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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Specialistsjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården (BHV) möter varje 

dag barn mellan 0-5 år, det är också de barnen som i störst utsträckning drabbas av 

misshandel. Ibland är symptom tydliga och märkbara, men ibland uteblir dem helt. Förutom 

det direkta lidandet barnet får uppleva, löper barnet risk att utveckla psykisk ohälsa under 

resten av livet.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser 

om barn som misstänks fara illa utifrån barnets hälsotillstånd och psykosociala miljö, samt 

hur specialistsjuksköterskor i enlighet med barnets bästa kan agera. 

Design: Studien utfördes med en kvalitativ deskriptiv design.  

Metod: Intervjuer gjordes med nio specialistutbildade sjuksköterskor arbetande inom (BHV) i 

Uppsala och Stockholm, som varit med om en situation där ett barn har misstänkts farit illa. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Studiens huvudresultat bestod av fem kategorier vilka var: Vad fångar 

specialistsjuksköterskans uppmärksamhet, Orsaker som försvårar, Barnets bästa, 

Specialistsjuksköterskans åtgärder, Känslorna kring orosanmälan.  

Slutsats: Det kan vara svårt att upptäcka om ett barn far illa och tydliga tecken och symtom 

uteblir ofta. Magkänslan var istället det som väcker specialistsjuksköterskans uppmärksamhet 

där stöd hos en kollega eller tätare besök kan vara till hjälp. Erfarenhet, kunskap och 

medvetenhet är av stor vikt för att möjliggöra att barn som far illa upptäcks. 
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ABSTRACT 

 

Background: As a specialists nurse working at child healthcare you meet children between 0-

5 years of age every day, these are also the children who are most affected by child abuse. 

Sometimes the symptoms are easy to notice, but sometimes the symptoms are completely 

missing. In addition to the direct suffering the child experiences, the child is at risk of 

developing mental health for the rest of his life.  

Aim: The aim of this study was to describe the specialist nurse experiences of suspecting that 

the child is being maltreated based on the child's health status and psychosocial environment, 

and how the specialist nurse can act by follow the best interests of the child.  

Design: The study was conducted with a qualitative descriptive design.  

Method: Interviews with nine specialist educated nurses working in the field of child health 

care in Uppsala and Stockholm where conducted, who had experienced a situation where a 

child has been at risk for child abuse. The interviews were analyzed with qualitative content 

analyzes.  

Results: The main results of the study contain five categories; What captures the specialist 

nurse attention, Causes that makes it difficult, Best interest of the child, The specialist Nurse 

actions, The feelings about reporting anxiety. 

Conclusion: It is difficult to detect if a child is being at risk for child abuse because signs and 

symptoms are often missing. The feeling in the gut is what attracts specialist nursing attention 

where support from a colleague or more frequent visits may be helpful. Experience, 

knowledge and awareness are essential for being able to discover children being maltreated. 
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BAKGRUND 

Barn i Sverige 

Barn eller ungdom är ett begrepp som i stora delar av världen definieras som en människa 

som ännu inte fyllt 18 år. Biologiskt sett blir en människa vuxen när barnet har passerat 

puberteten och blir könsmogen. Barndomen är en sårbar period där barnet interagerar socialt 

för att bli en del av samhället. I Skandinavien definieras ca 20 % av befolkningen som barn. 

Barns rättigheter beskrivs av Förenta nationernas (FN) barnkonvention som berör barn och 

ungdomar upp till 18 års ålder (Hallström, 2015). Barnkonvention har gjort det möjligt för 

barn att få en högre ställning i samhället genom att lagstadga barnets rättigheter. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som innehåller definitioner av barns rättigheter och 

barnkonventionens skyldigheter att vidta åtgärder som är nödvändiga. Detta gäller allt från 

lagstiftning, administrativa och sociala åtgärder (Rädda Barnen, i.d.). Förutom Sveriges 

deltagande i finns olika organisationer som arbetar för barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. BRIS (Barnens rätt i samhället) och Rädda Barnen, samt den statliga 

myndigheten Barnombudsmannen (Hallström, 2015). 

 

Barns hälsa 

Definitionen av begreppet hälsa är mångtydigt. Vad som ses som friskt eller sjukt varierar 

världen över och är ofta kulturellt och socialt betingat. Beroende på samhällssyn och rådande 

människosyn förändras även begreppet över tid. Hälsa kan ha många dimensioner såsom 

psykisk, fysisk, social och existentiell, därför är en holistisk syn på begreppet hälsa att 

föredra. Barns hälsa påverkas av föräldrarnas levnadssituation och det samhälle barnet lever i. 

En ojämlik hälsa visar sig i flera sammanhang och därför är det viktigt att arbeta för att alla 

barn ska ha rätt till hälsa på lika villkor i enlighet med barnkonventionen om barns rättigheter 

(Jansson & Drevenhorn, 2015). Barns hälsa i ett land kan många gånger visa på vilket 

välstånd landet har och hälsan under barndomen påverkar barnets framtida sociala liv, 

produktivitet och arbetsliv (Mörk, Sjögren & Svaleryd, 2014). En avgörande betydelse för 

barnets hälsa under det fortsatta livet är balansen mellan risker och skyddsfaktorer (Blair, 

Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013). Barns hälsa styrs globalt sett främst av vilken 

social situation och tillgång till hygien familjen har. Moderns hälsotillstånd och sociala 

situation under graviditet och förlossning är starkt förknippat med vilka förutsättningar barnet 
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har för god hälsa. Internationellt anses barn som växer upp i Sverige ha god hälsa och goda 

sociala förhållanden. Detta framförallt för att barnen växer upp i en relativt god fysisk miljö 

till skillnad från många andra barn i världen (Hallström, 2015). Däremot ser man en alltmer 

negativ trend i Sverige de senaste 20 åren på barns psykiska hälsa (Mörk, Sjögren & 

Svaleryd, 2014). Antalet barn, framförallt ungdomar 13-18 år i Sverige med psykisk ohälsa är 

hög i jämförelse med många andra europeiska länder (Hallström, 2015). Den ökade psykiska 

ohälsan hos barn tros ha ett samband med de ökade utbildningskraven, den ökade 

individualiseringen, familjens socioekonomiska villkor och föräldrarnas utbildningsnivå 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Ohälsa under barndomen följer i stor utsträckning till ohälsa i 

vuxenlivet (McDougall, 2011).  

 

Barn som far illa 

Barn som far illa är definitionen på när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller inte klarar att tillgodose barnets 

grundläggande behov (Socialstyrelsen, 2014). Att slå, sparka, bita, knuffa, bränna, förgifta 

och skålla räknas som fysiskt våld. Psykiskt våld handlar om kränkande ord, avvisning, 

isolering samt våld inom övriga familjen såsom bevittnat våld. Försummelse, neglect eller 

omsorgssvikt handlar om att barnets behov av att kunna upprätthålla hälsa och utveckling inte 

tillgodoses (Rädda Barnen, i.d.). En ovanlig form av barnmisshandel är Münchhausen 

Syndrom by Proxy (MSbP) och handlar om att en förälder framkallar sjukdom eller 

sjukdomssymptom hos sitt barn. Syndromet förekommer framförallt hos mamman som hittar 

på eller producerar fram sjukdomen hos barnet och det är vanligast att de allra yngsta barnen 

blir utsatta (Hindberg & Rädda barnen, 1997; Hindberg, 2006). Denna form av misshandel är 

ofta den mest komplicerade att upptäcka och även den som ger störst risk för dödlig utgång 

för barnet. Barnet riskerar framförallt att avlida på grund av kvävning eller förgiftning och det 

är inte heller ovanligt att barnet inte får tillräckligt med näring som leder till tillväxthämning 

och utvecklingsförsening (Hindberg, 2006).  

 

Under 2017 anmäldes 23 600 brott med misshandel mot barn i Sverige mellan åldrarna 0-17 

år. Flest fall av misshandel hos barn drabbar 0-6 åringar, där anmälningarna har ökat de 

senaste åren (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2018) Barn får inte utsättas för kränkning eller 

kroppslig bestraffning och ska behandlas med aktning för sin person (SFS, 1949:381). I 

barnkonventionen kapitel 19 beskrivs barnet rätt att skyddas från att utsättas för våld och 
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misshandel av alla former. I juridisk mening är fysisk misshandel och sexuella övergrepp mot 

barn en brottslig handling och döms på samma sätt som misshandel mot vuxna i enlighet med 

Brottsbalken [BrB] med fängelse och/eller böter, däremot räknas inte psykisk misshandel, 

försummelse och vanvård dit. Omsorgssvikt, som försummelse eller vanvård, regleras enligt 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS, 2003:406). Barnet blir därmed 

omhändertagen och förflyttad från föräldrarna om barnets hälsa och utveckling är riskerad att 

skadas. Fysisk och psykisk misshandel mot barn hör ofta ihop, då ett barn blir fysiskt 

misshandlad påverkas den psykiska hälsan negativt. Medan fysiska sjukdomar eller symptom 

oftast uppkommer efter att barnet har misshandlats psykiskt. Den största delen av barn som 

far illa gör det på grund av sina föräldrars direkta handlingar, brist på handlingar eller 

övergrepp från andra utanför familjen (Hindberg, 2006).   

 

Risker för att ett barn far illa 

Anledningen till att ett barn utsätts för misshandel beror på flera faktorer (BRÅ, 2011). 

Barndomen påverkas av kulturella och sociala faktorer (Hallström, 2015) och negativa 

familjemönster samt en uppväxtmiljö med problem och konflikter i barndomen ger större risk 

för att negativa beteenden återupprepas i barnets framtida familj (Fridh & Norman, 2008). 

Barn i familjer som har svagt socialt nätverk och missbruk kan löpa större risk att utsättas för 

misshandel och försummelse. Barn som försummas har i sin tur en större risk att utsätta för 

andra former av misshandel (Hindberg, 2006). Fattigdom är en annan riskfaktor som 

samvarierar med sämre självförtroende och ogynnsam livsstil och en ekonomisk stress kan 

bidra till barnets utsatthet och begränsa dennes livsvillkor (Magnusson, Blennov, Hagelin & 

Sundelin, 2016; Fridh & Norman, 2008).  

 

Föräldrar med förståndshandikapp kan vara en anledning till att barn lever med en 

omsorgssvikt på grund av att oförstånd, okunskap eller emotionell brist föreligger. Den 

psykiska och fysiska hälsan hos föräldrarna spelar även en stor roll i barnets hälsa. Att den 

ena föräldern lider av psykisk ohälsa är en bidragande faktor till problem och 

missförhållanden i hemmet (Fridh & Norman, 2008). Utbrändhet och depression hos 

föräldrarna ökar risken för att barnet ska utsättas för misshandel, i synnerhet neglect och 

fysisk misshandel (Wu, Chi, Lin, & Du, 2018; Mikolajczak, Brianda, Avalosse, & Roskam, 

2018). En ojämlikhet i hemmet mellan föräldrarna kan bidra till att den som får vara hemma 

med barnet känner en stress och frustration och tar ut detta på sitt barn (Klevens & Ports, 



4 
 

2017). En stor riskfaktor för att ett barn utsätts för sexuellt övergrepp är att föräldrarna själva 

har blivit utsatta för fysisk misshandel och/eller sexuell misshandel under sin barndom. Barn 

med skilda föräldrar, har en styvförälder eller barn till kvinnor som misshandlas anses också 

vara en riskfaktor (Akselsdotter, 1993). Psykosociala problem som våld mellan föräldrarna 

och kriminell historia tenderar att öka i frekvens hos familjer där barn far illa, djurmisshandel 

har även visat sig ha en nära koppling till barnmisshandel. Information om att husdjuret 

utsätts kan vara en anledning till att misstänka att även barnet är utsatt (Hoehn et.al 2018). En 

svag anknytning mellan föräldrar och barn bidrar dels till att barnets förutsättningar till 

normal utveckling minskar och risken för att barnet ska fara illa ökar (Hindberg, 2006). En 

besvärlig graviditet, barn som är födda för tidigt eller mammor som utvecklat postpartum 

depression kan vara orsaker till minskad anknytning (Hindberg, 2006).  

 

Barn med funktionsnedsättning har en ökad risk för misshandel och försummelse (Sullivan & 

Kutson, 2000; Jones et al. 2012). Detta kan leda till både fysiskt och psykisk stress och 

påfrestning för föräldrarna. Det kan även leda till ekonomiska, sociala och praktiska 

påfrestningar inom familjen som bidrar till ökad stress (Hinderberg, 2006).   

 

Tecken på att ett barn far illa 

Ibland är symptom tydliga och märkbara, men ibland uteblir dom helt (Hindberg, 2006).   

Blåmärken som upptäcks på ställen där de normalt inte borde vara och med oförklarligt 

utseende är det vanligaste tecknet på fysisk misshandel. Många blåmärken eller blåmärken på 

barn under 9 månader bör leda till oro kring barnets mående, även frakturer hos små barn är 

oroväckande (Hindberg, 2006). Misstanke om att ett barn far illa kan väckas utifrån barnets 

symptom men framförallt på barnets sätt att vara. Missförhållanden i hemmet kan visa sig på 

barnet genom att hen ter sig orolig, överaktiv, inåtvänd, distanslös, aggressiv och sexuellt 

utåtagerande (Fridh & Norman, 2008). Beteendeproblem, aggression och 

samarbetsproblematik kan vara normala och övergående beteenden i förskoleåldrarna men 

kan även vara tecken på att barnet lider av psykisk ohälsa som man bör undersöka vidare 

(Charach, Belanger, McLennan, & Nixon, 2017). Det är vanligt att barnet uppvisar symptom 

utifrån de stressreaktioner som uppkommer av den psykiska ohälsan. Det kan vara besvär 

såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet, ätstörning, astma, eksem och sömnsvårigheter 

(Hallström, 2015; Hindberg, 2006). Barn med dålig hygien, återkommande och ihållande 

infektioner, dålig tandstatus samt allvarliga blöjutslag ger oftast en klar bild av att barnets 
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omvårdnad i hemmet brister. Barnet kanske inte heller har rätt kläder för årstiden eller inte får 

tillräckligt med mat (Hindberg, 2006; Fridh & Norman, 2008).  

 

“Failure to thrive” är ett symptom där barnet ter sig tillväxthämmad på grund av både fysisk 

och psykisk reaktion på misshandel eller försummelse. Det är dock inte alltför sällan att 

symptomen hos de allra minsta barnen ofta är diffusa, är svårbedömda eller uteblir och därför 

är det föräldrarnas avvikande beteende som istället väcker en orosmisstanke. Överdriven eller 

underdriven oro, oförklarliga skador med motsägelsefulla berättelser, avvikande samspel 

mellan föräldrar och att de söker för annat än skadan eller söker vården sent kan ge misstanke. 

Ytterligare beteenden såsom att familjen ofta flyttar eller uteblir från BHV besöken kan skapa 

en misstanke om att något inte är som det ska (Hindberg, 2006).   

  

Konsekvenser av att ett barn far illa 

Tusentals barn i Sverige utsätts varje år för någon form av misshandel och är en betydande 

orsak till sjuklighet och död hos barn (Hoehn et.al, 2018). Våld är en stor riskfaktor för ohälsa 

hos barn och kan leda till att barnets utvecklingsmöjligheter begränsas (Tingberg, 2015; 

Magnusson, Blennov, Hagelin & Sundelin, 2016). Förutom det direkta lidandet barnet får 

uppleva, löper barnet risk att utveckla ohälsa under resten av livet (Hughes et.al, 2017; Badr, 

et. al, 2018). Barnets hälsa påverkas negativt oavsett vilken typ av misshandel hen blir utsatt 

för. Barn som växer upp med våld i hemmet utan att själv bli fysiskt misshandlad tappar 

tryggheten i sitt hem samt känner en minskad tillit till vuxna. Ett otryggt och oroligt barn kan 

påverka barnets förmåga att koncentrera sig eller inhämta kunskap (Hindberg, 2006), och barn 

som växer upp i en familj där misshandel förekommer får ofta en påverkad självkänsla ända 

upp i vuxen ålder (Winstok, 2015). De barn som har upplevt eller bevittnat situationer som 

inneburit hot, allvarlig skada eller död kan utveckla Posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), 

vilket innebär att barnet reagerar med intensiv rädsla, skräck eller hjälplöshet (Shen, 2009). 

Barnets fortsatta reaktioner blir att psykiskt avskärma sig från saker, platser eller händelser 

som påminner om den upplevda känslan vid situationen. en utveckling av förhöjt 

spänningstillstånd där barnet kan få sömnsvårigheter, bli känslomässigt instabil, få 

aggressionsutbrott samt koncentrationssvårigheter kan förekomma. Barnet kan även reagera 

med att bli nedstämd, orkeslös och tillbakadragen och utveckla ångestsyndrom eller 

depression (Hindberg, 2006;Young & Wildom, 2014). Självdestruktivitet och aggressivitet är 

några andra av de långvariga psykiska problem barnet riskerar att utveckla. Flickorna tenderar 
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till en större utsträckning av att drabbas av depression och låg självkänsla (Maughan, 

Collishaw & Stringaris, 2013.), till skillnad från pojkar som blir mer utåtagerande och 

aggressiva (Hindberg, 2006). 

 

Barn som försummas kan utveckla både fysiska och psykiska hälsoproblem, permanenta 

skador samt leda till död. Det finns olika kategorier av försummelse, såsom känslomässig, 

fysisk, utvecklingsmässig och medicinsk försummelse. Känslomässig försummelse kan leda 

till dålig anknytning mellan föräldern och barnet som kan komma att påverka barnets framtida 

relationer. Känslomässig försummelse kan också påverka barnets mentala hälsa, beteende och 

självkänsla negativt. Dessa barn anses också vara mer sårbara och tenderar i större 

utsträckning drabbas av psykisk sjukdom. Barn med dålig tillsyn av sina föräldrar riskerar att 

råka ut för olyckor och är därmed fysiskt försummade. Utvecklingsmässigt blir försummelsen 

påtaglig då barnets möjligheter till god näringstillförseln, socialt samspel, sensorisk stimulans 

och möjlighet att forma relationer fråntas (Lundén, 2010). Medicinsk försummelse kan vara 

att föräldrarna efter kontakt med sjukvården inte sköter de medicinska ordinationerna som 

delges, såsom astma och allergimediciner (Hindberg, 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälsa är en resurs för den enskilda individen och ansvaret för att hälsa kan uppnås ligger både 

hos individen själv men även hos samhället (Jansson & Drevenhorn, 2015). FN:s 

Barnkonvention ger Hälso- och sjukvården en tydlig vägledning vad gäller barns rättigheter. I 

artikel 19 beskrivs vilka skyldigheter konventionsstaterna har att barn och ungdomar skyddas 

mot all form av fysisk- och psykisk våld, skada, misshandel, utnyttjande, övergrepp, vanvård 

eller försummande behandling (Wåhlström & Piper, 2011). Hälso- och sjukvården behöver 

ligga i framkant med tidiga och förebyggande åtgärder för att upptäcka och åtgärda sociala 

skillnader, för att upptäcka riskgrupper för psykisk ohälsa (Hallström, 2015; Stephan, & 

Connors, 2013). Hälso-och sjukvårdspersonal bör även vara en av de stora rapporterande 

grupperna för att identifiera misshandlade barn och familjer i kris (Eisbach & Driessnack, 

2011). I enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453), kap 14 1§ är sjukvårdspersonal skyldiga 

att göra orosanmälan vid minsta misstanke om ett barn riskerar att fara illa (SFS, 2001:453). 

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver i sin rapport att mörkertalet för barnmisshandel 

och framförallt mot de små barnen är stort. För att anmälan av dessa brott ska öka behöver 

anmälningsbeteendet hos personal som är i direkt kontakt med dessa barn förändras.  I 
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jämförelse med andra instanser som träffar barnen såsom skola och förskola är hälso-och 

sjukvården underrepresenterade vad gäller orosanmälningar trots att alla instanser har samma 

anmälningsplikt (Shannon, 2011).  

 

Utbildning är en åtgärd som bör vidtas för att förebygga, identifiera, rapportera, undersöka 

och behandla dessa barn och är oftast där Hälso- och sjukvården berörs (Wåhlström & Piper, 

2011). För lite kunskap och utbildning hos sjukvårdspersonalen angående att känna igen 

tecken på ett barn som far illa är en bidragande faktor att orosanmälningar inte görs (Shannon 

2011). Att bedöma ifall ett barns skador uppkommit till följd av misshandel eller inte kan vara 

utmanande och svårt (Hoehn et.al, 2018). I grunden är det därför viktigt att all 

sjukvårdspersonal har kompetensen att kunna identifiera symtom som kan vara tecken på att 

barnet far illa (Tingberg, 2015), genom att öka denna kunskap kan fler barn som far illa hittas 

(Kobayashi, Tsukui & Ichihashi, 2017; Seth & Srivastava, 2017). I en ny studie beskrivs 

standardiserade screeningverktyg som ett hjälpmedel som kan vara till hjälp att identifiera de 

barn som far illa där fysiska symtom som blåmärken, skelettfrakturer, huvud och thorax 

skador specificeras och vägleder personalen till när misstanke bör väckas. En grundlig 

undersökning av den medicinska historien kring barnet och en fysisk undersökning är 

nödvändiga när det gäller oro kring att ett barn far illa (Hoehn et al., 2018).  

 

Genom att arbeta förebyggande av ohälsa i barndomen, kan det leda till en bättre social 

förutsättning och ett bättre välbefinnande för barnen i vuxenlivet (Mörk, Sjögren & Svaleryd, 

2014). Barnhälsovården (BHV) kan med hjälp av hälsofrämjande arbete stödja föräldraskapet 

och förbättra barnets chans till god utveckling, praktisk hjälp vid olika livssituationer samt 

utbildning inom nutrition och barnavård kan vara några andra områden i ett hälsofrämjande 

arbete (Magnusson, Blennov, Hagelin & Sundelin, 2016). Personal inom hälso-och 

sjukvården möter någon gång de flesta barn och särskilt de allra minsta eftersom dessa har 

regelbundna hälsobesök med tillväxtkontroller och vaccinationer, där personal på BHV kan 

vara dem enda som träffar dessa barn under barnens första år. (Shannon, 2011). I de fall där 

barn har blivit utsatt är det viktigt att personal finns där och vågar lyssna även om det oftast är 

obehagligt och skrämmande. Kunskap krävs för att veta hur barnet kan reagera och signalera 

att hen far illa (Tingberg, 2015; Akselsdotter, 1993). 
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Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Människan består av en enhet uppdelad i ande, kropp och själ. Ingen av dessa står för sig 

själv, utan människan definieras av dessa i kombination och varje människa är egen och unik 

(Eriksson, 2014).  

 

Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori betydelsen av ett flertal centrala begrepp där 

anden är central i teorin och andligheten är förknippad med de existentiella frågorna som 

uppkommer vid en människas sjukdom, lidande och ohälsa (Wiklund Gustin, 2003). Miljön är 

viktig för hur en människa blir till, då människan ständigt påverkas av samspelet med andra 

människor och miljön (Eriksson, 2014; Wiklund Gustin, 2003). En människas omgivning 

påverkar hur mycket av en människas egen kapacitet får utrymme. Olika strukturer i 

samhället kan göra att människan måste anpassa sig mer och därmed begränsas, istället för att 

utnyttja sin fulla kapacitet (Eriksson, 2014). Människans värld är mångdimensionell där det 

finns en yttre, mellan och en inre värld. Den yttre hänvisas till miljön och mellanvärlden 

beskriver Eriksson som relationen mellan människor. När något händer i den yttre eller 

mellanvärlden påverkar det även vår inre värld, den mest privata (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Begreppet hälsa beskriver Katie Eriksson som ett tillstånd mellan sundhet, 

friskhet och välbefinnande, som interagerar med varandra där den psykiska hälsan refererar 

till sundhet, den fysiska till friskhet och en människas personliga upplevelse av välbehag 

refereras till välbefinnandet. Hälsa är en upplevelse av sin egen helhet och är starkt kopplat 

till lidande som är en del av livet som formar en människa (Wiklund Gustin, 2003). Erikssons 

grundbegrepp lidande kan vara relaterat till människans kropp, men även till själsliga och 

andliga betydelser samt endast vara kopplat till livet självt (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Att lida är att få utstå eller att kämpa, det är någonting ont som människan utsätts för 

och får leva med. Om lidandet dock blir för stort, finns risken att människan tappar sin helhet 

(Wiklund Gustin, 2003). Lidandet har ingen mening i sig själv och är en kamp för värdighet 

och frihet att få vara människa, en känsla av betydelse kan dock upplevas om människan 

däremot tar sig igenom lidandet (Eriksson, 1994).  

 

Eftersom varje människa är egen, måste vården vara individanpassad och unik. Människans 

hälsa är central och omvårdnaden handlar om att främja patientens hälsa och lindra lidande 

(Eriksson, 2014). Det lidande som sjukvårdspersonal möter inom vården kan te sig i många 
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olika uttryck. Då vi idag saknar ett konkret språk för att uttrycka lidandet används istället ett 

symbolspråk. Om man inom vården kan vara lyhörd för människans symboler kan lidandet 

också förstås (Eriksson, 1994). Att vårda en patient skapar en speciell relation mellan 

patienten och vårdaren och som sker i en anda av tro, hopp och kärlek. Tron står för det 

förtroende patienten får för den behandlingen som utförs, om patienten känner sig värdefull 

av den som vårdar skapas även en känsla av hopp och patienten kan därmed känna kärlek från 

vårdarens omtanke (Wiklund Gustin, 2003). Att lindra ett lidande innebär framförallt att inte 

fördöma, inte kränka människans värdighet eller missbruka makt (Eriksson, 1994). Ett 

vårdlidande kan uppstå om vårdaren saknar kunskap samt rätt attityd och hållning till den 

lidande människan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det svåraste lidandet kan i alla fall 

för en stund lindras endast genom en enkel handling såsom en blick eller ett vänligt ord. Att 

leka i lidandet kan bli ett uttryck för kärleken och därmed lindra lidandet. Det största 

betydelsen i att vårda är att lindra lidandet och hjälpa människan till att växa och utvecklas till 

den hon är menad att bli (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering  

Många barn i Sverige utsätts för psykisk och fysisk misshandel men ett stort antal av dessa 

barn missas. Vetskapen om att barns aktuella samt framtida hälsa kan påverkas negativt både 

psykiskt och fysiskt (Hindberg, 2006), gör att detta ämne är i behov att belysas. Genom att 

öka kunskapen för om hur barn som misstänks far illa skulle kunna upptäckas och hur 

personal ska agera, kan förhoppningsvis de korta och långsiktiga komplikationerna som 

tillkommer förebyggas. 

  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser om barn 

som misstänks fara illa utifrån barnets hälsotillstånd och psykosociala miljö, samt hur 

specialistsjuksköterskor i enlighet med barnets bästa kan agera.  
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METOD 

Design 

Den design som använts i studien var en kvalitativ deskriptiv design vilket har en holistisk 

bakgrund som beskriver en persons upplevelse. Det finns ingenting som är fel men heller inga 

absoluta sanningar i en erfarenhet (Henricson & Billhult, 2012). En intervjustudie med 

kvalitativ design valdes för att få en insikt i specialistsjuksköterskans arbete och dess 

upplevelser kring ett barn som misstänks fara illa. Intervju är en lämplig metod att använda då 

förståelse vill skapas för en situation (Danielsson, 2012).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna i följande studie var specialistutbildade barn- och ungdoms 

sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som arbetar inom BHV samt de 

distriktssjuksköterskor som arbetar både på BHV och vårdcentral (VC). Både privata samt 

landstingsstyrda BHV belägna inom stadskärnan och förorten i två storstäder inkluderades. 

Specialistsjuksköterskorna skulle ha minst 1 års arbetserfarenhet på BHV, vara svensktalande 

och varit med om att ett barn misstänks fara illa. De som exkluderades i studien var 

allmänsjuksköterskor samt de specialistsjuksköterskor som arbetat kortare än 1 år inom BHV. 

Även de specialistsjuksköterskor som inte hade varit med om att misstänka att ett barn farit 

illa exkluderades. 

 

Förfrågan skickades med e-post ut till 22 verksamhetschefer inom Uppsala och Stockholms 

län, där förfrågan gjordes om att få genomföra studien med de specialistsjuksköterskor som 

arbetade i deras verksamhet. Av dessa 22 fick studien fyra positiva svar och förfrågan kunde 

skickas ut via e-post till 18 specialistsjuksköterskor, sex av de tillfrågade tackade ja till att 

delta i studien. Ytterligare fem specialistsjuksköterskor kontaktades direkt med förfrågan då 

verksamhetschefen inte gick att nå, av dessa tackade tre stycken ja till att delta. Sammanlagt 

kunde nio deltagare inkluderas i studien. Samtliga intervjudeltagare var kvinnor i olika åldrar 

och hade arbetslivserfarenhet inom BHV mellan ett och 11 år. Fem av intervjudeltagarna var 

barnspecialistsjuksköterskor och sex var distriktsjuksköterskor. De antal 

specialistsjuksköterskor som arbetade endast inom BHV var sju stycken och två arbetade både 

inom BHV och VC.  
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Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer formuleras i en viss struktur men intervjuaren kan anpassa sig till vad som kommer 

upp under intervjun. Detta ger möjlighet till att ställa öppna frågor och ger större flexibilitet 

att leda intervjuerna (Danielsson, 2012). Att använda sig av intervjuer kräver av forskaren att 

denne ser sig som en medskapare av texten och ska kunna vara följsam med deltagaren och de 

förändringar som eventuellt kan ske under datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Metoden 

används för att lättare skapa en förståelse om barnet utifrån specialistsjuksköterskans ögon. 

Intervjufrågorna utformades utifrån en intervjuguide som använts vid tidigare forskning inom 

samma område (Lantz & Peterson, 2017). I intervjuguiden ingick 16 frågor med möjlighet till 

att ställa följdfrågor (se bilaga 1). Då intervjuguiden endast ska fungera som ett stöd vid 

intervjun är det viktigt att intervjuaren är väl förberedd och införstådd med frågorna 

(Danielsson, 2012). En pilotintervju genomfördes för att testa både frågorna och upplägget, 

detta även för att författarna behövde få prova på att komma in i situationen och rollen som 

intervjuare vilket Danielsson (2012) anser vara viktigt när författarna är ovana intervjuare. 

Efter pilotintervjun justerades frågorna och ytterligare två frågor lades till för att bättre svara 

på studien syfte och intervjutiden ändrades, från ca 60 minuter till ca 30 minuter. 

Pilotintervjun inkluderades inte i studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om godkännande att få utföra studien inom primärvården inom Region Uppsala 

skickades till Akademiskt primärvårdscentrum via e-post. Efter samtal med ansvarig chef 

erhölls muntligt godkännande i väntan på ett skriftligt. Därefter skickades till samtliga 

verksamhetschefer en förfrågan om godkännande att få tillfråga arbetande 

specialistsjuksköterskor på BHV om deltagande i studien via e-post. Innehållet inkluderade 

informationsbrev (se bilaga 2) och examensarbetets projektplan om studien syfte, 

datainsamlingsmetod, beräknad tidsåtgång för intervjuerna, samt vilka personer som önskades 

få intervjua. Då godkännande från verksamhetschefen erhölls skickades ett informationsbrev 

riktat till de specialistsjuksköterskor (se bilaga 3) som önskades intervjuas. Efter svar 

framgick det att studien inte kunde utföras vid två av de verksamheter som kontaktats innan 

det skriftliga godkännandet kunde bifogas. Dessa verksamheter kontaktades senare då studien 

fått skriftligt godkännande. Kontakten med samtliga deltagare skedde via e-post, där tid och 

plats för intervjun bestämdes. Påminnelse skickades ut vid två upprepade tillfällen till de 
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verksamhetschefer och till de tillfrågade specialistsjuksköterskorna som inte svarade på e-

posten. I de fall där verksamhetschefen inte gick att nå skickades en förfrågan direkt till 

specialistsjuksköterskorna vid olika BHV i Stockholm. 

 

Samtliga intervjuer utfördes på platser utifrån deltagarnas önskemål, varav en deltagare blev 

intervjuad i sitt hem, en på ett café och resterande på sin arbetsplats. Några dagar innan 

intervjuerna ägde rum skickades en uppmaning via e-post till deltagaren att reflektera över 

den eller de situationer där de misstänkt att ett barn har farit illa. Strax innan intervjun startade 

tillfrågades deltagarna igen om samtycke till att intervjun spelades in, författarna informerade 

deltagarna om att intervjun skulle transkriberas, anonymiseras och senare raderas. Information 

gavs även till deltagarna om att de när som helst under intervjun kunde avbryta utan att uppge 

anledning. Båda författarna deltog vid alla intervjuer, en av författarna hade huvudansvaret 

under intervjun och i slutet fick den andra en möjlighet att ställa ytterligare frågor om något 

var oklart eller hade missats. Intervjuerna tog mellan 16 och 43 minuter, spelades in via 

bärbar ljudinspelare och transkriberades sedan i sin helhet. Därefter raderades inspelningen av 

intervjuerna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför valda datainsamlingsmetod av intervjuer diskuteras etiska riktlinjer mellan forskarna, 

vad gäller informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Med informerat samtycke 

ingår att författarna informerar deltagarna dels att de erhåller rätten till frivilligt deltagande 

samt att deltagaren möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville utan anledning. 

Författarna respekterar därmed deltagarnas anatomi samt förmåga att fatta beslut (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid utförandet av intervjuer är det av stor vikt att samtycke för deltagande 

insamlas vilket är en av de grundläggande principerna i forskningsetiken (Kjellström, 2012). 

Konfidentiellt erhåller intervjudeltagarna information om att deltagarna är anonyma under 

hela studiens genomförande och hanteringen av insamlad data. Oberoende av författarnas 

tidigare erfarenheter och värderingar respekterades deltagare för deras åsikter i enlighet med 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204), samt enligt Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS, 2003:460). Barn som far illa kan vara ett känsligt ämne och de frågor 

som ställdes under intervjuerna kan ifrågasättas etiskt. Konsekvenserna vägs mellan den 

skada som deltagarna kan ta av att intervjuas om detta ämne med fördelen att detta ämne ska 

belysas (Kvale & Brinkmann, 2014). Med stöd av göra-gott-principen i Belmonrapporten 
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1978 är det av stor vikt att detta fenomen belyses, men i förutsättning att risken för 

deltagarens skada ska vara så liten som möjligt (Kjellström, 2012; Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Bearbetning och analys 

Insamlad data analyserades med hjälp av Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys, då 

studien utgår från insamlad data och har i syfte att beskriva barns hälsotillstånd. Innehållet 

från intervjuerna beskrevs och analyserades manifest i meningsenheter, koder, subkategorier 

och kategorier som redovisas i en tabell. En manifest analys innebär att vara textnära, det vill 

säga att inte göra en djupare tolkning utan att mer räkna upp vad som står i texten 

(Danielsson, 2012). De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att 

författarna skulle kunna få en känsla för helheten. Författarna läste igenom transkriberingen 

var för sig och tog sedan ut meningsenheter som besvarar studiens syfte. Författarna jämförde 

sedan meningsenheterna med varandra och kunde finna både likheter och olikheter i sina 

fynd. Diskussion kring meningsenheterna ledde fram till det som sedan använts i studiens 

resultat. Därefter kondenserades meningsenheterna, detta för att göra texten mer lätthanterlig 

och ändå bevara det centrala innehållet (Lundman & Graneheim, 2017). Vidare kodades den 

kondenserade texten, koden ger en kort beskrivning om innehållet i texten och skapas utifrån 

meningsenheter och studiens syfte (Lundman & Graneheim, 2017). Efter att koder har tagits 

fram sammanställdes flera koder med liknande betydelse och innehåll till en kategori se tabell 

1. De citat som presenteras i resultatet är inte benämnda med studienummer med anledning av 

att kunna bevara intervjudeltagarnas anonymitet. 

 

 

  



14 
 

Tabell 1. Exempel på analysen.  

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategorier Kategorier 

“Absolut att 

föräldrarna kan 

bidra till att man 

kan tänka att barnet 

far illa i deras 

beteende eller vad 

dom säger..” 

Föräldrarnas 

beteende bidrar 

till att 

misstänka att 

barnet far illa 

Beteende 

hos 

föräldrarna 

bidrar. 

 

 

 

 

Samspelet 

mellan barn och 

föräldrarna kan 

vara vägledande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som fångar 

specialistsjuksköterskans 

uppmärksamhet 

“annars tänker jag 

att man ändå kan få 

en känsla att här är 

det något som inte 

står rätt 

till….kanske hur 

föräldrarna  tilltalar 

barnet, hur man 

kommunicerar och 

pratar med varann” 

Hur föräldrarna 

tilltalar barnet 

och med 

varandra skapar 

en känsla. 

Känslan 

skapas av 

hur 

föräldrarna 

tilltalar 

barnet. 

“Föräldrarna kanske 

söker jättemycket 

och så säger man att 

dom ska göra si och 

så och sen när dom 

kommer tillbaka 

nästa gång så hade 

dom inte gjort det i 

alla fall och då är 

det något annat som 

är fel på barnet. Det 

är aldrig liksom 

bra.” 

Man säger till 

dom vad dom 

ska göra. Men 

sen har 

föräldrarna inte 

gjort det. 

Man ger råd 

som 

föräldrarna 

inte följer. 

 

 

 

Svårigheter i 

samarbetet med 

föräldrarna 
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RESULTAT 

Studiens huvudresultat består av fem kategorier; Vad fångar specialistsjuksköterskans 

uppmärksamhet, Orsaker som försvårar, Barnets bästa, Specialistsjuksköterskans åtgärder, 

Känslorna kring orosanmälan, som beskriver specialistsjuksköterskans upplevelser av att 

misstänka att ett barn som far illa. De fem kategorierna tillsammans med 13 subkategorier 

som framkommit presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier som beskriver specialistsjuksköterskors upplevelser av 

att misstänka att ett barn far illa. 

Kategori Subkategori 

 

Vad som fångar 

specialistsjuksköterskans 

uppmärksamhet 

Samspelet mellan barn och 

föräldrarna kan vara vägledande 

Svårigheter i samarbetet med 

föräldrarna 

 

 

Orsaker som försvårar 

Tiden räcker inte till 

Att lita på sin känsla 

Är det mitt ansvar? 

Otydliga tecken 

 

Barnets bästa 

Önskan om att det ska bli bättre 

Familjens behov av stöd 

 

Specialistsjuksköterskans 

åtgärder 

I behov av mer stöd för 

misstankarna 

Stödet hos kollega 

 

Känslorna kring 

orosanmälan 

Att anmäla vid misstanke om oro 

Betydelsen av ordet Orosanmälan 

Blandade känslor inför att anmäla 

trots skyldigheten 
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Vad som fångar specialistsjuksköterskans uppmärksamhet 

Samspelet mellan barn och föräldrar och Bristande samarbete med föräldrarna är de två 

subkategorier som framkommit i analysen under ovan kategori. När specialistsjuksköterskan 

tyckte sig se hur föräldrarna var tillsammans med sitt barn påverkade det känslan för 

familjens samspel. Även barnets beteende, vem barnet vände sig mot eller tydde sig till var 

faktorer som kunde fånga specialistsjuksköterskan uppmärksamhet. 

 

Samspelet mellan barn och föräldrar kan vara vägledande 

En känsla av att något kanske inte riktigt står rätt till kunde infinna sig i mötet med barnets 

föräldrar vid besöket på BHV. På sättet föräldrarna tilltalade eller tog i sitt barn kunde skapa 

en känsla av oro hos specialistsjuksköterskan men även hur föräldrarna talade med varandra, 

vilken känsla specialistsjuksköterskan upplevde fanns i rummet.  

 

“Annars tänker jag att man ändå kan få en känsla att här är det något som inte står rätt 

till….kanske hur föräldrarna  tilltalar barnet, hur man kommunicerar och pratar med 

varann” 

 

Svårigheter i samarbetet med föräldrarna 

När relationen beskrevs som icke fungerande mellan specialistsjuksköterskan och föräldrarna 

kunde en oro skapas kring barnets välmående. Specialistsjuksköterskans upplevelse av att 

föräldrarna ofta bad om råd utan att sedan följa dessa eller återkommande kom till BHV med 

nya problem kunde skapa en känsla av att något inte var riktigt var bra.  

 

“ Föräldrarna kanske söker jättemycket och så säger man att dom ska göra si och så och sen 

när dom kommer tillbaka nästa gång så hade dom inte  gjort det i alla fall och då är det 

något annat som är fel på barnet. Det är aldrig liksom bra.” 

 

 

Orsaker som försvårar 

Kategorin Orsaker som försvårar är uppdelad i fyra subkategorier; Tiden räcker inte till, Att 

lita på sin känsla, Är det mitt ansvar och Otydliga tecken. Specialistsjuksköterskan upplevde 

olika typer av utmaningar som försvårade möjligheten för att upptäcka barn som misstänks 
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fara illa. I subkategorierna presenteras specialistsjuksköterskans upplevda orsaker till vad som 

försvårade möjligheten att upptäcka de barn som for illa. 

  

Tiden räcker inte till 

Majoriteten av specialistsjuksköterskorna upplevde att den knappa tiden var en orsak till att 

inte hinna upptäcka tecken eller symptom på att ett barn far illa. Tiden på besöken varar ca 

30-45 minuter och på den tiden upplevde specialistsjuksköterskan att hon inte hinner se så 

mycket och inte hinner få en överblick av familjen.  

 

“Vi träffar barnet första året och sen träffar man dom familjerna en halvtimme till 45 minuter 

en gång om året. På det hinner man inte se mycket. “ 

 

Förutom tiden som disponeras för besöken på BHV när specialistsjuksköterskan träffar 

familjerna är korta, upplevdes själva BHV programmets upplägg även vara en orsak. Ju äldre 

barnet blir desto glesare blir besöken och desto svårare blir det att upptäcka tecken eller 

symptom på att barnet far illa. 

 

Att lita på sin känsla 

En annan svårighet som specialistsjuksköterskan upplevde i upptäckandet av att ett barn far 

illa var att känna att de kunde lita på sin egen känsla. En fråga de ställde sig var vart gränsen 

till oro eller inte skulle dras. Detta framförallt när tecken eller symptom var för otydliga eller 

uteblev. Specialistsjuksköterskan upplevde sig inte vilja misstänka någon där en tydlig 

anledning inte fanns.   

 

 “Nej, det är... så svårt som det här att vi ska göra en anmälan på en känsla…. När det inte 

finns någonting att gå på. Att lita på den här känslan man får, i maggropen.“ 

 

Upplevelsen var att det var svårt att lita på sin känsla när gränsen är otydlig. Ökad erfarenhet 

och bättre relation med familjen upplevde specialistsjuksköterskan som ett stöd i att kunna lita 

på sin känsla om ett barn far illa.  
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Är det mitt ansvar? 

Att misstänka att ett barn far illa gav specialistsjuksköterskan en upplevelse av att klampa på. 

Det blev en känsla av att specialistsjuksköterskan la sig i någonting som egentligen inte var 

hennes ansvar. 

 

“Det är en känsla av att jag är inne och nästlar och visar att här har det gjort fel, här pågår 

det nått som jag inte har med att göra fast jag har det, och det som pågår är fel och jag tycker 

och tänker en massa kring det.”  

 

Det blev ett upplevt dilemma mellan känslorna, detta eftersom att specialistsjuksköterskan 

upplevt en misstanke om att något inte stod rätt till och enligt med sin profession var tvungna 

att agera.    

 

Otydliga tecken 

När tydliga tecken utifrån barnets hälsa uppvisades att barnet for illa gav det 

specialistsjuksköterskan en upplevd större självsäkerhet i hur agerandet skulle gå till. När 

barnet däremot inte uppvisade några tydliga tecken försvårades specialistsjuksköterskans 

upplevda möjlighet till att agera.  

 

“Men jag är rädd att det är för hårdhänt, så pass hårdhänt som det inte ska vara. Men jag ser 

inte tecken. Ser man tecken så är det enklare men när det är en känsla man har så vet inte vad 

man ska göra riktigt.” 

 

Barnets bästa 

Under kategorin för barnets bästa så framkom det att specialistsjuksköterskan kände att det 

var viktigt att man visste att en orosanmälan någonstans skulle mynna ut i att det blev bättre 

för barnet. Det blir bättre och Familjens behov av stöd var de subkategorier som arbetades 

fram.  
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Önskan om att det ska bli bättre 

Det beskrevs av specialistsjuksköterskan som frustrerande att inte veta ifall det skulle bli 

bättre för barnet men att tilltron måste finnas där för att man ska orka gå vidare och göra 

något åt sin oro.  

 

“sen måste man ju ha en tilltro på, och det va ju det som var det frustrerande för oss..man 

måste ju ha en tilltro till att det ska bli bättre för barnet och familjesituationen.” 

 

Familjens behov av stöd 

Att göra en orosanmälan upplevdes handla mycket om att stödja familjesituationen och 

framförallt barnet i familjen när situationen upplevdes vara ohållbar. Genom att stödja 

familjen stöds även barnet.  

 

“..så jag liksom kände en oro och kände att det här var en ohållbar situation..Jag tänkte att 

hon skulle behöva stöd hemma…” 

 

 

Specialistsjuksköterskans åtgärder 

Under kategorin Sjuksköterskans åtgärder delades två subkategorier in; Mer stöd för 

misstankarna och Stöd från kollegor. Vid misstanke om att ett barn far illa upplevde 

specialistsjuksköterskan olika möjligheter till att agera för att utvärdera deras misstanke. Där 

följande subkategorier presenterar dessa tillvägagångssätt.    

 

I behov av mer stöd för misstankarna 

Arbetet på BHV upplevdes ge specialistsjuksköterskan möjlighet att kalla tillbaka familjen 

inom en snar framtid och på så sätt antingen styrka eller avfärda sin misstanke.  

 

“...och då kanske det är en familj som man försöker få hit en gång till för att man kanske vill 

följa upp någonting som man kanske...ahh..känner.”  
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Stödet hos kollega 

Hos sina kollegor upplevde specialistsjuksköterskan att det fanns ett stöd där hon kunde 

ventilera sina misstankar och funderingar kring barnet.  

 

“ Ja det gör det, väldigt mycket. man kan behöva, man måste bolla med nån. Tänker jag helt 

fel nu, eller ser du också det här som jag ser.” 

 

Kollegornas olika erfarenhet och kunskap upplevdes som positivt då de kunde se på 

situationen med andra ögon och då ge specialistsjuksköterskan möjlighet att känna sig 

tryggare i sitt agerande.  

 

Känslorna kring orosanmälan 

Tre subkategorier arbetades fram under kategorin; Att anmäla vid misstanke om oro, 

Betydelsen av ordet Orosanmälan samt Blandade känslor inför att anmäla trots skyldigheten.  

 

Att anmäla vid misstanke om oro 

Att kunna göra en orosanmälan på endast en magkänsla sågs som något positivt, upplevelsen 

var att fler orosanmälningar gjordes då man visste att det inte var specialistsjuksköterskans 

ansvar att veta, utan att det faktiskt bara är en oro som anmäls. Det kändes bra att det var 

någon annan som tog vid när specialistsjuksköterskan själv kände någon slags oro. Att veta att 

någon annan tog ansvaret och var expert på att utreda om belägg fanns för oron eller om det 

faktiskt inte fanns något att oroa sig över.  

 

“det är inte er, vår uppgift att bestämma...utan det får någon annan göra. Så hellre anmäla 

och så tar ju socialtjänsten hand om det, än att vi ska gå runt och vara några experter.” 
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Betydelsen av ordet Orosanmälan 

Betydelsen av ordet orosanmälan beskrevs av specialistsjuksköterskan att vara av stor vikt. 

Upplevelsen var att ett annat ord hade varit bättre att använda då ordet anmälan klingar helt 

fel. Som oftast anmäls en oro kring barnets välmående som skulle kunna förbättras med hjälp 

av stöd till familjen, det var sällan som specialistsjuksköterskan kände en direkt oror för att 

föräldrarna var direkt farliga för barnet och att det behövdes tas ifrån sina föräldrar.  

 

“Orosanmälan är egentligen ett väldigt fel ord, kan man ju tycka. Det är mer en ansökan om 

hjälp, ansökan om stöd” 

 

Blandade känslor inför att anmäla trots skyldigheten 

Lagen säger att vid minsta misstanke om att ett barn far illa ska oron anmälas till 

socialtjänsten, detta ansåg specialistsjuksköterskan vara ett stöd om tveksamheter fanns om en 

orosanmälan skulle göras eller inte. Specialistsjuksköterskan upplevde sig kunna luta sig mot 

att det stod i lagen att det räcker med en misstanke och att det faktiskt inte behövs bevis. Det 

gjorde även att specialistsjuksköterskan reflekterade över att det kanske faktiskt gjordes för få 

anmälningar.  

       

“Så.. sen vet jag ju att vid minsta tanke på oro så ska man göra en anmälan. Men sen är det 

svårt” 
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DISKUSSION 

Specialistsjuksköterskans upplevelse av barn som far illa var att barnen var svåra att upptäcka. 

Det fanns oftast inga tydliga tecken och symptom såsom blåmärken hos barnet. Tiden som 

specialistsjuksköterskan får tillsammans med familjerna upplevdes vara väldigt kort och gav 

inte någon möjlighet att kunna se något på barnet som inte var helt uppenbart. 

Specialistsjuksköterskan upplevde att en obehaglig magkänsla kunde vara det enda som 

väckte en misstanke om oro för barnet. Att söka stöd på arbetsplatsen eller ta tillbaka 

familjerna för tätare besök var några av de åtgärder som upplevdes kunna vara till hjälp i att 

avgöra om det fanns något belägg för oron. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar på att det kan vara svårt att upptäcka om ett barn far illa. Tiden som 

specialistsjuksköterskan får tillsammans med familjerna upplevs vara väldigt kort och ger inte 

någon möjlighet att kunna se något som inte är helt uppenbart. Det är svårt att göra en 

anmälan när det inte finns några synliga tecken (Eisbach & Driessnack, 2011). I analysen av 

studiens insamlade data utarbetades fem kategorier; Vad fångar specialistsjuksköterskans 

uppmärksamhet, Orsaker som försvårar, Barnets bästa, Specialistsjuksköterskans åtgärder 

samt Känslorna kring orosanmälan. I resultatet framkom det att specialistsjuksköterskan 

upplevde att de tydliga tecknen och symtomen hos barnet såsom blåmärken ofta uteblev. Det 

som istället väckte uppmärksamheten var magkänslan av att något inte stod rätt till. 

Föräldrarnas agerande mot varandra och barnet, samt miljön kring familjen var några andra 

faktorer som gjorde att specialistsjuksköterskan kände en oro för barnets välmående. Att söka 

stöd på arbetsplatsen eller ta tillbaka familjerna för tätare besök var några av de åtgärder 

specialistsjuksköterskan beskrev som en hjälp i att kunna avgöra om det fanns någon fog för 

oron.  

 

Specialistsjuksköterskans känsla av att något inte stod rätt till var många gånger det som 

styrde den fortsatta hanteringen av situationen och familjen. Symptom kan vara tydliga och 

märkbara, men ibland uteblir dom helt (Hindberg, 2006), och att kunna bedöma ifall ett barns 

skador uppkommit till följd av misshandel eller inte kan vara utmanande och svårt (Hoehn 

et.al, 2018). Oftast handlade det inte om de fysiska tecken som barn kunde uppvisa utan det 

var snarare de psykosociala, antingen hos barnet eller hos föräldrarna som 

specialistsjuksköterskan beskrev. Föräldrarnas kontakt med barnen och känslan för 
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anknytningen mellan dem eller stämningen i rummet under besöket kunde göra att 

specialistsjuksköterskans uppmärksamhet väcktes. De specialistsköterskor på BHV som 

misstänkte att ett barn for illa upplevde att det många gånger berodde på att barnet ansågs ha 

en bristande hemmiljö. Enligt Katie Erikssons (2014) omvårdnadsteori är miljön viktig för 

hur en människa blir till och att människan ständigt påverkas av samspelet mellan andra 

människor och miljön. Att utsättas för någon form av misshandel ger barnet ett direkt lidande, 

men ger också en större risk att utveckla ohälsa under resten av livet (Hughes et.al, 2017; 

Badr, et. al, 2018). Lidandet sker endast inte fysiskt och kroppsligt utan är även själsligt och 

andligt (Eriksson, 1994). Med Katie Erikssons omvårdnadsteori kan perspektivet öka för hur 

barnet lidande är så mycket större än endast det kroppsliga. Att använda sig av åtgärder som 

att ta tillbaka familjen på tätare besök eller ta hjälp av en kollega gjorde att 

specialistsjuksköterskan antingen kunde avfärda misstankarna om att barnet for illa eller 

faktiskt få mer kött på benen om att det är något som inte var som det skulle vara.  

 

Möjligheten att få stöd hos sina kollegor var något som specialistsjuksköterskorna tyckte var 

en trygghet, det kändes alltid skönt att få en andra åsikt och stöttning ifall en orosanmälan 

behövde göras. Studien visar på att stöd från arbetsplatsen betyder mycket. Om det finns 

tveksamheter i att göra anmälan eller inte kan stöd från kollegor eller chefer vara det som gör 

att en anmälan till slut blir gjord (Francis et al,. 2014). Blandade känslor var dock inblandade 

om det blev tvunget att göra en orosanmälan. Specialistsjuksköterskorna kunde känna att de 

inte ville lägga sig i saker som de kanske inte hade att göra med och eventuellt förstöra mer än 

vad det hjälpte. Det var viktigt att för specialistsjuksköterskorna att få känna att en anmälan 

skulle mynna i att det blev bättre för barnet och familjens situation. Det faktum att det endast 

var en oro som anmäldes, att det var någon som tog emot anmälan och utredde saken vidare 

underlättade. Själva ordet “anmälan” var något som diskuterades och upplevdes som ett fel 

ord att använda, om det istället skulle kallas något i stil med “ansökan”  skulle det 

förmodligen upplevas som en mer positiv sak. Att anmäla någon känns hårt och eftersom det i 

de allra flesta fall handlar om att familjerna är i behov av stöd och faktiskt inte ska anmälas 

för något brott hade det både känt lättare att göra anmälan och även berätta det för 

föräldrarna. I enlighet med socialtjänstlagen är sjukvårdspersonal skyldig att vid minsta 

misstanke om att ett barn riskerar att fara illa göra en orosanmälan (SFS, 2001:453). Studiens 

resultat visar på att trots svårigheterna med att göra en anmälan så var lagen något att luta sig 

på när specialistsjuksköterskorna kände att deras egna resurser inte längre räckte till.  
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Resultatets betydelse utifrån ett etiskt- och samhällsperspektiv 

FN:s Barnkonvention beskriver barnets rättigheter utifrån 54 artiklar. Barnet har rätt till skydd 

från att utsättas för våld och misshandel oavsett i vilken form, där samhället har ett 

ansvarande att sätta in åtgärder för att uppfylla detta (Rädda barnen, i.d.). Barn som utsätts för 

misshandel i någon form löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa som i stor utsträckning 

följer med resten av livet (McDougall, 2011). Barns förmåga att koncentrera sig, inhämta 

kunskap, samt negativ självkänsla är några psykiska faktorer som kan uppkomma efter en 

uppväxt i en familj där misshandel förekommer (Hindberg, 2006; Winstok, 2015). Dessa 

psykiska faktorer kommer att påverka barnets skolgång och samspel med framtida relationer 

och därmed påverka barnets utvecklingsmöjligheter för resten av livet (Tingberg, 2015; 

Magnusson, Blennov, Hagelin & Sundelin, 2016). Att ta hand om och behandla de barn som 

utvecklat psykisk ohälsa leder till en ökad belastning på det övriga samhället. Detta i form av 

vård, men också stöd och hjälp in i arbetsliv och bostadsmarknad som kan komma att 

behövas. Att lägga resurser på att tidigt upptäcka eller förhindra faktorer som kan ge barnen 

en utvecklad ohälsa skulle kunna gynna samhället i längden. Detta genom att man kan ge 

barnet en bättre social förutsättning och ett bättre välbefinnande för det fortsatta livet (Mörk, 

Sjögren & Svaleryd, 2014).  

 

Att möta familjer och barn som misstänks far illa kan vara både jobbigt och svårt. En sådan 

situation kräver att specialistsjuksköterskan förhåller sig till den värdegrund och etik som 

Hälso- och sjukvården står för. Både familjen och barnet ska ges respekt, värdighet och 

integritet (Lundqvist, 2015). Specialistsjuksköterskan inom barn och ungdom arbetar utifrån 

Barnkonvention, där omvårdnaden riktas efter barnets perspektiv och barnets bästa. Även om 

barnet är en egen individ är familjen en stor del av barnet. Vilket leder till att 

förhållningssättet oftast blir utifrån ett holistiskt synsätt där helheten av situationen är större 

än delarna (Francis et al,. 2014).  

 

Ett etiskt dilemma för specialistsjuksköterskan är att göra gott, inte skada och vara rättvis 

enligt principetiken (Lundqvist, 2015). I studiens resultat beskriver specialistsjuksköterskorna 

att tilltron på att det ska bli bättre för barnet leder till att en orosanmälan görs. Dock 

upplevdes en rädsla av att orosanmälan skulle innebära mer skada för den framtida relationen 

med familjen, vilket gjorde att orosanmälan dröjde. Relationen med familjen upplevs vara 

viktig för att specialistsjuksköterskan ska få en chans att göra det bästa för barnet. 
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Specialistsjuksköterskans hantering av situationen när en orosanmälan görs är därmed 

betydande för att göra mer gott och inte skada.    

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en kvalitativ deskriptiv semistrukturerad intervjustudie. Denna 

metod ansågs relevant då syftet var att beskriva deltagarnas upplevelse. Med intervjuer ges 

författarna möjligheten att förstå upplevelsen genom att deltagaren själv får berätta med egna 

ord om erfarenheterna (Danielsson, 2012). Då intervjun var semistrukturerad användes frågor 

utifrån en intervjuguide som stöd. En intervjuguide gav författarna möjlighet att strama upp 

intervjun genom att formulera frågor väsentliga för syftet, dock viktigt att frågorna inte är för 

detaljerade då det kan förstöra interaktionen i intervjusituationen (Danielsson, 2012). Då 

intervjuguiden tidigare använts för liknande studie kan instrumentets validitet styrkas då 

frågorna testats för det valda ämnet. Då författarna av denna studie inte är vana intervjuare så 

kan reliabiliteten i intervjuguiden inte garanteras. Intervjun började med att deltagarna fick 

svara på två standardfrågor om utbildningsnivå och erfarenhet, därefter ställdes huvudfrågan 

där deltagaren ombads berätta om en situation som lett till att orosanmälan gjorts, detta för att 

intervjun skulle kunna svara på studien syfte. Följdfrågor ställdes under hela intervjun för att 

ge tyngd och fördjupning i deltagarens svar. Deltagarna i studien fick möjligheten att själva 

välja vart intervjun skulle äga rum vilket kan ha bidragit till att deltagarna kände en trygghet i 

miljön och underlättat intervjun.   

  

Urvalet av specialistsjuksköterskor arbetandes på BHV valdes för att bäst besvara studiens 

syfte. Detta för att inkludera barn i åldrarna 0-5 år, då mörkertalet för barnmisshandel och 

framförallt mot de små barnen är stort (Shannon, 2011). Denna åldersgrupp är de barn som 

kommer till BHV och oftast följs av en specialistsjuksköterska under en lång tidsperiod. I 

studien deltog nio specialistsjuksköterskor där alla var verksamma inom BHV belägna i två 

städer i Mellansverige både inom stadskärnan och på landsbygden. Att inkludera deltagare 

från både stadskärnan och förorten ger studien möjlighet att få svar på studiens syfte utifrån 

olika förutsättningar när det gäller bland annat utbildningsnivå hos befolkningen, 

socioekonomiska förutsättningar samt uppväxtmiljön, vilket skulle kunnat berika studiens 

syfte. Fler variationer i beskrivningar är viktigt vid ett litet antal intervjudeltagande 

(Henricson & Billhult, 2012). Alla deltagare var kvinnor och att variationen av kön saknas 

kan ses som en svaghet i studien, dock var inte urvalet riktat att undersöka erfarenheter utifrån 
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kön och anses därmed inte påverka studiens resultat. Att samtliga intervjudeltagare var 

svensktalande ledde till att eventuella språkförbistringar som skulle kunnat påverka 

förståelsen av intervjufrågorna kunde minimeras. 

  

Exklusionskriterierna i studien var initialt distriktssjuksköterskor som arbetar både inom BHV 

och vårdcentral, samt allmänsjuksköterskor samt de som arbetat kortare än 2 år. Då studien 

fick dåligt gensvar och det blev svårt att få ihop tillräckligt med deltagare fick ändringar göras 

i kriterierna. För att ge studien en större bredd och möjligheten till att inkludera fler deltagare 

valdes därför att ändra på exklusionskriterierna och även inkludera de specialistsjuksköterskor 

som endast hade 1 års erfarenhet av att arbeta på BVH samt inkludera de 

distriktssjuksköterskor som har delad tjänst och arbetar både på vårdcentral samt BHV, det är 

dock viktigt att deltagarna har den erfarenhet som krävs för att kunna undersöka studiens syfte 

(Henricsson & Billhult, 2012), vilket deltagarna ansågs ha. Att endast inkludera 

specialistsjuksköterskor med inriktning barn och ungdom samt distrikt gav en ökad möjlighet 

att få de svar som svarar på studiens frågeställning utan att utbildningsnivå påverkar resultatet 

och ger styrka till studien. Erfarenhetsmässigt hade urvalet av intervjudeltagarna en spridning 

av arbetserfarenhet inom BVC mellan ett och elva år. Detta styrker studien då olika längd av 

erfarenhet hos specialistsjuksköterskorna kan ge rika beskrivningar av det studien ville 

undersöka, samt kunna representera specialistsjuksköterskor med både lång och kort 

arbetslivserfarenhet inom BHV. 

  

På grund av den höga arbetsbelastningen som föreligger inom vården fick flertal av 

verksamheterna avstå från att delta i studien med anledningen av tidsbrist. Chefer från 22 

verksamheter tillfrågades varav tre av dessa tackade direkt eller efter en första påminnelse ja 

till deltagande. Då det skriftliga godkännandet från Akademiskt primärvårdscentrum dröjde 

blev svaret från två av de kontaktade verksamhetscheferna fördröjt. Klartecken för att få 

utföra studien på de verksamheterna kunde göras först då det skriftliga godkännandet kunde 

uppvisas. Då tidsdisponeringen för att utföra studien var begränsad kunde bristen på 

författarnas tid för att göra intervjuerna vara en orsak till lågt antal deltagare. Utifrån studiens 

syfte anses intervjuerna resultera i ett rikt innehåll med god kvalité trots att antalet intervjuer 

blev tre färre än det ursprungliga målet. 

  

Intervjuarens reliabilitet i forskningsresultatet kan påverkas på grund av att författarna var 

oerfarna intervjuare. Under intervjun kan frågor uppkommit som oavsiktligt varit ledande och 
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därmed inverkat på deltagarens svar. Dock kan resultatet påverkas om det läggs för stor vikt 

på reliabiliteten i intervjuerna, eftersom det minskar intervjuarens flexibilitet och variation i 

varje intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer har lästs och analyserats av 

båda författarna på varsitt håll innan analyserna har jämförts och diskuterats gemensamt 

mellan författarna. Detta ökar tillförlitligheten i studiens resultat (Lundman & Graneheim, 

2017). 

  

Ett antal på nio intervjudeltagare i denna intervjustudie kan ifrågasätta studiens överförbarhet. 

Dock anses ett större antal intervjuer inte behöva betyda att en studie är mer vetenskaplig 

(Polit & Beck, 2012). Genom studiens resultat i hur barn som far illa i åldrarna 0-5 år kan 

upptäckas utifrån specialistsjuksköterskors upplevelser kan denna kunskap överföras. Detta 

till verksamheter inom hälso- och sjukvård där personal kommer i kontakt med barn i dessa 

åldrar. 

  

Studiens giltighet kan styrkas genom att resultatet lyfter fram vad som var avsett att beskrivas 

då en manifest analys gjordes. Genom att båda författarna har deltagit i intervjuerna har 

subkategorier och kategorier tagits fram och känslan för vad som berättas kvarstår. Genom att 

presentera citat från intervjuerna i resultatet ger studiens läsare möjlighet att bedöma 

giltigheten på tolkningarna (Lundman & Graneheim, 2017). 

  

Författarnas förförståelse bör diskuteras och vilken prägel den satt på studiens resultat 

(Lundman & Graneheim, 2017). Då båda författarna till denna studie arbetar som 

sjuksköterskor kan tolkningen av resultatet påverkats då viss förståelse för fenomenet redan 

finns. Dock arbetar endast en av författarna med just barn, därför skiljer sig författarnas 

bakgrund sig åt och kunskapen kring ämnet likaså och därför har författarna på olika sätt 

kunnat bidra till tolkningen av studiens resultat. 

  

Slutsats 

Studien visar att det kan vara svårt att upptäcka om ett barn far illa. Tydliga tecken och 

symtom som blåmärken hos barnet är något som ofta uteblir. Det finns istället en magkänsla 

hos specialistsjuksköterskan att något inte står rätt till. Att söka stöd på arbetsplatsen eller ta 

tillbaka familjerna för tätare besök är några av de åtgärder som kan vara till hjälp i att kunna 

avgöra om det finns något belägg för oron. Erfarenhet, kunskap och medvetenhet är av stor 
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vikt för att möjliggöra att barn som far illa upptäcks. Då författarna fått uppfattningen om att 

utbildningen kring ämnet Barn som far illa inte är tillräcklig rekommenderas möjlighet till 

mer utbildning inom området för alla som arbetar inom BHV. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

* Var arbetar du? 

* Vad har du för utbildning? 

  

* Hur många år har du arbetat med barnhälsovård? 

  

* Känner du att du har tillräcklig kunskap kring tecken på att ett barn far illa? 

- Vilken kunskap upplever du att du saknar? 

  

* Har du gjort en orosanmälan? Hur många orosanmälningar har du uppskattningsvis gjort? 

______________________________________________________                                           

                                                     

* Har du varit med om en situation som gav dig misstankar om att ett barn for illa? 

- Kan du berätta mer om vart och när? 

  

* Om du skulle summera vilka faktorer eller symtom hos barnet som bidrog till att du 

misstänkte att barnet far illa? 

  

* Gjorde du en orosanmälan? 

  

* Vad i barnets hälsotillstånd gjorde att du anmälde? 

  

* Vad var det som gjorde att du valde att inte anmäla? 

  

  

* Hur kändes det för dig under och efter situationen som gav dig misstankar om att ett barn 

for illa? 

- Känner du 

  

* Fanns det något som försvårade hanteringen av situationen? 

- ex. kollegor, miljö, kunskap…. 
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* Hade du någon gång en dialog med barnets föräldrar kring din oro? 

  

* Vad har den här situationen inneburit fortsättningsvis för dig? 

  

* Anser du att det fanns något annat alternativ än att göra en orosanmälan? 

- Finns det något som du skulle gjort på något annat sätt? 

  

* Hur tyckte du att det var att rent tekniskt skicka in en orosanmälan till 

Socialtjänsten?                                                 

                                                          

* Har du någon gång haft misstankar om ett barn far illa men valt att inte göra en 

orosanmälan? 

- Hur känns det för dig i efterhand? (ångrat eller önskat gjort annorlunda?) 

- Var det något du kände påverkade ditt val? 

  

* Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

Exempel på följdfrågor: 

*  Kan du berätta mer? 

* Kan du utveckla? 

* Hur….? 

* Varför….? 

* När….? 

* På vilket sätt…..? 

* Vad menar du med…..? 
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BILAGA 2 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

                                           

  

Informationsbrev till verksamhetschefen inom BHV 

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Uppsala Universitets specialistutbildning med 

inriktning mot barn och ungdomar. Fram till sommaren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete på 15 högskolepoäng med fokus på barn som misstänks fara illa. Enligt 

socialtjänstlagen har all personal inom hälso- och sjukvården anmälningsskyldighet om 

misstanke finns att ett barn far illa. Vi har i litteratur och artiklar sett att hälso-och sjukvården 

är underrepresenterade i vad gäller att göra just orosanmälningar och vi vill undersöka detta 

vidare. Syftet med vår studie är att beskriva vilka faktorer som väcker misstanke om att ett 

barn far illa utifrån barnets hälsotillstånd, samt hur barnsjuksköterskan i enlighet med barnets 

bästa kan agera. 

  

Vi önskar att få intervjua barnsjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor (som endast arbetar 

på BHV) i Uppsala eller Stockholm. Våra inklusionskriterier är att de har minst 2 års 

erfarenhet av att arbeta på BHV, talar svenska och varit med om ett barn som de misstänkt 

farit illa. Intervjuerna önskas äga rum mellan v.13-v.16, efter överenskommelse av tid och 

plats med intervjudeltagaren. Deltagandet i studien är frivillig och intervjudeltagarna kommer 

kunna avbryta sitt utan att behöva ange orsak. Intervjuerna beräknas ta mellan 30 min till en 

timme och kommer att spelas in. Det inspelade materialet kommer att transkriberas och sedan 

raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. Inga obehöriga kommer ta del av intervjuerna 

och materialet kommer att presenteras så att deltagarna samt anknytning till deras arbetsplats 

ej kommer att kunna identifieras. 

  

Om genomförandet av intervjuer godtas kommer vi skicka ut ett informationsbrev som vi 

önskar vidarebefordras till de specialistutbildade sjuksköterskorna som i enlighet med 

inklusionskriterierna skulle kunna delta i studien. 

 

Vi bifogar ansökan om att att få genomföra studie hos er. 
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För frågor samt ytterligare information är det bara att höra av er till någon av oss. 

Nadja Collin nadja.collin.6762@student.uu.se, 0730-678667 

Julia Jakobsson js.jakobsson@gmail.com, 0730-934327 

  

Huvudhandledare för examensarbetet 

Elisabeth Jobs elisabeth.jobs@pubcare.uu.se           

  

Examinator för examensarbete 

Gunn Engvall gunn.engvall@kbh.uu.se         
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BILAGA 3 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

                                           

  

Informationsbrev till barnsjuksköterskor samt distriktssjuksköterskor arbetande på 

BHV 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie om barn som far illa   

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Uppsala Universitets specialistutbildning med 

inriktning mot barn och ungdomar. Fram till sommaren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete på 15 högskolepoäng med fokus på barn som misstänks fara illa. Vi har nu fått 

godkänt från din verksamhetschef att få skicka förfrågan om önskat deltagande i denna studie. 

  

Syftet med vår studie är att beskriva vilka faktorer som väcker misstanke om att ett barn far 

illa utifrån barnets hälsotillstånd, samt hur barnsjuksköterskan i enlighet med barnets bästa 

kan agera. 

  

Vi önskar att få intervjua barnsjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor (som endast arbetar 

på BHV) i Uppsala och Stockholm. Våra inklusionskriterier är att du har minst 2 år erfarenhet 

av att arbeta på BHV, talar svenska och varit med om att ett barn misstänkts farit illa. 

Intervjuerna önskas kunna äga rum mellan v.13-v.16, efter överenskommelse med dig om 

vald tid och plats. Deltagandet i studien är frivilligt och man kommer kunna avbryta sitt 

deltagande under hela studiens gång, utan att behöva uppge orsak till detta. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 30 min till en timme och kommer spelas in. Det inspelade materialet 

kommer att avidentifieras och transkriberas, för att sedan raderas efter att examensarbetet 

blivit godkänt. Inga obehöriga kommer ta del av intervjuerna och materialet kommer att 

presenteras så att deltagarna samt anknytning till deras arbetsplats inte kommer kunna 

identifieras. 

  

Vi hoppas att du vill delta i denna studie och vid godkänt deltagande önskar vi att få dina 

kontaktuppgifter för att kunna boka in ett intervjutillfälle. 
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För frågor, ytterligare information och tillgång till dina kontaktuppgifter kan du kontakta 

någon av oss på: 

Nadja Collin nadja.collin.6762@student.uu.se, 0730-678667 

Julia Jakobsson js.jakobsson@gmail.com, 0730-934327 

  

Huvudhandledare för examensarbetet 

Elisabeth Jobs elisabeth.jobs@pubcare.uu.se           

  

Examinator för examnesarbetet 

Gunn Engvall gunn.engvall@kbh.uu.se         

  

 Jag godkänner mitt deltagande i denna kommande studie. 

                                                                      

Datum………………. 

  

Underskrift ............................................................................................................. 

  

 

 


