 2009). Barn med 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld i 

hemmet. Detta gäller särskilt barn i socioekonomiskt utsatta områden samt utlandsfödda barn 

(Svensson, 2013). Barn som behöver speciell omvårdnad kan vara krävande och medföra att 

föräldrarnas tålamod prövas. Detta ökar risken för misshandel av barn med fysisk eller 

psykosocial funktionsnedsättning samt barn med utvecklingsstörning (Flaherty & Stirling, 

2010).  

 

Barnets rättigheter 

Enligt Föräldrabalken, 6 kap. §1, har barn rätt till god omvårdnad genom att de får sina 

fysiska såväl som psykiska behov tillgodosedda. Barn har rätt till att leva under stabila och 
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trygga förhållanden samt till känslan av att vara värdefulla och kunna utvecklas (SFS 

1949:381). 

 

I enlighet med FN:s barnkonvention (Unicef, i.d.) gäller bl.a. följande: 

• Med barn avses ”varje människa under 18 år” (artikel 1). 

• Alla barn är lika mycket värda och ingen får diskrimineras (artikel 2). 

• ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet” (artikel 3). 

• Barnet ska tillförsäkras ”sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess 

välfärd och för detta ändamål ska vidtas alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 

åtgärder” (artikel 3). 

• ”Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn” (artikel 3). 

• Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad (artikel 6). 

• Att från myndigheters håll skilja ett barn från sina föräldrar får bara ske om det ”är 

nödvändigt för barnet bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t 

ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida” (artikel 9). 

• Alla barn har rätt att skyddas ”mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård” (artikel 19).  

• Alla barn har rätt ”till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska och sociala utveckling” (artikel 27). 

 

Anmälningsskyldighet  

Hälso- och sjukvårdspersonal är i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), 14 kap. §1, skyldiga 

att direkt anmäla till socialtjänsten då man i sitt yrke kommer i kontakt med barn som far illa 

(SFS 2001:453). Lagen är utformad så att vårdpersonalen inte behöver ha något bevis för eller 

veta med säkerhet att ett barn far illa – finns det bara en misstanke så ska det anmälas. Det blir 

sedan socialtjänstens ansvar att utreda hur det verkligen förhåller sig. Det är viktigt att notera i 

sammanhanget att anmälningsplikten väger tyngre än tystnadsplikten, som alltså inte utgör 

något hinder för en anmälan (Socialstyrelsen, i.d.).  



 

11 
 

Med tanke på anmälningsskyldigheten är det av stor vikt att vårdpersonal har kunskapen för 

att kunna identifiera de barn som kan misstänkas ha blivit misshandlade eller riskerar att fara 

illa, för att kunna vidta adekvata åtgärder. Till detta hör att veta var man söker hjälp och hur 

en anmälan till de sociala myndigheterna ska utformas (Lee, Dunne, Chou & Fraser, 2011; 

Pabiś et al., 2010). 

 

Efter att ha identifierat ett utsatt barn väljer sjuksköterskor vid vissa tillfällen att anmäla 

direkt, oftast i samband med fysisk misshandel. Vid misstänkt omsorgssvikt och psykisk 

misshandel väljer sjuksköterskor oftare att på något sätt interagera med familjen eller att på 

annat sätt stärka sin ofta vaga misstanke om att barnet far illa (Eisbach & Driessnack, 2010). 

 

Faktorer som påverkar valet att inte anmäla till socialtjänsten 

Att sjuksköterskor inte anmäler till socialtjänsten i större utsträckning beror inte på bristande 

kunskap om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten, utan i första hand på tre bidragande 

faktorer: 1. sjuksköterskans bristande förmåga att identifiera omständigheter då barn riskerar 

att fara illa och hur dessa påverkar barnet; 2. sjuksköterskans behov av att få sina misstankar 

bekräftade, antingen av en kollega eller genom tydligare evidens; 3. sjuksköterskans rädsla för 

att det förtroende och den relation hen byggt upp med familjen riskerar att förstöras vid en 

anmälan till socialtjänsten (Eisbach & Driessnack, 2010; Lines, Hutton & Grant, 2016; 

Pietrantonio et al., 2013). Utöver detta finns det också forskning som tyder på att 

sjuksköterskans personliga bakgrund, t.ex. om hen har egna barn, och attityden till att anmäla 

överhuvudtaget, kan ha betydelse i valet mellan att anmäla och att inte göra det (Fraser et al., 

2009). Vårdpersonal beskriver även oro för hur en anmälan till socialtjänsten skulle påverka 

familjen. Den som anmäler kan också känna en oro för vilka konsekvenser en anmälan skulle 

kunna medföra för egen del (Pietrantonio et al., 2013).   

 

Det finns också skillnader i anmälan till socialtjänsten på så sätt att sjuksköterskor mer sällan 

anmäler misshandel och omsorgssvikt hos yngre barn än äldre (Lagerberg, 2004). I samma 

undersökning, som rörde barn under 6 år, såg man även en skillnad mellan könen, i och med 

att pojkar anmäldes oftare än flickor (Lagerberg, 2004). 

 

Omvårdnadsteori 

En av omvårdnadsteorierna som är tillämplig på denna studie är Joyce Travelbees, som 

fokuserar på interaktion (Jahren Kristoffersen, 2006). Enligt Travelbee är omvårdnad en 
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social relation där sjuksköterskan hjälper en patient, en familj eller ett samhälle att förebygga 

eller hantera sjukdom och lidande, med hoppet som en del av omvårdnadens mål och syfte. 

Hoppet utvecklas och bevaras genom att patienten, t.ex. ett barn, får sina grundläggande 

behov tillgodosedda och får hjälp med sina behov av omgivningen när så behövs. Hoppet 

bidrar till att kunna se en framtida förändring till det bättre, så att man trots den svåra situation 

man befinner sig i kan stå ut med den. Om ett barn berövas hoppet tappar det tilltron till att 

situationen kan lösas eller förbättras (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Hoppet grundar sig i tillit till omvärlden, som utvecklas när en människa får den hjälp hen 

behöver. Tilliten underlättar mötet mellan exempelvis ett barn och vårdpersonal: man lär 

känna varandra och empati uppstår hos vårdaren, vilket innebär att hen får kunskap och 

förståelse för barnets upplevelse och situation. Denna empati bidrar till att vilja hjälpa barnet 

så att dess huvudsakliga behov blir tillgodosedda (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Travelbee anser även att mod hör ihop med hoppet. Det krävs mod för att kunna förklara sitt 

lidande men även för att orka ta sig igenom en svår situation och inte ge upp trots att lidandet 

kan vara påfrestande. Det krävs mod för att ta sig igenom otrygghet och ångest och inte fly 

från problemen (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Det lidande som patienten, t.ex. ett barn, går igenom är individuellt och kan bestå i såväl 

fysisk som psykisk smärta. I mötet med lidande krävs det att man ser den specifika person 

man har framför sig. Vårdaren bör utveckla empati för att förstå hur personen upplever sin 

situation just nu, men även visa sympati för att visa att man är intresserad av och bryr sig om 

personen (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Problemformulering 

Barnmisshandel har långvariga negativa effekter på den psykiska hälsan och ökar risken för 

att offret så småningom ska hamna i ett alkohol- eller drogmissbruk (Gilbert et al., 2009). 

Barn som utsätts för psykologisk omsorgssvikt riskerar redan i tidig ålder att få bristande 

förmåga att välja anknytningspersoner. Långsiktiga negativa effekter som beskrivs är 

depression, ångest och sociala svårigheter (Spertus, Yehuda, Wong, Halligan & Seremetis, 

2003). Barn som utsätts för övergrepp löper även en ökad risk att bli aggressiva eller 

kriminella och att bryta mot grundläggande samhällsnormer i tonåren och vuxen ålder 

(Socialstyrelsen, 2010).  



 

13 
 

 

Det har visat sig att hälso- och sjukvårdspersonal är mindre benägna att anmäla till 

socialtjänsten när ett barn far illa eller misstänks att fara illa i jämförelse med andra 

professioner som har samma anmälningsskyldighet (Cocozza, Gustavsson & Sydsjö, 2007; 

Pietrantonio et al., 2013; Socialstyrelsen, 2014; Svärd, 2016c). Sjuksköterskor och 

undersköterskor är dessutom ännu mindre benägna än läkare och socionomer/kuratorer inom 

sjukvården att göra detta (Svärd, 2016c).  

 

Studien kan bidra med kunskap om vid vilka situationer och omständigheter sjuksköterskor 

och undersköterskor väljer att anmäla eller inte anmäla till socialtjänsten när de misstänker att 

barn far illa. Vidare kommer studien att belysa huruvida det finns några skillnader i 

anmälningsförfarandet relaterat till arbetslivserfarenhet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilka grunder undersköterskor och 

sjuksköterskor väljer att anmäla till socialtjänsten – eller att inte göra det – då de i sin 

yrkesroll möter ett barn som far illa eller som de misstänker far illa. Syftet var dessutom att 

undersöka eventuella skillnader mellan personal med lång och kort yrkeserfarenhet i 

inställningen till att anmäla till socialtjänsten om att barn far illa eller misstänks fara illa. 

 

Frågeställning 

1. Vilka orsaker uppger sjuksköterskor och undersköterskor som de vanligaste 

anledningarna till att de anmäler till socialtjänsten när de misstänker att barn far illa? 

2. Under vilka omständigheter väljer sjuksköterskor och undersköterskor att inte anmäla 

till socialtjänsten när de misstänker att barn far illa? 

3. Finns det några skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet när det 

gäller inställningen till att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att barn far illa? 

4. Finns det några skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet, 

som tidigare gjort en anmälan till socialtjänsten när de misstänkt att barn far illa, när 

det gäller orsakerna till anmälan? 
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METOD 

 
Design 

Studien är en deskriptiv komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ metod. Valet av design 

ansågs lämpligt då en enkät användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och 

mätningen utfördes vid ett tillfälle (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 

 

Urval  

Deltagarna till studien rekryterades från Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och 

Västmanlands sjukhus i Västerås i början på mars 2017. Valet av inkluderade avdelningar och 

mottagningar gjordes i samråd med avdelningschef för respektive avdelning och mottagning. 

Sjuksköterskor och undersköterskor från barnonkologiska avdelningen, barnkirurgiska 

avdelningen, barnakutvårdsavdelningen samt barnakutmottagningen och 

barnspecialistmottagningen på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala samt barnavdelning 64 

och barnakutmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås deltog i studien. Detta 

strategiska urval bidrog till många deltagare med variation på ålder, erfarenhet och 

yrkesgrupp (Billhult & Gunnarsson, 2012b). 

60 personer deltog i studien. Urvalet ansågs tillräckligt stort för att kunna ge svar på studiens 

frågeställningar samt för att utföra de planerade statistiska analyserna (Tabell 1). 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara undersköterskor eller sjuksköterskor och 

att de arbetade ett pass under de två veckor som enkäten fanns tillgänglig, samt att de kunde 

läsa och förstå det svenska språket. Ett exklusionskriterium var otillräckliga kunskaper i 

svenska i tal och skrift. Utav de 90 enkäter som delades ut besvarades 60; antalet obesvarade 

enkäter var således 30 stycken (33%).  

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in med hjälp av en enkät framtagen av filosofie doktor Veronica Svärd vid 

Mittuniversitetet. Det betonas i Svärd (2016c) att enkätens validitet och reliabilitet bedömts av 

andra forskare inom området. Enkäten ansågs av författarna till föreliggande studie ha hög 

reliabilitet då enkäten använts i tidigare studier (Svärd, 2016a; 2016b; 2016c) samt hög 

validitet då enkäten bidrog till att uppnå syftet med studien (Billhult & Gunnarsson, 2012c). 

Originalenkäten innehöll 22 frågor fördelade på två delar: den första delen bestod av frågor 

om respondenternas bakgrund och den andra av frågor rörande deltagarnas erfarenheter av 

arbete med barn som misstänks fara illa. I denna studie användes 13 av de ursprungliga 
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frågorna i enkäten för datainsamlingen (Bilaga 1). De frågor som exkluderades bedömdes som 

irrelevanta för undersökningen i och med att de inte rörde någon av forskningsfrågorna. 

Enkäten kompletterades även med en fråga om troligheten att anmäla vid fysisk misshandel, 

fysisk omsorgssvikt och psykologisk omsorgssvikt (fråga 6).  

 

Enkäten innehöll nio frågor där svarsalternativen markerades med ett kryss där deltagaren 

ansåg att alternativet bäst stämde överens med hens uppfattning. Två av dessa frågor var 

flervalsalternativ. Tre frågor i enkäten besvarades genom att deltagaren fick ringa in det 

svarsalternativ, på en skala från ett till fem, som den ansåg stämma bäst överens med sin 

uppfattning. I samband med tre av frågorna kunde deltagarna skriva en egen kommentar. 

Enkäten bestod av fem bakgrundsfrågor (fråga 1,2, 3, 4 och 5). En fråga berörde kunskapen 

om anmälningsskyldigheten (fråga 7), en inställning till att anmäla till socialtjänsten när ett 

barn far illa (fråga 6), och en inställning till vems ansvar det är att anmäla (fråga 13). Fem av 

frågorna berörde erfarenheten av att anmäla till socialtjänsten när ett barn misstänktes fara illa 

(fråga 8, 9, 10, 11 och 12). Enkäten beräknades ta cirka 10–15 minuter att besvara. 

 

Tillvägagångssätt  

Verksamhetschefen för Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala samt verksamhetschefen för 

barnkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås kontaktades via telefon för att informera om 

studien och för att få ett preliminärt godkännande att genomföra den på respektive sjukhus. 

Därefter skickades en ”Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbete” (Bilaga 2), ett informationsbrev om studien (Bilaga 3) och en 

samtyckesblankett (Bilaga 4) via e-post till respektive verksamhetschef. Enligt önskemål från 

verksamhetscheferna inhämtades därefter samtycke hos berörda avdelningschefer. Dessa fick 

information om studien och att samtycke inhämtats hos verksamhetschef (Bilaga 3 och 4). 

Därefter togs ny kontakt med verksamhetscheferna för inhämtande av definitivt samtycke till 

att genomföra studien.  

 

Totalt lämnades 90 enkäter ut: 50 på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och 40 på 

Barnkliniken i Västerås. Information om studien och deltagandet gavs muntligt till 

avdelningschef och/eller deltagarna vid utlämnandet av enkäterna. Ett skriftligt 

informationsbrev (Bilaga 3) om studien placerades tillsammans med enkäterna på lämplig 

plats utsedd av avdelningschef på respektive avdelning och mottagning och därefter kunde 

intresserade deltagare själva förse sig med ett exemplar. Enkäten fanns tillgänglig i två 
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veckor. För eventuella frågor stod en av författarna till förfogande vid ett respektive två 

besök. Dessutom lämnades författarnas telefonnummer och mailadresser i ett dokument invid 

enkäterna. När deltagarna besvarat enkäten lades den i en behållare. Enkäterna var kodade på 

ett sådant sätt att det framkom om den enskilde respondenten arbetade i Uppsala eller 

Västerås, samt om arbetsplatsen var en avdelning eller mottagning, dock utan att någon 

enskild deltagare skulle kunna identifieras. Enkäterna inhämtades två veckor senare och hölls 

sedan i säkert förvar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer Helsingforsdeklarationen som innebär att forskaren ska vara insatt i den 

vetenskapliga litteraturen och att studien genomförs med god vetenskaplig praxis. Det är 

forskarens ansvar att studien är av god kvalitet och etiskt acceptabel (Codex, 2016). Enligt 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 1 § ska deltagarnas personliga integritet skyddas. Etiska 

risker med deltagande i studien kan vara att privat information sprids och att det kan upplevas 

känsligt att dela med sig av personliga uppfattningar (Kjellström, 2012). Med tanke på att en 

del frågor i enkäten kan påverka den personliga integriteten har studien genomförts i enlighet 

med Vetenskapsrådets framtagna forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

innebär bl.a. att deltagarna har blivit informerade om studiens syfte samt att deltagandet varit 

frivilligt och att deltagarna närsomhelst kunnat avbryta det utan negativa konsekvenser. 

Kontaktuppgifter lämnades till deltagarna för eventuella frågor. Resultatet redovisas på 

gruppnivå och ingen obehörig kommer att få ta del av de individuella svaren. Insamlade data 

kommer endast att användas till denna studie. 

 

Enkätens frågor anses relevanta för studiens frågeställningar och syfte. Studien anses ha etisk 

betydelse för vårdpersonal, barn och samhället. Studiens resultat kan bidra med kunskap som 

behövs inom området barnmisshandel (Kjellström, 2012).  

 

Bearbetning och analys 

Enkäterna kodades med en siffra, 1–60, och de individuella svaren matades in i ett Excel-

dokument. Den insamlade datan fördes sedan över till SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) version 22, där de statistiska analyserna gjordes. Med hjälp av enkätens 

bakgrundsfrågor beskrevs undersökningsgruppen i form av deskriptiv statistik och i tabeller. 

Även frågeställningarna om deltagarnas erfarenhet och inställning till att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa besvarades med deskriptiv statistik och i 
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tabeller. Frågorna i enkäten delades in i områdena ”erfarenhet” och ”inställning”. Frågorna 

om inställning genererade insikter i deltagarnas individuella värderingar och inställningar. 

Som nämnts ovan innehöll enkäten en fråga om förtrogenhet med anmälningsplikten (fråga 7) 

och denna fråga tolkades av författarna som en kunskapsfråga. Frågeställningen om huruvida 

det förelåg någon skillnad i inställning till att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att 

ett barn far illa i relation till yrkeserfarenhet analyserades även den med hjälp av deskriptiv 

statistik och tabeller. Icke parametriskt test, Chi2-test, användes för att besvara frågan om det 

förelåg någon skillnad mellan orsaker till att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att 

barn far illa och antalet yrkesverksamma år. För celler med antal deltagare mindre än fem 

användes Fisher´s exact test för analys. För att resultatet skulle vara signifikant skulle p-

värdet på testen vara <0.05. Se Tabell 1 för mer information. 

Tabell 1: Översikt över frågeställningar, enkätfrågor och analysmetoder 

Frågeställning Enkätfråga och 

skalnivå 

Analys 

1. Vilka orsaker uppger sjuksköterskor och 

undersköterskor som de vanligaste anledningarna 

till att de anmäler till socialtjänsten när de 

misstänker att barn far illa? 

6 (ordinalskala) 

10 (nominalskala) 

Beskrivande 

statistik 

med 

frekvens 

och procent 

2. Under vilka omständigheter väljer 

sjuksköterskor och undersköterskor att inte anmäla 

till socialtjänsten när de misstänker att barn far 

illa? 

11 (ordinalskala) 

12 (ordinalskala) 

Beskrivande 

statistik 

med 

frekvens 

och procent 

3. Finns det några skillnader mellan vårdpersonal 

med olika lång yrkeserfarenhet när det gäller 

inställningen till att anmäla till socialtjänsten när 

de misstänker att barn far illa? 

6 (ordinalskala) 

8 (nominalskala) 

9 (intervallskala) 

Beskrivande 

statistik 

 

4. Finns det några skillnader mellan vårdpersonal 

med olika lång yrkeserfarenhet, som tidigare gjort 

en anmälan till socialtjänsten när de misstänkt att 

barn far illa, när det gäller orsakerna till anmälan? 

10 (nominalskala) Beskrivande 

statistik 

Chi2-test 

Fisher´s 

exact test 
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RESULTAT 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Totalt deltog 60 personer i undersökningen, varav 37 kom från Uppsala och 23 från Västerås. 

Majoriteten (n=56, 93,3%) var kvinnor. De som deltog i undersökningen var sjuksköterskor 

och undersköterskor med och utan vidareutbildning (se Tabell 2). Alla dessa kommer i 

fortsättningen att refereras till med den gemensamma beteckningen vårdpersonal. Som 

framgår ur Tabell 2 hade drygt hälften (n=31) av deltagarna arbetat 5 år eller mindre i yrket. 

Dessa kommer att refereras som gruppen med kort yrkeserfarenhet. De resterande deltagarna 

(n=29) hade arbetat 6 år eller längre tid i yrket och kommer att refereras som gruppen med 

lång yrkeserfarenhet. 

Tabell 2. Deltagarnas yrkeserfarenhet (n=60) 

antal år i yrket 

barn-

sjuksköterska 

n (%) 

sjuksköterska 

n (%) 

barn-

undersköterska 

n (%) 

undersköterska 

n (%) 

mindre än ett till 

5 år  
0 (0) 28 (46,6) 0 (0) 3 (5) 

mer än 6 år 16 (26,7) 6 (10) 4 (6,7) 3 (5) 

 

Deltagarna i studien var mellan 20 och 64 år gamla. Drygt 50% av deltagarna var 30 år eller 

yngre och 75% av deltagarna var yngre än 41 år. 

 

Deltagarna tillfrågades om hur förtrogna de kände sig med anmälningsplikten. Knappt en 

tredjedel svarade att de kände sig mycket förtrogna (18), knappt en tredjedel ganska förtrogna 

(17) och knappt en tredjedel varken eller (19). Fem av deltagarna upplevde sig mindre 

förtrogna med anmälningsplikten och en person valde att inte besvara frågan. 

 

23 deltagare (38,3%) i undersökningsgruppen hade själva skrivit minst en och maximalt fyra 

anmälningar till socialtjänsten, medan en person skrivit mellan fem och nio. Ytterligare fyra 

deltagare hade deltagit i att göra en anmälan men inte genomfört det själva. Inga större 

skillnader framträder om gruppen delas upp enligt yrkesroll, dvs. sjuksköterskor med och utan 

vidareutbildning samt undersköterskor med och utan vidareutbildning: 46% av 

sjuksköterskorna hade gjort en anmälan medan undersköterskegruppen hamnade något lägre 

med 40%. 
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Vårdpersonalen ansåg till största delen (n=48, 80%) att det var den som hade en misstanke om 

att ett barn kunde fara illa som borde ha det huvudsakliga ansvaret för att göra en anmälan. De 

som avvek från den åsikten upplevde antingen att det var den behandlande läkarens ansvar 

(n=4, 6,7%) eller den närmaste chefens (n=2,3, 3 %) eller att det fanns olika konstellationer 

av gemensamt ansvar hos sjuksköterska, läkare, chef och kurator (n=6, 10%). Det var ingen 

som upplevde att det borde vara kurator eller sjuksköterska som ensamma skulle ha det 

huvudsakliga ansvaret för att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn kunde fara illa. 

 

Orsaker till att vårdpersonal anmäler till socialtjänsten  

Som framgår ur Tabell 3 instämde samtliga deltagare i undersökningsgruppen med 

alternativen att det var mycket troligt eller ganska troligt att de skulle anmäla om ett barn 

utsattes för fysisk misshandel. Majoriteten (n=55, 91,7%) av dessa valde alternativet mycket 

troligt. Vid fysisk omsorgssvikt var det fortfarande en stor majoritet av undersökningsgruppen 

som valde alternativen mycket troligt respektive ganska troligt till att de skulle anmäla, men 

det fanns två deltagare (3,3%) som var tveksamma. När det gäller barn utsatta för psykisk 

misshandel alternativt psykisk omsorgssvikt var andelen som var tveksamma till om de skulle 

anmäla större. Det var dock ändå drygt hälften (n=37, 61,7%) av undersökningsgruppen som 

angav att det var mycket troligt att de skulle göra en anmälan. Sammanfattningsvis valde 

ingen av deltagarna att svara inte alls troligt eller inte särskilt troligt på någon av frågorna om 

hur troligt de bedömde det att de skulle anmäla om ett barn utsattes för någon av de nämnda 

typerna av misshandel och omsorgssvikt. 

 

Tabell 3. Deltagarnas benägenhet att anmäla misstänkt misshandel eller omsorgssvikt (n=60) 

 

mycket 

troligt 

n (%) 

ganska 

troligt 

n (%) 

varken 

eller 

n (%) 

inte 

särskilt 

troligt 

n (%) 

inte alls 

troligt 

n (%) 

vid fysisk misshandel 55 (91,7) 5 (8,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

vid fysisk omsorgssvikt 42 (70) 16 (26,7) 2 (3,3) 0 (0) 0 (0) 

vid psykisk misshandel/ 

omsorgssvikt 
37 (61,7) 15 (25) 8 (13,3) 0 (0) 0 (0) 
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Deltagarna tillfrågades även om olika handlingsalternativ som kunde utföras tillsammans eller 

som enda åtgärd, oberoende av hur troligt det var att man skulle anmäla eller inte, när man 

misstänkte att ett barn riskerade att fara illa. Det var 24 deltagare (40%) som gjort en anmälan 

till socialtjänsten, medan 19 deltagare (31,7%) aldrig träffat något barn som de misstänkt 

skulle fara illa. Det var tio deltagare (16,7%) som valt att motivera föräldrarna till att söka 

stöd på egen hand, medan åtta deltagare (13,3%) svarade att de själva försökt att lösa 

problemet genom samtal med föräldrarna. Fem deltagare (8,3%) hade försökt att motivera 

barnet till att söka stöd på egen hand. Enstaka deltagare valde att remittera barnet alternativt 

föräldrarna vidare till läkare, Barnens rätt i samhället, socialtjänsten, chef eller kurator. I 

samband med frågan fanns det också möjlighet att lämna en egen kommentar. Där var det tio 

deltagare som uppgav att de valt att diskutera problemet med en kollega, läkare, kurator eller 

chef. Orsaken till detta var då oftast att man ville bilda sig en uppfattning om det var någon 

mer som varit orolig för barnet och/eller bringa klarhet i vem som skulle föra saken vidare 

och göra en anmälan.  

 

De 27 deltagare som själva skrivit eller deltagit i att skriva en anmälan angav en eller flera 

olika orsaker till sin senast skrivna anmälan (se Tabell 4). I genomsnitt blev det 2,07 orsaker 

per anmälande deltagare (totalt 56 orsaker). Av dessa var det 23 (41%) orsaker som klassades 

som fysisk omsorgssvikt, 19 (34%) som psykisk misshandel/omsorgssvikt och nio orsaker 

(16,1%) som kunde sammanfattas som fysisk misshandel. Vid fem (8,9%) tillfällen var det 

inte fråga om någon uppenbar misshandel utan ett självdestruktivt beteende hos barnet som 

hade orsakat den oro som ledde till att det skrevs en anmälan, och vid ett tillfälle ansågs 

föräldrarna så nedstämda av barnets sjukdom att de ansågs behöva hjälp av socialtjänsten.  
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Tabell 4. Orsaker till den senast skrivna anmälan (n=27) 

 n % 

barnet utsatt för fysisk misshandel och/eller bestraffning 

fysisk misshandel 
8 14,3 

barnet utsatt för sexuellt övergrepp 

fysisk misshandel 
0 0,0 

förälder kränkt, trakasserat eller hotat barnet 

psykisk misshandel/omsorgssvikt 
3 5,4 

förälder försummat barnets behov av emotionellt och psykiskt stöd 

psykisk misshandel/omsorgssvikt 
9 16,1 

förälder försummat barnets behov av hälso- och sjukvård 

fysisk omsorgssvikt 
7 12,5 

brister i barnets kost, hygien eller kläder 

fysisk omsorgssvikt 
5 8,9 

förälders bristande uppsikt över barnet 

Fysisk omsorgssvikt 
8 14,3 

Förälders psykiska nedsättning eller sjukdomstillstånd 

psykisk misshandel/omsorgssvikt 
5 8,9 

förälders fysiska nedsättning eller sjukdomstillstånd 

fysisk omsorgssvikt 
0 0,0 

förälders alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk 

psykisk misshandel/omsorgsvikt 
2 3,6 

förekomst av våld mellan föräldrar 

fysisk misshandel 
1 1,8 

förälders suicidförsök/suicid 

psykisk misshandel/omsorgssvikt 
0 0,0 

annan orsak  

barnet svårt sjukt, trakasserande äldre syskon, Munchausen syndrome by proxy, 

läkemedelsrelaterat 

4 7,1 

barnet/den unges självdestruktiva beteende 

ett eget beteende orsakat av psykisk ohälsa 
4 7,1 
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Omständigheter till att vårdpersonal väljer att inte anmäla  

Mer än hälften (n=33, 55%) av deltagarna i undersökningsgruppen hade vid något enstaka 

tillfälle känt en oro för ett barn men ändå valt att inte göra en anmälan. Två av dessa hade 

upplevt det vid upprepade tillfällen, medan 27 deltagare (45%) aldrig hade känt en oro för ett 

barn utan att göra en anmälan. 

 

Deltagarna ombads att uppskatta i vilken grad olika omständigheter påverkat dem till att inte 

göra en anmälan (fråga 11) då de haft en misstanke om att ett barn kunde fara illa. Resultaten 

redovisas i Tabell 5. Endast en deltagare uppgav att hen ofta låtit sig påverkas till att inte göra 

en anmälan. Övrig vårdpersonal som haft någon form av misstanke om att ett barn kunde fara 

illa men valt att inte göra en anmälan hade påverkats i lite lägre grad. De flesta som på något 

sätt låtit sig påverkas angav faktorer rörande den egna osäkerheten i frågan: vad som faktiskt 

var bäst för barnet, om den aktuella situationen kunde klassas som misshandel, eller om 

barnet eller en förälder kunnat ge en förklaring till hur en viss skada hade uppstått. Vissa 

deltagare hade också påverkats till att inte göra en anmälan om den egna oroskänslan skulle 

kunna bero på kulturella skillnader i barnuppfostran. I en något mindre utsträckning hade 

deltagarna påverkats av rädslan för att försämra relationen till föräldrarna eller barnet/den 

unge. Några få deltagare hade också påverkats av stress, rädsla för den egna säkerheten, eller 

bristande förtroende för socialtjänsten. Det var mycket få deltagare som avstått från en 

anmälan för att i stället försökt lösa situationen på egen hand. 

 

I samband med denna fråga fanns också möjligheten att lämna egna kommentarer om vad 

som påverkat deltagarna att inte göra en anmälan. Tre av deltagarna uppgav att de inte skrivit 

någon anmälan för att de hade vetskap om att någon annan på samma arbetsplats eller i 

anslutning till samma vårdtillfälle hade gjort en anmälan. En person skrev att det inte fanns 

något stöd för misstankarna utan att det mest varit en känsla.  
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Tabell 5. Omständigheter som har påverkat att inte göra en anmälan (n=27) 

 ofta 

n (%) 

ganska 

ofta 

n (%) 

varken 

eller 

n (%) 

lite 

n (%) 

inte alls 

n (%) 

rädsla att försämra relationen till 

föräldrarna 
0 (0) 2 (6,1) 5 (15,2) 7 (21,2) 19 (57,6) 

osäker på om den aktuella situationen 

skulle bedömas som misshandel eller 

omsorgssvikt 

0 (0) 4 (12,1) 9 (27,3) 7 (21,2) 13 (39,4) 

rädsla att försämra relationen till 

barnet/den unge 
1 (3) 1 (3) 6 (18,2) 4 (12,1) 21 (63,6) 

rädsla för hot eller att det kan påverka 

min egen säkerhet 
0 (0) 2 (6,1) 6 (18,2) 6 (18,2) 19 (57,6) 

osäker på kulturella skillnader i 

barnuppfostran 
0 (0) 3 (9,1) 6 (18,2) 11 (33,3) 13 (39,4) 

förälder har kunnat förklara hur en 

skada uppstått 
0 (0) 3 (9,1) 4 (12,1) 11 (33,3) 15 (45,5) 

barnet/den unge har själv kunnat 

förklara hur en skada uppstått 
0 (0) 4 (12,1) 9 (27,3) 8 (24,2) 12 (36,4) 

jag har känt mig för stressad för att 

hinna hantera en anmälan 
0 (0) 3 (9,1) 0 (0) 11 (33,3) 19 (57,6) 

ambivalent kring vilken åtgärd som 

var bäst vid tillfället 
0 (0) 4 (12,1) 8 (24,2) 14 (42,4) 7 (21,2) 

jag har lite förtroende för att 

socialtjänsten ingriper tillräckligt 
0 (0) 2 (6,1) 3 (9,1) 5 (15,2) 23 (69,7) 

jag har valt att försöka lösa situationen 

själv genom samtal med 

föräldrarna/barnet 

0 (0) 1 (3) 2 (6,1) 6 (18,2) 24 (72,3) 

 

Skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet när det gäller 

inställningen till att anmäla 

I fråga 8 tillfrågades vårdpersonalen på vilket sätt de handlat då de faktiskt haft en misstanke 

om att ett barn farit illa. Det var fler deltagare med lång yrkeserfarenhet (n=16) som svarade 

att de försökt att lösa problemet på egen hand alternativt försökt att motivera föräldrar eller 

den unge att söka stöd på egen hand jämfört med de som hade kort erfarenhet (n=7). Det var 

ungefär lika vanligt i båda grupperna (9 deltagare med kort erfarenhet och 7 med lång) att 
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diskutera problemet med en kollega respektive att göra en anmälan till socialtjänsten (11 med 

kort erfarenhet och 13 med lång). Tolv deltagare med kort erfarenhet och sju med lång angav 

att de aldrig hade haft en misstanke om att ett barn farit illa. Det fanns inga skillnader mellan 

vårdpersonal med kort eller lång yrkeserfarenhet i inställningen till att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.  

 

Bland deltagarna i gruppen med kort yrkeserfarenhet (n=31, 51,6%) ansåg 29 (93,5%) 

deltagare det mycket troligt och två (6,5%) deltagare ganska troligt att de skulle anmäla om 

ett barn utsatts för fysisk barnmisshandel. Motsvarande siffror för gruppen med lång 

yrkeserfarenhet (n=29, 48,4%) var 26 (89,7%) respektive tre (10,3%) deltagare. 

 

Bland deltagarna i gruppen med kort yrkeserfarenhet var det 20 (64,5%) som ansåg det 

mycket troligt och tio (32,3%) deltagare som ansåg det ganska troligt att anmäla för fysisk 

vanvård/omsorgssvikt. Motsvarande siffror för gruppen med lång yrkeserfarenhet var 22 

(75,9%) respektive sex (20,7%). En (3,2%) deltagare med kort yrkeserfarenhet samt en 

(3,4%) deltagare med lång yrkeserfarenhet var osäkra på hur troligt det var att de skulle 

anmäla för fysisk vanvård/omsorgssvikt.  

 

Bland deltagarna i gruppen med kort yrkeserfarenhet var det 18 (58,1%) av deltagarna som 

ansåg det mycket troligt och åtta (25,8%) ganska troligt att de skulle anmäla för psykisk 

barnmisshandel/omsorgssvikt. Det var fem (16,1%) av deltagarna med kort yrkeserfarenhet 

som var osäkra på om de skulle anmäla av den anledningen. Bland deltagarna i gruppen med 

lång yrkeserfarenhet var det 19 (65,5%) deltagare som ansåg det mycket troligt och sju 

(24,1%) ganska troligt att de skulle göra en anmälan vid psykisk 

barnmisshandel/omsorgssvikt. Det var tre (10,4%) deltagare som var osäkra på om de skulle 

anmäla av den anledningen.   

 

Skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet när det gäller orsakerna 

till anmälan 

Det fanns ingen skillnad mellan vårdpersonalen med kort eller lång yrkeserfarenhet i antalet 

utförda anmälningar till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Bland gruppen 

deltagare med en yrkeserfarenhet på 5 år eller mindre (kort yrkeserfarenhet) hade tolv stycken 

själva gjort mellan en och fyra anmälningar till socialtjänsten. Ingen i den gruppen hade gjort 

fler anmälningar. I gruppen som hade en yrkeserfarenhet på sex år eller mer (lång 
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yrkeserfarenhet) var det elva deltagare som hade gjort en till fyra anmälningar och en som 

gjort fem till nio anmälningar.  

 

De i undersökningsgruppen som själva gjort en anmälan (38,3%) eller varit delaktiga i att 

göra en anmälan (6,6%) när de misstänkt att ett barn farit illa svarade på frågan om orsaken 

till den senaste anmälan (fråga tio). Deltagarna kunde välja en eller fler orsaker. Gruppen med 

lång erfarenhet valde då i genomsnitt fler orsaker till att de skrivit en anmälan än de med kort 

erfarenhet. De olika orsakerna delades sedan in i kategorier (fysisk misshandel, psykisk 

misshandel/psykisk omsorgssvikt och fysisk omsorgssvikt). 

 

När det gäller psykisk misshandel/psykisk omsorgssvikt fanns en gränssignifikant skillnad 

mellan grupperna såtillvida att knappt dubbelt så många deltagare med lång erfarenhet (n=15, 

65,2%) uppgivit detta som orsak till den senaste anmälan till socialtjänsten jämfört med dem 

med kort erfarenhet (n=8, 34,8%; x2= 3,091, df= 1, p=.079). Vid anmälan om fysisk 

misshandel som orsak i den senaste anmälan sågs ingen större skillnad mellan deltagarna med 

kort (n=3, 33,3%) och lång yrkeserfarenhet (n=6, 66,7%; x2=1,138, df= 1, p=.479). Vid 

anmälan pga. fysisk omsorgssvikt var skillnaderna betydligt mindre mellan deltagarna med 

kort (n=10, 47,6%) och lång erfarenhet (n=11, 52,4%; x2=0,066, df=1, p=.797). Barnets/den 

unges självdestruktiva beteende klassas inte som en form av misshandel utan redovisas som 

en egen kategori (se Tabell 7). 

 

Tabell 7. Orsaker till anmälan i relation till yrkeserfarenhet  

 kort erfarenhet  

n=24 

lång erfarenhet 

n=34 

p-värde 

fysisk misshandel 3 6 0,479a 

psykisk misshandel/omsorgssvikt 8 15 0,079b 

fysisk omsorgssvikt 10 11 0,797b 

barnet/den unges självdestruktiva beteende 

ett eget beteende orsakat av psykisk ohälsa 
3 2 1,000a 

aFisher´s exact test  
bChi2-test (p=<0,05) 
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DISKUSSION 

Ungefär hälften av deltagarna hade någon gång gjort en anmälan pga. en misstanke om att ett 

barn farit illa. De uppgav att det var mera troligt att de skulle upptäcka och anmäla i samband 

med fysisk misshandel än vid någon annan typ av orsak, men de flesta anmälningar som 

faktiskt gjorts hade varit relaterade till någon form av omsorgssvikt. Så många som hälften i 

undersökningsgruppen uppgav dock att de vid något tillfälle haft en misstanke men inte gjort 

någon anmälan. 

Det svenska välfärdssystemet har i dag höga ambitioner och har gjort framsteg när det gäller 

att skydda barn från (fortsatt) misshandel, mycket tack vara den höga inrapporteringen till 

socialtjänsten av barn som misstänks fara illa och de relativt låga lagliga kraven för att starta 

en utredning. Detta har lett till att Sverige ligger lägre vad gäller både misshandel och dödsfall 

av barn relaterat till misshandel än andra industrialiserade länder. Trots det har Sverige 

fortfarande problem med både omsorgssvikt och misshandel (Leviner, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Vanligaste orsakerna till att vårdpersonal anmäler till socialtjänsten  

I bakgrundslitteraturen hittades inga siffror om hur vanligt det var att sjuksköterskor i Sverige 

hade skrivit en anmälan till socialtjänsten, men i studien av Lagerberg (2004) visade det sig 

att 59% av sjuksköterskorna vid något tillfälle hade misstänkt att ett barn kunde fara illa. Hur 

många av dessa som anmält var dock oklart. Australien påminner på många sätt om Sverige i 

hur vi prioriterar att anmäla utifrån barnets välbefinnande, till skillnad mot t.ex. Canada och 

USA som anmäler utifrån barnets säkerhet (Gilbert et al., 2012). I en australiensisk studie var 

det 42,6% av sjuksköterskorna som hade gjort en till två anmälningar till ländernas 

motsvarigheter till socialtjänsten för misstänkt misshandel eller omsorgssvikt (Mathews et al., 

2008). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att de flesta som gjort en anmälan nämnde fysisk 

omsorgssvikt eller psykisk misshandel/omsorgssvikt som orsak till anmälan. Vidare visar 

resultatet att den största sannolikheten att man skulle anmäla till socialtjänsten förelåg i 

samband med fysisk misshandel. Detta stöds också av tidigare forskning som visar att 

vårdpersonal ofta finner det lättare att anmäla direkt vid fysisk misshandel, där ca en fjärdedel 

av fallen upptäcks och anmäls, medan misstankarna oftare är vaga och mer subjektiva vid 
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speciellt psykisk misshandel/omsorgssvikt, där endast en tiondel av barnen anmäls (Eisbach 

& Driessnack, 2010; Lagerberg, 2004).  

 

Det faktum att så många fler i vår studie anmälde i samband med någon typ av omsorgssvikt 

beror antagligen på att det är ett mycket större och vanligare problem än fysisk misshandel 

(Hornor, 2011). Lagerberg (2004) beskriver i sin studie att psykologisk omsorgssvikt var efter 

fysisk och sexuell misshandel den vanligaste orsaken till anmälan till socialtjänsten. Det 

framkommer även i andra länder att omsorgssvikt var den vanligaste primära orsaken till 

anmälan till socialtjänsten (Gilbert et al., 2009).  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att drygt 16 % av deltagarna ville konsultera med en 

kollega innan en anmälan gjordes. Det framkommer även i ett flertal studier att man gärna 

konsulterar kollegor för att få hjälp med att avgöra om ett fall rör sig om barnmisshandel och 

för att få stöd i sitt beslut (Eisbach & Driessnack, 2010; Gottbrath Flaherty, Sege, Binns, 

Mattson & Kaufer Christoffel, 2000; Lee, Dunne, Chou & Fraser, 2011; Lines, Hutton & 

Grant, 2016; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008).  

 

Orsaker till att vårdpersonal inte anmäler till socialtjänsten  

Det faktum att mer än hälften av deltagarna i urvalsgruppen hade valt att inte göra en anmälan 

trots att de vid något tillfälle känt en oro för något barn är oroväckande men inte ett unikt 

fynd. Det finns studier som visar att drygt en femtedel av de bekräftade misshandelsfallen 

aldrig anmälts (Mathews et al., 2008). Hur ofta någon vårdpersonal haft en obekräftad oro 

som de inte anmält av olika orsaker finns det i litteraturen ingen statistik över, men att det 

förekommer har beskrivits som ett problem av fler källor (Eisbach & Driessnack, 2010; Font 

et al., 2016; Pietrantonio et al., 2013). I resultatet framkom det att den vanligaste orsaken man 

anmält för var omsorgssvikt, men med tanke på att denna form av misshandel kan ha pågått i 

flera år (Akehurst, 2015) kan ett flertal möjligheter att göra en anmälan ha missats. 

Vårdpersonalens obekräftade oro kanske kan förklaras med att det handlar om just 

omsorgssvikt som är svår att upptäcka. 

 

En grupp som sällan blir föremål för en anmälan är de yngre barnen som inte själva kan 

berätta vad de varit med om och där vårdnadshavarna sällan säger sanningen om vad som har 

hänt om det är de själva som är förövarna (Socialstyrelsen, 2010). Det blir då mycket enklare 

och mindre besvärligt för sjuksköterskor och andra vårdgivare att dra slutsatsen att en viss 
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skada uppkommit genom en olycka (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Om sjuksköterskan 

ändå får reda på att ett barn far illa pga. misshandel eller omsorgssvikt kan det fortfarande 

finnas en viss tvekan kvar att anmäla då hen i vårdsituationen finner föräldern mycket trevlig 

och mån om sitt barn (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Att man inte väljer att anmäla till 

socialtjänsten när man misstänker att ett barn far illa kanske kan förklaras med att man har en 

bristande förmåga att hantera vissa situationer. Det har visat sig att tro på sin egen förmåga att 

kunna utföra särskilda uppgifter, såsom att anmäla till socialtjänsten, har inverkan på de beslut 

som fattas (Lee, Dunne, Chou & Fraser, 2011). 

 

I föreliggande studie visar resultatet att bristande kunskap i att bedöma den aktuella 

situationen som misshandel var en av de vanligaste orsakerna till att man valde att inte 

anmäla. Det framkommer i ett flertal studier att vårdpersonal har bristande kunskap och 

känner osäkerhet i att upptäcka och bedöma tecken på barnmisshandel (Eisbach & 

Driessnack, 2010; Flaherty et al., 2000; Font et al, 2016; Lazenbatt & Freeman, 2006; Lines, 

Hutton & Grant, 2016; Pabiś, Wrońska, Ślusarska & Cuber, 2010; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge, 2008). En annan orsak till att deltagarna i föreliggande studie valde att inte anmäla till 

socialtjänsten var osäkerhet kring vilken åtgärd som ansågs bäst för situationen. En möjlig 

orsak till denna osäkerhet kan vara när föräldern ger en rimlig förklaring till skadans 

uppkomst (Lazenbatt & Freeman, 2006). Det kan även tänkas vara så att man som 

vårdpersonal känner oro för hur det ska gå för barnet och familjen om socialtjänsten tar vid. 

Det beskrivs i ett flertal studier att vårdpersonal har bristande förtroende för socialtjänsten, 

särskilt om man har varit i kontakt med dem tidigare utan att få återkoppling om det aktuella 

fallet eller om man har fått vetskap om att socialtjänsten inte vidare utreder den anmälan som 

man lämnat (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007; Eisbach & Driessnack, 2010; Flaherty et 

al., 2000; Lazenbatt & Freeman, 2006; Lines, Hutton & Grant, 2016; Pietrantonio et al., 2013; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008).  

 

Skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet när det gäller 

inställningen till att anmäla 

Ingen av de tidigare studier som författarna tagit del av har belyst skillnader i vårdpersonalens 

inställning till att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa beroende av yrkeserfarenhet. 

Detta gör resultatet i föreliggande studie både svårtolkat och extra betydelsefullt att ta tillvara. 
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Studien visar att det inte fanns någon tydlig skillnad mellan grupperna av vårdpersonal med 

kort och lång yrkeserfarenhet när det gäller frågan om man gjort en anmälan eller inte. Då en 

tredjedel av gruppen med kort erfarenhet dessutom hade kortare yrkeserfarenhet än ett år så är 

det ett mycket anmärkningsvärt fynd. En förklaring till det skulle kunna vara att man under 

senare år börjat undervisa mer om barnmisshandel och anmälningsskyldigheten på 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Det bör ändå påminnas om att läkare och socialarbetare 

erhåller mer utbildning inom området barnmisshandel jämfört med sjuksköterskor och 

undersköterskor (Svärd, 2016a), vilket är anmärkningsvärt då det är sjuksköterskor och 

undersköterskor som oftast har den närmsta kontakten med barnet och dess familj. Det är 

dock oklart om det räcker som förklaring eller om det kan finnas andra orsaker som har 

påverkat. 

 

Skillnader mellan vårdpersonal med olika lång yrkeserfarenhet när det gäller orsakerna 

till anmälan 

Skillnader framkom vid en granskning av anledningarna till den senaste anmälan som 

vårdpersonalen hade gjort. De med lång erfarenhet uppgav 2,3 anledningar till sin anmälan i 

genomsnitt jämfört med 1,8 bland dem med kortare erfarenhet. Detta skulle kunna tolkas som 

att de med längre erfarenhet försöker se barnet i ett större sammanhang och därmed också ser 

fler orsaker till varför barnet kan misstänkas fara illa. Författarna har dock inte funnit någon 

tidigare studie som skulle kunna styrka denna tolkning. Samma sak gäller då man tittar på de 

konkreta orsakerna till den senaste anmälan. De med längre erfarenhet uppgav oftare orsaker 

som kan ses som lite mer svårupptäckta, såsom förälders psykiska nedsättning eller 

sjukdomstillstånd, förälders försummelse av hälso- och sjukvård, samt förälders missbruk. 

Bara en enda av dem med kortare erfarenhet kryssade för en sådan anledning, medan de med 

mer erfarenhet gjorde tretton sådana kryss sammanlagt. Det fanns dock inte någon statistiskt 

säkerställd skillnad för någon av anledningarna som talade för att de med längre erfarenhet 

anmälde oftare pga. den anledningen. 

 

Fem av studiens deltagare med lång yrkeserfarenhet hade anmält för förälders psykiska 

nedsättning eller sjukdom och en deltagare ur samma grupp hade anmält för förälders 

missbruk. Ingen deltagare i gruppen med kort yrkeserfarenhet hade anmält för detta. En 

möjlig förklaring till detta är att vårdpersonal med längre yrkeserfarenhet har kunskap att 

bedöma helheten genom att se hela familjen och inte bara barnet. Eisbach & Driessnack 

(2010) beskriver i sin studie att innan ett beslut fattades om att det skulle röra sig om 
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barnmisshandel bedömdes hela familjesituationen för att därefter gå vidare med att göra en 

anmälan. Innan de deltagande sjuksköterskorna ville fatta ett beslut om att det kunde röra sig 

om barnmisshandel ville de bedöma hela familjesituationen. Hornor (2011) beskriver i sin 

studie om omsorgssvikt att man bör göra en grundlig psykosocial utredning för de barn som 

har beteendemässiga bekymmer. I denna utredning ingår bland annat frågor om förälders 

missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom och även om någon av föräldrarna själv 

har varit utsatt för barnmisshandel.  

 

Behov av kunskap för att identifiera utsatta barn 

Det har framkommit i föreliggande studie, liksom i tidigare studier (Eisbach & Driessnack, 

2010; Flaherty et al., 2000; Font et al, 2016; Lazenbatt & Freeman, 2006; Lines, Hutton & 

Grant, 2016; Pabiś, Wrońska, Ślusarska & Cuber, 2010; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008), 

att vårdpersonal ofta har eller upplever bristande kunskap i att kunna identifiera barn som är 

utsatta för barnmisshandel. Två tidigare studier visar att vårdpersonal som fått utbildning och 

träning i hur man upptäcker barnmisshandel och vilka åtgärder som vidtas bidrar till ökad 

kunskap och färdigheter i att upptäcka barnmisshandel, vilket i sin tur bidrar till ett ökat antal 

anmälningar (Flaherty et al., 2000; Pietrantonio et al., 2013). Inte minst anses det nödvändigt 

att få kunskap om konsekvenserna av barnmisshandel (Gilbert et al., 2009), för att fler ska bli 

benägna att anmäla till socialtjänsten. Det får aldrig glömmas att barn som befinner sig i en 

för dem skadlig situation måste få den hjälp som behövs för att komma ur eller förbättra den 

situationen och få ett värdigt liv, så naturligtvis måste det finnas kunskap och vilja hos dem 

som genom sitt yrke har stora möjligheter att initiera en sådan förändring. 

 

FN:s barnkonvention (Unicef, i.d.) förpliktigar alla stater som ratificerat den, inklusive deras 

institutioner och myndigheter, att sätta barnets bästa ”i främsta rummet” och att instifta lagar 

och rutiner som säkerställer att så sker (artikel 3). Sverige kan sägas ha gjort just detta bl.a. 

genom att ålägga sjukvårdspersonal en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far 

illa. I konventionen listas ”psykiskt eller fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp” som 

sådant som barn ska skyddas mot (artikel 19), vilket i stor utsträckning motsvarar de grunder 

på vilka en anmälan till socialtjänsten ska ske i Sverige. Att inte anmäla misstänkt vanvård 

eller misshandel av barn, vilket enligt studiens resultat förekommer i en avsevärd utsträckning 

i svensk sjukvård, är således inte bara ett brott mot sverigespecifika förhållningsregler utan 
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kan i förlängningen även tolkas som en överträdelse gentemot den av nästan hela världen 

ratificerade barnkonventionen (Unicef, i.d.). 

 

Genom att utföra omvårdnad utifrån Travelbees omvårdnadsteori (Jahren Kristoffersen, 2006) 

kan man få hjälp i att identifiera de utsatta barnen. Barnet måste få berätta om sin situation för 

att få rätt hjälp och stöd. Som vårdpersonal är det då viktigt att lära känna barnet och det görs 

genom att se just det barn man har framför sig och visa intresse för att vilja lära känna barnet. 

Barn som misshandlats befinner sig i liknande situationer såtillvida att de kan antas uppleva 

lidande, men varje barn är unikt och man måste därför sätta sig in i just det barn som man 

hjälper för stunden (Jahren Kristoffersen, 2006). 

 

För att kunna hjälpa utsatta barn krävs det att man har kunskap om barnmisshandel och att 

man använder sig av lämplig samtalsteknik i form av öppna frågor. Att omsätta Travelbees 

omvårdnadsteori i praktiken innebär att man lägger allt fokus på barnet och ser till dess bästa; 

sina egna behov och intressen får man lägga åt sidan. Ett tydligt fokus på barnet bidrar till att 

det får en känsla av att någon bryr sig. Empati utvecklas när man lär känna barnet och man får 

förståelse för hur barnet mår. Detta bör leda till en önskan att hjälpa barnet. Om barnet blir 

medveten om att vårdpersonalen bryr sig och vill hjälpa det bidrar till att barnet lättare kan 

handskas med sin situation och lidandet minskas (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Metoddiskussion 

Den valda studiedesignen bidrog till beskrivandet av vårdpersonals inställning till och 

erfarenhet av att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Den bidrog 

även till att en jämförelse kunde göras när det gäller inställningen till samt orsaker till att 

anmäla till socialtjänsten i relation till yrkeserfarenhet. Studiedesignen var således lämplig 

med avseende på studiens syfte och frågeställningar (Björk, 2010). Studiens deltagare får ta 

del av viktig forskning genom en kopia av uppsatsen då den är färdig, de deltagare från 

Uppsala som önskar får också möjligheten att vara med under en PowerPoint presentation av 

uppsatsen.  Studiens resultat anses värdefullt för sjukvårdspersonalen, barnen och samhället i 

stort (Kjellström, 2012b). 

 

En enkätundersökning genomfördes på den deltagande vårdpersonalens arbetsplatser då det 

antogs ge den högsta svarsfrekvensen inom den begränsade tid som stod till förfogande. Det 

strategiska urval som gjordes bidrog till en representativ grupp av vårdpersonal i 
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barnsjukvården (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Antalet deltagare ansågs vara tillräckligt 

stort för studiens syfte och de tre första frågeställningarna. När det gäller frågeställning fyra 

var det bara 27 deltagare som hade gjort eller deltagit i att göra en anmälan, vilket kan anses 

vara i minsta laget som grund för en statistisk analys, och detta skulle kunna ha påverkat 

studiens resultat (Ejlertsson, 2003). Det fanns en variation mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor med och utan vidareutbildning i barnsjukvård; dock var andelen deltagande 

undersköterskor något lägre, vilket kan ses som en svaghet i studien. Det fanns i gengäld en 

tillräckligt stor variation i antalet yrkesverksamma år bland deltagarna för att spegla den 

undersökta verksamheten, vilket ger styrka åt studiens trovärdighet. En annan styrka i studien 

är att undersökningsgruppen kom från två olika sjukhus med två olika arbetssätt runt barn 

som far illa: Uppsala, som är ett stort universitetssjukhus med specialiserade avdelningar och 

tillgång till barnskyddsteam, samt Västerås som är ett länssjukhus där de flesta i personalen 

roterar mellan att jobba på barnakutmottagningen och en barnavdelning där både medicin-, 

kirurg- och ortopedbarn vårdas.  

 

De studier som gjorts i ämnet tidigare har till största delen berört läkares och i viss mån 

sjuksköterskors inställning till att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn kan fara illa. 

Ingen av studierna har nämnt undersköterskors inställning, trots att det ofta är sjuksköterskor 

och undersköterskor som har den tätaste och närmaste kontakten med barnet och familjen och 

därför de som borde ha den största kännedomen om familjen. Även på detta sätt har den 

föreliggande studien bidragit med ny kunskap. 

 

För att minska bortfallet i enkätundersökningar bör man ha ett följebrev som introducerar 

enkäten samt att enkätens frågor bör vara lätta att förstå och presenteras på ett överskådligt 

sätt (Ejlertsson, 2003). Detta var fallet med föreliggande studie och kan således inte förklara 

andelen obesvarade enkäter (33%), som istället skulle kunna bero på dagens stora 

personalomsättning och tidsbrist på vårdavdelningar och mottagningar. För att minimera 

bortfallet vid enkätundersökningar kan man även försöka att särskilt motivera personer att 

delta i studien (Ejlertsson, 2003). Författarna anser det dock inte etiskt försvarbart att försöka 

övertala individer som väljer att inte delta, då deras avsikt med att avstå kan exempelvis bero 

på att inte sprida känslig information. Deltagandet i studien innebar att man lämnade ut 

information om sin inställning till och erfarenhet av barn som far illa, vilket kan vara känsligt 

och rentav psykiskt påfrestande att dela med sig av. Nästan 60% av deltagarna kände sig 

mycket eller ganska förtrogna med anmälningsplikten, vilket innebär att många inte gjorde 
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det. Vissa av dem i målgruppen som kände sig osäkra kring barn som far illa och 

anmälningsplikten kan eventuellt ha påverkats till att inte delta i studien pga. detta. Dessa 

personer kan möjligen känt sig utsatta då de upplevde att de borde ha haft kunskapen, med 

tanke på att de dagligen möter barn i sitt yrke. 

 

Verksamhetschefer och avdelningschefer för respektive sjukhus och vårdavdelningar samt 

mottagningar lämnade skriftligt samtycke till att delta i studien. Deltagarna blev skriftligt 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan att ange orsak till detta. Enkäterna förvarades på sådant sätt att inga obehöriga 

kunde ta del av informationen och resultatet redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild 

person kan identifieras (Kjellström, 2012). Av etiska skäl presenterades inte deltagarnas kön 

och arbetsplats i en tabell över yrkeskategorier då detta hade kunnat avslöja var de få 

deltagande männen var verksamma. 

 

Då enkäten blivit validerad och utvärderad i samband med tidigare studier kan reliabiliteten 

av frågorna anses vara relativt hög (Björk, 2010; Billhult & Gunnarsson, 2012c). Frågorna i 

enkäten var utformade på ett sådant sätt att de gav svar på samtliga forskningsfrågor. Det 

förekom dock ett fåtal systematiska fel i enkätundersökningen som kan sägas ha bidragit till 

vissa brister avseende intern validitet (Björk, 2010). Alla frågor i enkäten besvarades av alla 

förutom fråga 5 som handlar om hur många år deltagaren arbetat på den aktuella kliniken 

(bortfall 10 deltagare); dock hade denna fråga inte någon betydelse för föreliggande studie. En 

möjlig förklaring till att denna fråga inte besvarades av alla kan vara att den var väldigt lik 

fråga 4 som handlar om antal år i yrket. En annan komplikation var att några få deltagare 

(n=9) angav flera svarsalternativ på frågan om vem som bör ha det huvudsakliga ansvaret för 

att anmäla till socialtjänsten (fråga 13), trots uppmaningen att bara kryssa för ett alternativ. 

Ytterligare en brist är att deltagarna tillfrågades vid hur många tillfällen de själva gjort en 

anmälan till socialtjänsten (fråga 9), men att de aldrig blev tillfrågade om de vid något tillfälle 

deltagit i att göra en anmälan utan att själva ansvara för den. Då de sedan besvarade frågorna 

10 och 11, som bara skulle besvaras om man någonsin anmält eller deltagit i en anmälan, 

tolkade författarna det därför som att man deltagit i att göra en anmälan om man vid fråga 9 

kryssat i att man aldrig själv gjort en anmälan. Det hade dock ur tydlighetssynpunkt varit 

önskvärt om det funnits en ruta att kryssa i om man deltagit i att göra en anmälan till 

socialtjänsten. 
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I samband med de frågor i enkäten där deltagarna gavs möjlighet att skriva egna kommentarer 

hade de möjlighet att förtydliga sina åsikter. Dessa kommentarer var ofta av mycket 

varierande karaktär och skulle inte ha gett mer generell information om de istället täckts in av 

ytterligare frågor i enkäten. Det fanns dock ett undantag, nämligen fråga 8, om vad man som 

vårdpersonal gjort då man misstänkt att ett barn farit illa. Där kryssade flera deltagare för 

alternativet Annat och skrev sedan att de pratat med en kollega. Detta alternativ hade troligen 

valts av många fler om det funnits möjligheten att kryssa för det. Detta får också stöd i 

tidigare forskning där man sett att många väljer att vända sig till en kollega för att diskutera 

eller få stöd för sina misstankar samt råd om vilka åtgärder som kan vara bäst för barnet i 

situationen (Lines, Hutton & Grant, 2016). 

Den externa validiteten anses vara hög (Björk, 2010) då liknande undersökningar utförts 

tidigare (Svärd, 2016a; 2016b; 2016c), vilket redan nämnts ovan. Enkätens användbarhet har 

bekräftats även för framtida studier om barnmisshandel och hur problemet hanteras inom 

hälso- och sjukvård.  

 

Efter att studien avslutats kommer de berörda avdelningarna och mottagningarna i Uppsala 

och Västerås att få ta del av resultatet. Om någon enskild person önskar mer information 

kommer möjlighet till detta att ges. Resultatet av studien är värdefullt för individen, 

professionen och samhället då det ger ökad kunskap om vårdpersonals tankar kring att anmäla 

när barn far illa, vilket skapar förutsättningar för fortsatt forskning, utbildning och träning i 

ämnet. 

 

Klinisk implikation 

De studier som författarna tagit del av under arbetets gång hade stort fokus på läkares och 

sjuksköterskors kunskap och erfarenhet av barnmisshandel. Därför anser författarna att det 

finns ett stort behov av att undersköterskor blir mer uppmärksammade i detta sammanhang, 

inte minst för att just undersköterskor dagligen och i större utsträckning än läkare möter barn 

och familjer i sitt arbete. Ytterligare interventioner behövs för att öka kunskapen om 

vårdpersonals erfarenhet och handlande rörande barn som misstänks fara illa, inte minst vad 

gäller frågan varför det inte verkar finnas någon tydlig skillnad mellan individer som har kort 

respektive lång yrkeserfarenhet. Vidare forskning är önskvärd även när det gäller att 

undersöka vad vårdpersonal behöver för typ av utbildning och stöd för att våga lita tillräckligt 

på sin känsla eller intuition för att göra en anmälan. Framförallt ur barnens perspektiv bör alla 
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forskningsinsatser och utvecklingsåtgärder uppmuntras som kan bidra till att förbättra 

villkoren för dem som lever under svåra hemförhållanden. 

 

Slutsats 

I Sverige finns det ingen bevisskyldighet för den som gör en anmälan, bara en skyldighet att 

anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. Trots det är det så många som hälften i denna 

studies undersökningsgrupp som uppgav att de vid något tillfälle haft en sådan misstanke men 

inte gjort någon anmälan. Det tyder på att behovet av utbildning i ämnet är stort, i och med att 

bristande kunskap och osäkerhet när det gäller att upptäcka och bedöma tecken på 

barnmisshandel är den främsta orsaken till att inte anmäla. 

Det fanns inga skillnader i om man gjort en anmälan eller inte i relation till antalet år i yrket, 

vilket tyder på att deltagare med kortare yrkeserfarenhet har en lägre tröskel till att göra en 

anmälan och därmed gör det tidigare i sin karriär. Skillnader kunde däremot skönjas i 

anledningen till att göra en anmälan, såtillvida att det fanns indikationer på att de med längre 

erfarenhet samlade på sig lite mer information om barnet innan de skrev en anmälan, samt att 

de oftare anmälde pga. orsaker som kan anses vara lite svårare att upptäcka. 
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               Bilaga 1 

Enkätfrågor om undersköterskor och sjuksköterskors erfarenhet av och 

inställning till orosanmälan till socialtjänsten när barn far illa 

 

Avsnitt ett: Bakgrundsfrågor  

1. Jag är:     Kvinna     Man     Annan könsidentitet  

2. Födelseår:     19_______  

3. Anställning som:   

Sjuksköterska Barnsjuksköterska 

Undersköterska Barnundersköterska  

4. Antal år i yrket:    

  < 1 år     1-5 år      6-10 år    11-20 år    längre än 20 år  

5. Hur länge har du arbetat på nuvarande klinik?  

  < 1 år     1-5 år      6-10 år    11-20 år    längre än 20 år  

 

Avsnitt två: Dina erfarenheter av arbete med barn som misstänkts fara illa.  

Med begreppet förälder avses i följande avsnitt en vuxen person i barnets närhet som 
ansvarar för eller deltar i barnets vardagliga omsorg och är inte begränsat till biologiskt 
föräldraskap eller juridisk vårdnadshavare.   
  

6. Hur troligt är det att du skulle anmäla om ett barn utsatts för:  

 Inte alls troligt           Mycket troligt  

a) Fysisk barnmisshandel?    

    

  

  1    2     3    4    5 

b) Fysisk vanvård/omsorgssvikt?   

    

  

  1    2     3    4    5 

c) Psykisk 

barnmisshandel/omsorgssvikt?  1    2  

 

  3    4    5  

  

         Sida 1 av 6 
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7. I vilken utsträckning upplever du att du är förtrogen med anmälningsplikten enligt 
Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § och vad den innebär för dig i yrket? (Ringa in det 
alternativ som passar för dig.) 

           Inte alls förtrogen                                Mycket förtrogen 

 1      2      3      4      5    

 

8. När jag misstänkt att ett barn riskerat att fara illa har jag gjort följande (flera 
alternativ kan anges, kryssa samtliga de påståenden som stämmer för dig):  

Försökt lösa problemet själv genom samtal med föräldrarna.   

Motiverat föräldrarna att söka stöd på egen hand.  

Motiverat den unge att söka stöd på egen hand.  

Remitterat barnet/den unge vidare till: 
_____________________________________________   

Remitterat föräldrarna vidare till: 
__________________________________________________  

Gjort en anmälan till Socialtjänsten om att barnet/den unge far illa.  
 
Annat: 
_______________________________________________________________________  
Jag har aldrig haft en misstanke om att barn far illa.  
 

 
9. Hur många gånger har du själv gjort en anmälan till socialtjänsten?  

 Aldrig  
 
 1-4 ggr  
 
 5-9 ggr  
 
 10-14 ggr  
 
 15-19 ggr  
 
 20 ggr eller fler  

 

      Sida 2 av 6  
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10. Om du själv gjort en anmälan – eller deltagit i att göra en anmälan – om misstanke, 
vad uppgav du för orsak i den senaste anmälan du gjorde? (Ange så många 
alternativ som passar för dig.) Gå vidare till fråga 12 om du INTE gjort/deltagit i 
någon anmälan. 

Barnet utsatt för fysisk misshandel och/eller bestraffning.  

Barnet utsatt för sexuellt övergrepp.  

Förälder kränkt, trakasserat eller hotat barnet.  

        Förälder försummat barnets behov av emotionellt och psykiskt stöd.        

Förälder försummat barnets behov av hälso- och sjukvård.    

Brister i barnets kost, hygien eller kläder (t.ex. ej årstidsanpassade). 

Barnet/den unges självdestruktiva beteende (t.ex. självskadebeteende, suicidförsök, 

missbruk).  

        

Förälders bristande uppsikt över barnet.    

 

Förälders psykiska nedsättning eller sjukdomstillstånd.  

 

Förälders fysiska nedsättning eller sjukdomstillstånd    

        

 Förälders alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk.  

 

 Förekomst av våld mellan föräldrar.  

 

 Förälders suicidförsök/suicid.  

 

Annan orsak:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     
                                                      Sida 3 av 6  
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11. Nedan ges exempel på några omständigheter. Uppskatta i vilken grad dessa 

omständigheter har påverkat dig så att du har valt att inte göra en anmälan. (Ringa in det 

alternativ som passar bäst för dig.) 

Osäker på om den aktuella situationen skulle bedömas som misshandel eller omsorgssvikt:  

       

   Sida 4 av 6 

 

    Har inte påverkat alls         

  

      Har påverkat ofta 

 1      2      3  

  

Rädsla att försämra relationen till föräldrarna:  

    4      5  

    Har inte påverkat alls         

   
      Har påverkat ofta 

 1      2      3  

  

Rädsla att försämra relationen till barnet/den 

unge:  

    4      5  

    Har inte påverkat alls         

   
      Har påverkat ofta   

 1      2      3  

  

    4      5  

Rädsla för hot eller att det kan påverka min egen 

säkerhet:  

    Har inte påverkat alls                  Har påverkat ofta   

 1      2      3    

  

Osäker på kulturella skillnader i barnuppfostran:  

  4      5  

    Har inte påverkat alls                  Har påverkat ofta   

 1      2      3    

  

Förälder har kunnat förklara hur en skada uppstått:  

  4      5  

 

 

 

                  

    Har inte påverkat alls                  Har påverkat ofta 

 1      2      3      4      5  
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Barnet/den unge har själv kunnat förklara hur en skada uppstått: 
    Har inte påverkat alls             

   

  Har påverkat ofta 

 1      2      3      

  

Jag har känt mig för stressad för att hinna hantera en 

anmälan:  

4      5  

    Har inte påverkat alls             

   
  Har påverkat ofta 

 1      2      3      

  

Ambivalent kring vilken åtgärd som var bäst vid tillfället:  

4      5  

    Har inte påverkat alls             

   
  Har påverkat ofta 

 1      2      3      

  

Jag har inte förtroende för att socialtjänsten ingriper 

tillräckligt:  

4      5  

    Har inte påverkat alls             

   
  Har påverkat ofta  

 1      2      3      4      5  

  

Jag har valt att försöka lösa situationen själv genom samtal med föräldrarna/barnet.  

    Har inte påverkat alls                                       Har påverkat ofta  

 1      2      3      4      5  

           

Annan orsak till att du valt att inte göra en anmälan om 
misstanke:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

                           Sida 5 av 6 
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12. Har du någon gång haft en oro där du valt att inte göra en anmälan, men efteråt haft 
en känsla att du kanske borde ha gjort det?  

 Nej, aldrig.      Ja, någon enstaka gång.    Ja, flera gånger.    

  

 

 13. Vem anser du bör ha det huvudsakliga ansvaret att göra en anmälan till 
socialtjänsten? (Vänligen kryssa ett alternativ.) 

 Läkare                                Sjuksköterska 

Kurator               Närmaste chef 

Annan______________________  Den som misstänker att ett barn far illa  

 

 
 
 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Sida 6 av 6 
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              Bilaga 2 

ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE                                                                 

  

  Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsovetenskap  

  
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN FÖR EXAMENSARBETE  

  

Preliminär titel:  

  

Studiens design: se bifogad projektplan  Tidpunkt för datainsamling:  

Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:   Ort:   Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms     

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

    Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej                       

      Datum:    Ort:  

     Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:         

     Namnförtydligande: 

     Klinik (motsv.): 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Till verksamhetschefer vid Akademiska barnsjukhuset, Barnkliniken Västerås och 

Akutmottagningen Västerås 

Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning barn och 

ungdom, vid Uppsala universitet. Under vårterminen ska vi skriva ett examensarbete med 

syfte att undersöka sjuksköterskors och undersköterskors inställning och erfarenhet av att 

rapportera till Socialtjänsten när de i sin yrkesroll möter barn som far illa eller misstänker att 

så är fallet.  

Varför görs undersökningen? 

I Sverige utsätts ett tusental barn om året för någon form av misshandel. Barn som far illa 

riskerar att få leva med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. Tidigare forskning visar att 

hälso- och sjukvårdspersonal är mindre benägna att anmäla till Socialtjänsten i jämförelse 

med andra professioner som har samma anmälningsskyldighet.  

Hur går studien till? 

Sjuksköterskor och undersköterskor får skriftlig och/eller muntlig information om studien 

tillfrågas om de vill besvara en skriftlig enkät som tillhandahålls. Enkäten tar cirka 10–15 

minuter att besvara. De som vill delta besvarar enkäten och lägger den i en låda som sedan 

hämtas av oss studenter. Tre dagar under den vecka som enkäten tillhandahålls kommer vi 

studenter att finnas tillgängliga för eventuella frågor. 

Hur behandlas data, det vill säga de upplysningar som deltagarna lämnar? 

Alla uppgifter och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Utfallet 

kommer att presenteras på gruppnivå och ingen enskild individ kan identifieras i 

redovisningen. Resultatet kommer att presenteras i examensarbetet och en sammanfattning 

kommer att delges de deltagande sjukhusen innan sommaren.  

För ytterligare information kontakta oss:  

Studenter:   

Emelie Bergfoth 

E-post: emeliebergfoth@gmail.com 

Mobil: 070 173 07 67  

Helene Schröter, mobil: 073 545 15 27  

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 

Uppsala universitet  

Handledare:  

Maria Grandahl  

E-post: maria.grandahl@pubcare.uu.se 

Mobil: 070 892 25 81  

Universitetslektor 

Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet  

mailto:emeliebergfoth@gmail.com
mailto:maria.grandahl@pubcare.uu.se
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                 Bilaga 4

     

   

 

 

Informerat samtycke 

Jag samtycker till att delta i enkätundersökningen om undersköterskor och sjuksköterskors 

inställning till och erfarenhet av att rapportera till Socialtjänsten när de i sin yrkesroll möter 

barn som far illa eller misstänker att så är fallet.  

Jag har blivit informerad om studien via skriftlig och/eller muntlig information och fått 

tillräckligt med tid på mig att överväga deltagandet.  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

deltagandet i studien utan att ange anledning. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Underskrift      Datum  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Namnförtydligande  
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagare 

Vi är två studenter som läser på Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning barn och 

ungdom, vid Uppsala universitet. Under vårterminen ska vi skriva ett examensarbete med 

syfte att undersöka sjuksköterskors och undersköterskors inställning till och erfarenhet av att 

rapportera till Socialtjänsten när de i sin yrkesroll möter barn som far illa eller misstänker att 

barn far illa.  

Varför görs undersökningen? 

I Sverige utsätts ett tusental barn om året för någon form av misshandel. Barn som far illa 

riskerar att få allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. I vården kommer man i kontakt med 

dessa barn och deras föräldrar. Syftet med denna enkät är att undersöka på vilka grunder 

vårdpersonal anmäler när dem möter barn som far illa.  

Hur går studien till? 

Deltagandet är frivilligt för dig som arbetar som undersköterska och sjuksköterska på 

barnkliniken. Du som vill delta i undersökningen besvarar enkäten och lägger den sedan i 

avsedd svarslåda. Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Önskas ytterligare information går 

det bra att höra av sig till oss, se kontaktuppgifter nedan.  

Hur behandlas data, det vill säga de upplysningar som deltagarna lämnar? 

Alla uppgifter och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla 

data presenteras på gruppnivå och ingen enskild individ kan identifieras i redovisningen. 

Resultatet kommer att presenteras i examensarbetet.  

För ytterligare information kontakta oss:  

 

Studenter:   

Emelie Bergfoth 

E-post: emeliebergfoth@gmail.com 

Mobil: 070 173 07 67  

Helene Schröter, mobil: 073 545 15 27  

Institutionen för kvinnors- och barns hälsa, 

Uppsala universitet   

Handledare:  

Maria Grandahl  

E-post: maria.grandahl@pubcare.uu.se 

Mobil: 070 892 25 81  

Universitetslektor 

Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet  

 

mailto:emeliebergfoth@gmail.com
mailto:maria.grandahl@pubcare.uu.se

