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Abstrakt 
Bakgrund: Under de senaste decennierna har medvetenheten om barnmisshandel samt 
utvecklingen av förebyggande politik kring detta ökat. Ambulanssjuksköterskor har en 
unik möjlighet att upptäcka dessa barn som misstänks fara illa då de är först på plats vid 
ett akut sjukdomstillstånd och kan se tecken i hemmiljön som kan leda till en 
orosanmälan. Det kan leda till ett minskat lidande för barnen men för att det ska kunna 
ske bör en medvetenhet om vad en orosanmälan innebär finnas. 
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 
göra en orosanmälan av barn som far illa.   
 
Metod: En studie med tio stycken kvalitativa intervjuer gjordes. En öppen fråga med 
möjlighet till följdfrågor ställdes utifrån en intervjuguide. Materialet analyserades på en 
latent nivå utifrån Lundman och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys.   
 
Resultat: Resultatet redovisas utifrån tre huvudkategorier; Misstankar väcks, Påverkan 
på orosanmälan samt Samarbete och Öppenhet. Av dessa kategorier framkom sju 
underkategorier som beskrev informanternas upplevelser. Det framkom att brist på 
kunskap angående identifieringen av barn samt en okunskap kring vad ens egenansvar 
innebär, finns. Rädslan för repressalier kan ses som en anledning till att orosanmälan 
inte görs.  
 
Slutsats: Utbildning i ämnet barn som far illa är av stor vikt för att kunna identifiera de 
utsatta barnen. En rädsla för repressalier kan vara anledningen till att orosanmälningar 
inte görs men skulle kunna öka om möjlighet till anonymitet i utförandet finns. Mer 
utbildning och stöttning i ämnet behövs.  
  
 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, barn, missförhållanden, försummelse,  
misshandel, upplevelser 
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Abstract 
Background: In recent decades, awareness of child abuse and the development of 
preventive policies has increased. Ambulance nurse have a unique opportunity to 
identify children who may be in a vulnerable situation as they are the first at the scene 
in the event of acute illness and can pick up signs in the home environment which could 
lead to suspicions of neglect being reported. This may result in less suffering for the 
children concerned, but in order for this to happen, it is important to be aware of the 
implications of making a report. 
  
Purpose: The purpose of the study was to describe the ambulance nurses’ experiences 
of reporting suspicions of child neglect. 
 
Method: The study is based on ten qualitative interviews. One open question with the 
possibility of follow-up questions were posed, based on an interview guide. The 
material was analyzed on a latent level based on Lundman and Hällgren Graneheim's 
qualitative content analysis 
 
Result: The results are reported based on three main categories: Suspicions arise, 
Impingement of reporting child neglect and Cooperation and Transparency. Seven 
subcategories, that best described the informants experiences, were then selected. It was 
found that lack of knowledge regarding the identification of children as well as an 
ignorance of what one's own responsibility implies exists. The fear of reprisals can be 
seen as a reason for not reporting on suspicion of child neglect. 
 
Conclusion: Education in the subject child neglect are important for identifying the 
exposed children. A fear of reprisals may be the reason why no report on child neglect 
is made but could increase, if there is an opportunity for anonymity in the 
implementation. More education and support on the subject is needed. 
  
 
Keyword 
Ambulance Nurse/paramedic, Children, Misconduct, Neglect, Abuse, Experiences 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har medvetenheten om barnmisshandel samt utvecklingen 
av förebyggande politik kring ämnet ökat. Dock finns det ingen tydlig indikation på att 
förekomsten av barnmisshandel har minskat mer än i kategorin allvarliga fysiska 
övergrepp. Forskning på lång sikt visar på en hälsoproblematik hos de barn och 
ungdomar som blivit utsatta för någon form av missförhållande under sin barndom, 
vilket kan ses som ett folkhälsoproblem. All typ av misshandel under barndomen kan 
sättas i samband med psykisk ohälsa och posttraumatisk stress. Barn är mer oskyddade 
och psykologiskt sårbara för våld än vuxna personer.  
  
Ambulanssjuksköterskor har en unik möjlighet att upptäcka de barn som misstänks fara 
illa, då de är först på plats vid ett akut sjukdomstillstånd och kan se tecken i hemmiljön 
som kan leda till en orosanmälan. Som ambulanssjuksköterska fordras det mycket 
omtänksamhet och förståelse när man tar hand om ett barn som blivit vittne till 
misshandel eller själv blivit utsatt för någon form av misshandel. Att som 
ambulanssjuksköterska få tillåtelse att träda in i ett utsatt barns livsvärld kan skapa en 
förståelse och mening åt det barnet upplever. Det är viktigt att som 
ambulanssjuksköterska möta barnet utifrån ett barnperspektiv, att se på barnet utifrån 
deras ögon och perspektiv och så långt som det är möjligt sätta sig in i barnets situation. 

2. Bakgrund 
2.1 Barns rätt till skydd
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Artikel 19 i FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2017) beskriver att alla barn 
har en rättighet; att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Barn ska även skyddas mot 
vanvård, övergrepp eller utnyttjande av förälder eller annan vårdtagare. 
 
Kap 14 §1 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) tar upp att all personal inom hälso- och 
sjukvården har en laglig skyldighet att utföra en orosanmälan till Socialtjänsten, vid 
minsta misstanke om att ett barn far illa. 
 

2.2 Definitioner av barnmisshandel 
Misshandel kan definieras som en brottslig handling där en person med vuxenansvar 
utför avsiktligt fysiskt våld, försummelse eller kränker ett barn vilket leder till 
kroppsskada, smärta eller ohälsa hos ett barn. Det kan också innebära att det drabbade 
barnet känner en maktlöshet (Nationalencyklopedin, 2017). Med fysiskt våld menas 
fysiska skador av olika grad som exempelvis allt från blåmärken till skallskador. 
Våldshandlingarna kan leda till att barnets hälsa, värdighet och utveckling påverkas 
(Skarsaune & Bondas, 2015). World Health Organization [WHO] (2017) definierar 
barnmisshandel som såväl fysiskt, emotionellt våld och sexuella övergrepp.  
 
Sexuellt övergrepp benämns som alla typer av sexuella handlingar som kränker barnets 
integritet och innefattar såväl fullbordat samlag som verbal sexuell antydan. Med 
kränkning menas att barnets psykiska hälsa tar skada eller äventyras både genom 
handling och verbalt. All typ av våld kan ses som kränkande (Socialstyrelsen, 2017b). 
Skarsaune och Bondas (2015) beskriver att försummelse är den vanligaste typen av 
misshandel vilket tillsammans med sexuellt utnyttjande utgör en del av definitionen 
barnmisshandel. 
 
Socialstyrelsen (2017b) definierar emotionellt våld som det våld där ett barn utsätts för 
destruktiv behandling, vilket innebär att barnet systematiskt utsätts för känslomässigt 
lidande. Det emotionella vålder är troligtvis den svåraste formen av misshandel att 
upptäcka. I denna kategori ingår även att bevittna våld eller att leva i en miljö där våld 
utförs (El-Radhi, 2015; Hindberg, 2006). Emotionell misshandel innebär ett upprepat 
mönster av skadliga interaktioner mellan ett barn och en eller flera 
föräldrar/vårdnadshavare. Mönstret för detta kan vara att barnet, i vissa situationer 
triggats igång av att en eller båda föräldrarna nyttjar alkohol eller droger, men kan även 
vara ett konstant och genomgripande mönster. Emotionell misshandel kan vara en följd 
av fysiskt eller sexuellt våld, men det kan också förekomma som en separat entitet. Barn 
som blir utsatta för den här sortens misshandel kan bland annat uppleva känslor som att 
känna sig oälskad, oönskad och värdelös. Barnets känsla av att ha ett värde känner de 
enbart om de uppfyller en annan persons behov och dessa känslor är ett resultat av 
interaktionen mellan barnets föräldrar/förälder (Hornor, 2012; Priebe, Hansson & 
Svedin, 2010). 
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Emotionell misshandel kan delas upp i två breda kategorier: emotionell försummelse 
och emotionell misshandel. Båda kategorierna kan vara mycket subtila och är svårare att 
identifiera än exempelvis försummelse, fysiska misshandel eller sexuella övergrepp. Att 
ha en förälder som är känslomässigt otillgänglig, undvikande, bortkopplad och inte 
svarar till deras barns behov eller önskemål kan beskrivas som känslomässigt 
försummande. Beteenden som kan klassas som emotionell misshandel är exempelvis att 
göra barnet till åtlöje, håna, förnedra eller avhumanisera. Även att skrämma eller 
terrorisera barnet genom hot om våld eller genomförande av misshandel mot barnet, 
eller mot någon de tycker om eller har sönder något föremål de håller kärt klassas som 
emotionell misshandel. Att uppmuntra intag av alkohol och/eller droger, sexuell 
aktivitet och pornografi eller isolera barnet som påverkar dess frihet att röra sig eller 
begränsar dess sociala umgänge. Ignorera och/eller att inte visa ett barn omtanke eller 
kärlek, tillåta barnet att bevittna våld i hemmet kan också beskrivas som emotionell 
misshandel (Hornor, 2012). 
  

2.3 Tecken på barnmisshandel 
Spädbarn har sällan blåmärken på kroppen då de inte själva kan åsamka sig det. 
Forskning har visat att mindre än en procent av barn, i åldern 0 - 6 månader har 
blåmärken som uppkommit oavsiktligt (Riskhandboken, 2014). Våldet kan ge bestående 
skador hos barnet och påverkar såväl den psykiska, emotionella och den sociala 
utvecklingen (Hillis, Mercy, Amobi & Kress, 2016). Som ambulanssjuksköterska är det 
nödvändigt att försäkra sig om skador/skadorna hos barnet uppkommit genom yttre våld 
eller genom en olyckshändelse (Vandeven & Newton, 2006).  

Ett barn som utsatts för någon form av misshandel eller försummelse kan reagera på 
olika sätt. En del barn visar ingenting utåt medan andra barn berättar direkt vad de varit 
med om. Det finns vissa tecken och symtom som sjukvårdspersonal bör tänka och vara 
observanta på när de möter barn som far illa.  
Håglöshet, ängslan samt aggressivitet är varningssignaler kring barnets beteende. Det 
utsatta barnet kan också reagera genom fysiska symtom som exempelvis buksmärta, 
huvudvärk, kraftig viktnedgång eller viktökning (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017). 
 

Fysiska tecken på att ett barn utsätts för misshandel är exempelvis blåmärken, 
sårskador, brännskador, bit märken eller ovilja att använda en kroppsdel. Tecken på att 
barnet utsatts för sexuella övergrepp kan vara förändring i barnets beteende, 
självskadebeteende, smärta, skador eller infektioner i underlivet, märken på lår eller 
skinkor som tyder på att någon hållit fast dem hårt. Ett barn som utsatts för försummelse 
har oftast ett avvikande beteende. Uppvisade tecken så som bristande hygien, klagar på 
att de är hungriga, fel kläder för årstiden samt sämre utvecklingsförmåga kan 
identifieras. Även föräldrarna kan visa tecken på att barnet utsätts för försummelse, 
genom exempelvis aggressivitet, att berättelsen för uppkommen skada ej stämmer 
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överens med skadans karaktär eller likgiltighet gentemot barnet. Även missbruk och 
psykisk sjukdom är tecken som bör observeras (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017).  
 

2.4 Vårdpersonalens erfarenhet kring barn som far illa 
 
Gilbert et al. (2009) beskriver hur professionella inom barnhälsa, primärvård, psykisk 
hälsa samt skolor i England bidrar till att se och reagera på barnmisshandel. I alla 
sektorer förekommer dock ett underrapporterade till socialen av de barn som misstänks 
bli utsatta för någon form av misshandel. Bristfällig kunskap om tecken på 
barnmisshandel och förloppet för hur rapportering till socialen görs, samt en uppfattning 
om att rapportering kan göra mer skada än nytta, är ett av skälen till att inte rapportera. 
Strategier för att förbättra upptäckandet av de barn som far illa, används främst hos 
pediatriska mottagningar och har omfattat utbildning samt användande av frågeformulär 
om missförhållanden, som föräldrarna och barnen fick svara på. Evidensbaserade 
riktlinjer användes för se vilka barn som skall rapporteras till socialen för en bedömning 
(ibid.). 
 

2.4.1 Förståelsen professioner emellan 
Det är väsentligt att det finns en förståelse mellan prehospital sjukvårdspersonal och 
socialförvaltningen och dess professioner, för att processen och eventuella åtgärder skall 
kunna följas och förstås av den profession som gjort anmälan (Hoytema van 
Konijnenburg, Sieswerda-Hoogendoorn, Brilleslijper-Kater, Van der Lee & TeeuwEur, 
2013). Det finns en brist på återkoppling kring de fall där barn far illa, vilket anses 
kunna hindra ambulanspersonalen från att använda dessa möten som betydelsefulla 
lärandetillfällen och på så sätt kunna förbättra sin bedömning av barn som far illa 
(Tiyyagura et al., 2016).  

Socialtjänsten är en myndighet som har till uppgift att utföra utredningar om barns 
skydd. Om ett barn far illa samverkar Socialtjänsten med exempelvis polis, hälso- och 
sjukvården samt skolpersonal (Socialstyrelsen, 2017a). När ett barn misstänks fara illa 
och en orosanmälan kommer in till Socialtjänsten, gör de en bedömning om en 
utredning behöver göras. Beslutar Socialtjänsten sig för att starta en utredning, 
kontaktas barnets vårdnadshavare och kallas då till ett möte. Om brott misstänks 
behöver inte Socialtjänsten kontakta vårdnadshavarna förrän eventuell polisutredning 
startats (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2017).  

2.5 Att göra en orosanmälan 
Vid misstanke om att ett barn far illa kontaktas Socialtjänsten i den kommun som barnet 
bor i. När inringaren informerar om ett barn som misstänks far illa kan detta betraktas 
som en orosanmälan. Vill inringaren enbart konsultera kring sin oro av ett barn, skall 
barnets identitet inte avslöjas. Som yrkesverksam rekommenderas det att alltid göra en 
orosanmälan skriftlig. Vikten av detta grundar sig i att vara tydlig med sin information, 
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vilket kan komma att lägga grunden för eventuella åtgärder som exempelvis 
omhändertagande och skydd. Enligt 3 kap. 6 § SoL bör alla kommuner kunna ta emot 
orosanmälningar dygnet runt. En orosanmälan kan göras, på samma barn, flertalet 
gånger och utav flera olika individer. En redan startad utredning eller planerade insatser 
hindrar inte möjligheten att utföra ytterligare en orosanmälan. Information om 
orosanmälan skall enkelt kunna hittas på kommunens hemsida. Dagtid på vardagar 
vänder anmälaren sig till socialtjänsten och övrig tid kontaktas socialjouren (Ljunggren, 
2016). 

 
2.5.1 Okunskap och osäkerhet kring orosanmälan 

Hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige underrapporterar vid misstanke om att ett barn 
kan fara illa, och sjuksköterskor saknar kunskap i hur de uppmärksammar barn som är 
utsatta. Sjuksköterskorna upplever en tveksamhet i att göra en orosanmälan. De 
upplever även en osäkerhet i vissa situationer där ett barn misstänks fara illa, men även 
en rädsla för att förstöra för familjerna. En känsla av att något inte stämde, men att inte 
kunna sätta fingret på vad det var som var fel, var en anledning till att sjuksköterskorna 
avstod från att göra en orosanmälan av barn (Tingberg, 2010). Vårdpersonal och 
prehospital sjukvårdspersonal är i behov av mer utbildning för att lättare kunna 
identifiera och omhänderta utsatta barn och ungdomar; inte bara i Sverige utan även 
internationellt. (Van Miert, 2015; Tiyyagura et al., 2016; Markenson et al., 2002). 
 

2.6 Att bemöta ett barn som far illa 
Misshandel och kränkning av ett barn kan leda till att barnet känner skam, skuld och 
förödmjukelse. För att utföra professionella bedömningar i akuta skeden skall 
ambulanssjuksköterskan visa respekt för barnet. Etik och värdighet är viktigt vid mötet 
samt omhändertagandet av barnet i sin hemmiljö (Hindberg, 2006). Barn i en utsatt 
situation är oftast sårbara och har en känsla av brist på värdighet, vilket gör att 
ambulanssjuksköterskan har ett ansvar över barnet i dess utsatta situation. 
Ambulanssjuksköterskan skall möta barnet i deras värld och göra professionella 
bedömningar där respekten är av stor vikt, vilket främjar barnets värdighet. I arbetet 
som ambulanssjuksköterskan ställs hen inför flertalet utmaningar i den prehospitala 
vården. Det drabbade barnet möter ambulanssjuksköterskan ansikte mot ansikte, och det 
är därför av stor vikt att ambulanssjuksköterskan är medveten om sitt etiska 
förhållningssätt och sin professionella hållning (Abelsson & Lindwall, 2015). 
 

2.7 Ambulanssjuksköterskans roll vid bedömning av barns 
situation   

 
Ambulanssjuksköterskan har möjligheten att utvärdera omgivningen samt se hur 
familjen interagerar, för att på så sätt upptäcka tecken som kan ge en aning om 
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missförhållande. Detta inkluderar att ambulanssjuksköterskan samlar information på 
plats om tex hur barnet beter sig i närheten av sin vårdnadshavare (Tiyyagura et al., 
2016). Det är av stor vikt att prehospital sjukvårdspersonal förstår att deras roll i 
identifieringen av dessa barn är viktig. Allvarliga riskfaktorer för barnmisshandel är 
exempelvis våld i hemmet, vårdnadshavare med psykiatriska problem samt förekomsten 
av missbruk.  
Information om en händelse eller situationen kan inhämtas av ambulanssjuksköterskan 
på ett unikt sätt genom att komma hem till barnet, vilket andra professioner inom hälso- 
och sjukvården saknar (Markenson et al., 2002; Hoytema van Konijnenburg et al., 
2013) 
  
Genom oplanerade besök får ambulanspersonalen ett tillfälle att se hur det ser ut när det 
dagliga livet pågår, och kan därför se social misär eller missförhållanden på ett sätt som 
ej kan fångas upp genom planerade besök. Deras undersökningar kan också tidigt 
identifiera om skadan ej stämmer överens med historien bakom den eventuella 
uppkomna skadan. Ambulanspersonalen bör alltid misstänka uppsåtlig skada då det 
uppgivna händelseförloppet ej stämmer överens med skadan som uppstått eller att det 
uppges olika versioner över vad som hänt (PEPP, 2016; Kendorf, 2016). Sjuksköterskan 
som profession spelar en viktig roll i att identifiera de barn och ungdomar som kan vara 
i fara; exempelvis på grund av försummelse eller misshandel, samt att ta till metoder för 
att skydda dem. Det är därför av stor vikt att de är insatta i de lagar och riktlinjer som 
finns lokalt och/eller nationellt (El- Radhi, 2015). 
 

3. Teoretisk referensram 
Studien har utgått från det vårdvetenskapliga perspektivet med livsvärld som grund 
vilket syftar på en autonom vetenskap; där kunskapsområdet och med det akademiska 
ämnet med patienten i fokus och en vetenskaplig ansats analyserar och beskriver 
vårdandet. Genom att använda en vårdvetenskaplig disciplin kan vårdandet utvecklas 
till det bättre med hjälp av ökad kunskap kring ett ämne och på så sätt stödja samt stärka 
hälsa hos de patienter som vårdpersonal möter (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärld 
kan definieras som ett sätt att tolka den värld en människa lever i samt dess levda 
upplevelser och kunskaper. Med ett livsvärldsperspektiv som grund till studien, skapas 
en förståelse och mening åt det som upplevs (Asp, 2017). Med hjälp av livsvärldsteorin 
kan kunskap och förståelse ytterligare fördjupas och tydliggöras (Dahlberg & Segesten, 
2010). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att 
prehospital sjukvård bör vara öppna för patientens upplevelser samtidigt som den 
medicinska kunskapen tillämpas. Vården som ges bör utgå från en öppen medvetenhet 
men också en vilja samt kunskap att möta patientens livsvärld. 
 
En medvetenhet kring lidande, hälsa och vård bör finnas. Skapande av teorier och 
grundläggande begrepp leder till att den vårdvetenskapliga forskningen kan användas 
som ett hjälpmedel under vårdprocessen (Wiklund, 2003). Hälso- och sjukvårdens 
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målsättning är hälsa och skall vara vårdarens mål under varje patientmöte. Hälsa kan ses 
som vårdvetenskapens viktigaste begrepp då vårdandets syfte är att stödja patientens 
hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdandet av en patient syftar till att lindra 
lidande samt stödja patienten i att uppleva hälsa. Hälsa är något som kan uppfattas olika 
från människa till människa men också för den enskilde personen från gång till gång. 
Hälsa kan beskrivas som tre nivåer. Görande karakteriseras av att eftersträva att ha 
hälsa. Varande kan beskrivas som ett sökande som kan förklaras som att människan 
söker efter hälsa i relation till sig själv. Människan önskar uppleva välbefinnande. Med 
vardande menas att en konfrontation mellan människan och dess livssituation skapas. I 
de svåra stunderna kan frihet och livskraft upplevas men lidande kan inte undgås. 
Människan tvingas konfronteras med det som upplevs svårt och behöver på så sätt möta 
eventuellt lidande (Wiklund, 2003). Hälsa kan kopplas till ambulanssjuksköterskor och 
deras möte med ett barn som misstänks fara illa. Att utföra en orosanmälan kan ses som 
ett mål i mötet med utsatta barn. Det är av stor vikt att kunskapen och viljan finns att 
stödja barnet och främja hälsa i dess utsatta situation. Att möta de barn som far illa kan 
upplevas svårt och ambulanssjuksköterskan kan behöva konfronteras med den svåra 
uppgiften vilket kan skapa ett lidande.  

 
 

4. Problemformulering 
Det finns forskning om barn som försummas, misshandlas eller på ett eller annat sätt far 
illa samt sjukvårdens anmälningsplikt och känslor kring detta. Forskningen är mestadels 
riktad mot allmänsjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal som kan komma i 
kontakt med barn som far illa. Som ambulanssjuksköterska finns alla förutsättningar att 
identifiera barn och ungdomar som far illa. Att upptäcka barn som far illa i ett tidigt 
skede är av stor vikt för att undvika onödigt lidande och ohälsa hos barnen, både i ett 
akut och sub-akut skede men också under deras uppväxt och senare del i livet. Det finns 
en brist på forskning som är riktad direkt mot ambulanspersonalens erfarenheter kring 
beslut att göra en orosanmälan, samt hur de identifierar ett barn som misstänks fara illa.  
 

5. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra en 
orosanmälan av barn som far illa.   
 

6. Metod 
6.1 Design 

En kvalitativ intervjumetod med induktiv ansats valdes då studiens syfte var att beskriva 
ambulanssjuksköterskor upplevelser. Genom att använda sig utav en induktiv ansats kan 
författarna få fram människors skildringar av sina erfarenheter och upplevelser av ett 
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fenomen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Patel och Davidsson (2011) 
beskriver att utföra en studie med kvalitativa intervjuer innebär att utforska 
informanternas tankesätt och uppfattning kring ett ämne. På detta sätt kan författarna 
inte i förväg veta vad informanten skall svara eller avgöra vad som är det sanna i ett 
svar. Vid en studie med kvalitativ ansats avser författarna att utgå från att informanten 
sitter på sanningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 

6.2 Genomförande  
Muntlig och skriftlig information, om studien och studiens syfte, gavs till 
verksamhetschefen samt avdelningscheferna på vald ambulansstation i Södra Sverige 
(se bilaga A). Ett godkännande gavs till författarna att genomföra studiens 
datainsamling. Under tre morgonmöten informerade författarna till studien, 
ambulanssjuksköterskorna om kommande studie. Avdelningscheferna mailade ut 
information om studien till samtlig personal, för att på så sätt sprida informationen 
ytterligare till de som inte deltagit i morgonmötena eller vid informationstillfället 
arbetat på någon av de yttre stationerna (se bilaga B). Vidare fick de personer som valde 
att delta en repetition av informationen kring studien, innan intervjun startade. De 
ambulanssjuksköterskor som valde att delta i studien fick även information om 
samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att informanterna hade rätt till att själva 
bestämma över sitt deltagande och när som helst fick avbryta utan angiven anledning. 
Informanterna blev informerade om samtycke, både skriftligt och muntligt och 
bekräftade sitt deltagande genom att skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga C).  
 

6.3 Urval 
Ett bekvämlighetsurval valdes att tillämpas. De första som visade sitt intresse för att 
delta i studien, efter att muntlig och skriftlig information givits om studiens syfte, valdes 
ut. Polit och Beck (2012) beskriver att bekvämlighetsurvalet innebär att de mest 
lättillgängliga personerna inkluderas i studien. Ett bekvämlighetsurval kan användas då 
författarna önskar att deltagarna själva skall ta kontakt med författarna efter att 
information givits.  
 
Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor samt arbeta inom ambulansverksamheten på vald station. 
Ytterligare ett kriterium för att inkluderas i studien var att informanterna skulle ha 
erfarenhet av att ha gjort en orosanmälan av barn. Inklusionskriterierna valdes för att få 
så hög validitet i studien som möjligt och för att syftet skulle kunna besvaras. 
Exklusionskriteriet var all annan personal som jobbar inom ambulansverksamheten, då 
det var ambulanssjuksköterskors upplevelse, författarna ville undersöka. Vid en 
kvalitativ studie väljs ett mindre antal informanter än om studien har en kvantitativ 
inriktning. Vikten ligger på att finna informanter med olika erfarenhet som kan ge 
värdefull information kring ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Författare till en 
studie bör specificera olika kriterier på vilka informanter som är lämpliga att delta i 
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studien. Att ha en balans mellan kriterierna som ställs och på de som anses lämpliga att 
delta, ökar studiens giltighet (Polit & Beck, 2012).  
 
De tio första som visade intresse för att delta i studien intervjuades. Informanterna hade 
en arbetslivserfarenhet på mellan sju månader till tjugo år som specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor. Av dessa var sex kvinnor och fyra män och hade en ålder 
mellan 26–45 år.  
 
 

6.4 Datainsamling 
Då författarna saknade tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer, valde författarna att 
genomföra samtliga intervjuer tillsammans. En av författarna hade en aktiv roll och 
ställde frågor under intervjun, medan den andra författaren höll sig i bakgrunden och var 
aktivt lyssnande, för att sedan kunna ställa kompletterande frågor då huvudintervjuaren 
inte hade fler frågor att ställa. Hela intervjuerna spelades in och informanterna gav sitt 
godkännande innan inspelningen startades. Andersen och Schwencke (2013) stödjer det 
ovan beskrivna tillvägagångssättet. De menar på att om de som intervjuar är oerfarna i 
intervjuteknik är det lämpligt att sitta tillsammans under samtliga intervjuer, samt att 
spela in dem då det är svårt att anteckna en hel intervju. På detta sätt förloras ingen 
information, samt att nyanser och betoningar i informantens röstläge fångas upp, vilket 
annars kan vara svårt att få med om man inte är van att anteckna (ibid.). Under 
intervjuerna användes en intervjuguide som baserades på en öppen fråga med möjlighet 
till följdfrågor (se bilaga D). För att få en djupare förklaring av upplevda känslor, 
erfarenheter och tankar kring det ämne studien belyste, valdes följdfrågor att ställas 
baserat på vad informanten berättade. För att intervjuerna skall ha så hög kvalité som 
möjligt, är det upp till intervjuaren, att de valda frågorna och följdfrågorna som ställs 
kopplas samman så att studiens frågeställning lättare skall kunna besvaras (Polit & 
Beck, 2012). Frågorna som används i de olika intervjuerna kan ställas i den ordning 
som passar bäst för just den pågående intervjun. Strukturen blir då lägre, men detta är 
oftast till fördel vid kvalitativa intervjustudier och intervjupersonerna kan få lättare att 
delge sina erfarenheter med större frihet utifrån denna intervjuform (Patel & Davidsson 
(2011). 
 

6.5 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys på latent nivå valdes till dataanalysen. Det innebär att det 
underliggande budskapet i en text tolkas på ett djupare plan än vid en manifest 
analysnivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Danielsson, 2012). Det är av stor 
vikt att författarna under transkriberingen skriver ner alla pauser, skratt, hummande eller 
om deltagarna betonar ett visst ord för att kunna göra en så noggrann analys som möjligt 
av intervjumaterialet (Wibeck, 2012). Intervjumaterialet numrerades för att följa 
konfidentialitetskravet och transkriberades sedan ordagrant, för att skapa förståelse för 
de nyanser som framkommit under intervjuerna. Andersen och Schwencke (2013) 
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beskriver att transkriberingarna bör göras nära inpå varje avslutad intervju för att inga 
aspekter eller nyanser skall gå förlorade vilket författarna tog hänsyn till och följde. 
Författarna lyssnade, var för sig, igenom materialet samtidigt som det utskrivna 
intervjumaterialet lästes igenom flertalet gånger för att lära känna materialet. 
 
Dataanalysen utfördes utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kvalitativa 
innehållsanalys. När en studie görs utifrån en kvalitativ innehållsanalys redogörs 
variationer i textens innehåll genom olikheter och likheter. Dessa olikheter och likheter 
visas genom kategorier och teman (2012). Författarna analyserade initialt materialet var 
för sig och träffades sedan och diskuterade och jämförde de ämnen var och en funnit. 
De meningsbärande enheter som valdes ut, representerade delar av texten som svarade 
på studiens syfte. Texten i de meningsbärande enheterna kondenserades och kortades på 
så sätt ner. Kondenseringen ledde sedan till koder, som kan beskrivas som en 
beteckning som kortfattat beskriver innehållet i den meningsbärande enheten. 
Författarna delade in koderna i underkategorier med liknande innehåll och färgkodade 
dem för att lättare kunna se mönster som kunde bilda olika kategorier (se tabell 1).  
 
Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

första gången så är det 
kanske lite svårt åh 
veta var man hittar 
blanketten…. 
åh sen är det ju lite så 
där hur man fyller i 
den på ett korrekt sätt 
(3) 

Svårt att hitta 
första gången, vart 
man hittar 
blanketterna och 
hur man fyller i 
dem korrekt. 

Svårt att 
skriva 
första 
gången. 

Att uppleva 
hinder 

Påverkan på 
orosanmälan 
 

det är för eeeh 
invecklat ….det inte är 
tillräckligt tydligt var 
du går in och gör din 
orosanmälan...(9) 

Det är för 
invecklat och ej 
tillräckligt tydligt 
en orosanmälan 
görs 

Ej tydlig 
nog 

Att uppleva 
hinder 

Påverkan på 
orosanmälan 
 

det kändes solklart att 
skriva den men det 
svåra va väl att inte 
blanda in känslor i det 
utan att försöka vara 
saklig (7) 

Det kändes 
solklart att skriva 
den men det svåra 
var att inte blanda 
in känslor utan att 
vara saklig 

Att inte 
blanda 
in 
känslor 
 

Att uppleva 
hinder 

Påverkan på 
orosanmälan 
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6.6 Forskningsetiska överväganden 
Etik definieras som de värderingar i forskningens process som kan ses utifrån juridiska, 
sociala och professionella skyldigheter (Polit & Beck 2012). I studiens etiska 
övervägande har författarna utgått ifrån Helsingforsdeklarationens (2013) fyra principer 
vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 
konfidentialitetskravet. Omsorgen om individen måste alltid gå före forskning och 
samhällets intressen. Skriftlig och muntlig information, där studiens syfte belystes, 
lämnades till de berörda parterna. Innan intervjuernas start fick informanterna lämna ett 
skriftligt samtycke. Information om deltagarna behandlades konfidentiellt och 
obehöriga hade på detta sätt inte tillgång till denna information. Materialet förvarades 
under studiens gång inlåst där enbart författarna till studien hade tillgång till det. 
Slutligen användes nyttjandekravet vilket står för att materialet som framkom under 
studiens gång enbart fick användas till gjord studie.  
 

En etisk egengranskning av studien utfördes (se bilaga E). Syftet att göra en etisk 
egengranskning är att identifiera eventuellt behov av godkännande av regional nämnd. I 
egengranskningen som gjordes, med hjälp av de riktlinjer som finns, kunde inget behov 
av en formell etikprövning identifieras ( Etikkomittén Sydost, 2017).  
 

6.6.1 Nytta – Riskförhållande 
Studiens författare har till uppgift att undvika, förebygga och minimera risken att 
informanterna tar skada. Informanternas medverkan skall anses nödvändigt för att 
studiens mål skall kunna uppnås. Det är även av stor vikt att informera informanterna att 
deras medverkan är frivillig och kan avslutas när helst de vill (Polit & Beck, 2012).  
 
 
Författarna anser att studien kommer att innebära en nytta för ambulanspersonal och 
deras arbete kring att identifiera de barn som far illa och deras skyldighet att upprätta en 
orosanmälan. Risker med studien är att informanterna upplever det känslomässigt svårt 
att prata om dessa barn. Det är informanterna som sitter på sin sanning som 
framkommer i texten och författarna kommer inte kunna avgöra om informanterna 
kommer ihåg hela händelsen in i minsta detalj. Då författarna är ute efter informanternas 
upplevelser och känslor kring att skriva en orosanmälan och vad det var som fick dem 
att göra en orosanmälan, är det inte avgörande om någon detalj kring händelsen inte är 
helt korrekt. Ytterligare en risk med studien är att intervjuaren och informanten 
interagerar, vilket i sin tur kan påverka de svaren som ges och att informanten ger svar 
som hen tror att den intervjuade vill ha.  
 

6.7 Författarnas förförståelse 
Med förförståelse menas att författarna besitter teoretisk kunskap, förutfattade meningar 
samt erfarenheter kring området som skall studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2012). Dahlberg et al. (2003). beskriver vikten av att vara öppen och ständigt kritiskt 
granska, samt utvärdera sin egen medvetenhet kring valda fenomenet. Förförståelse 
behövs för att förstå världen men får inte utgöra ett hinder för att ta in nya intryck. Det 
är därför av stor vikt att författarna begrundar sin egna förförståelse under studiens 
gång. Författarna hade vid studiens början en viss förförståelse kring valt fenomen då 
båda hade erfarenheter sedan tidigare av att ha gjort orosanmälan, dock inom 
sjukhusmiljö. En uppfattning av att inte tillräckligt många orosanmälningar görs av 
personal som arbetar inom ambulansen fanns vid studiens start hos båda författarna. 
Författarna saknade dock kunskap kring orosanmälan prehospitalt och hade därför en 
öppen hållning under intervjuernas gång. 
 

7 Resultat 
När innehållsanalysen gjordes framkom tre kategorier vilka var; Misstankar väcks, 
Påverkan på orosanmälan samt Samarbete och Öppenhet. Vidare framkom 7 
underkategorier utifrån dessa kategorier. (se figur 1).  
 
Kategorier Misstankar väcks 

 
Påverkan på 
orosanmälan 

 

Samarbete och Öppenhet 

Underkategorier - Kunna se 
missförhållanden 
- Känna osäkerhet i sin 
bedömning 
  

- Bristande 
egenansvar 
- Uppleva hinder 
- Vara anonym 

  

- Ha behov av samverkan 
och återkoppling 
- Prata öppet 
 

Figur 1: Kategorier och underkategorier 

7.1 Misstankar väcks 
Själva misstanken om att barn far illa utgör förutsättningen för en orosanmälan. 
Uppenbara tecken väcker misstankar medan subtila tecken som mer väcker en känsla av 
att något inte står rätt till är svårare att motivera till att en orosanmälan utförs. Ökad 
kunskap om vad för tecken att titta efter behövs. 
 
7.1.1 Kunna se missförhållanden 
Det fanns olika anledningar till att orosanmälan gjordes och de händelser som 
föranledde orosanmälningar varierade. Misstankar om barns utsatthet väcktes i till synes 
välvårdade hem utan tecken på våld eller misskötsel av barnen men där föräldrar var 
drogpåverkade. Misstankar väcktes även i samband med missbrukande vårdnadshavare i 
en bråkig, stökig och smutsig hemmiljö samt där föräldern misskött sin sjukdom. Det 
fanns således varierande tecken på missförhållande som ledde till en orosanmälan. 
Gemensamt var att barnen i dessa fall blev lidande då de fick ta ett alltför stort ansvar 



 

 

 

 13 

för både sig själva och föräldern då föräldern var oförmögen att ta hand om sig själv 
eller tillgodose barnens basala behov. När fysiska tecken på skada fanns och där 
förälderns berättelse om uppkomsten av skadan inte stämde med skadetypen, ledde detta 
till att misstankar väcktes och orosanmälan gjordes.  
 
"Det stod bilbatterier med syran som liksom rann ut stod innanför dörren. Det var mat 
och smuts och allt möjligt på golven, kläder överallt på golven i hela lägenheten och 
allmänt jätteäckligt" (Informant 8).  
 
Att i sitt arbete som ambulanssjuksköterska ofta se hem i misär, kan resultera i en 
avtrubbning och en normalisering av en dålig hemmiljö. Normaliseringen av hemmiljön 
kan leda till bristande uppmärksamhet kring hur hemmiljön verkligen ser ut. Inom 
ambulanssjukvården finns en unik möjlighet att kunna upptäcka barn som far illa, 
eftersom mötet med familjen sker oförberett och okonstlat. Ofta är det en förälder som 
söker vård vilket ger möjlighet att se barnets hemmiljö i dess sanna form. Ibland finns 
en stor medvetenhet om att aktivt leta efter tecken på barns närvaro i det hem som 
besöks: Finns det barnskor i hallen? Leksaker på golven? Uppmärksamheten är till för 
att fastställa om det finns barn i hemmet och vid bekräftelse av detta bli mer observant 
över hemmiljön, situationen och samspelet i familjen för att upptäcka om ett barn far 
illa: “Jag fick en känsla ganska tidigt att det inte stod riktigt rätt till mellan mamma och 
dotter” (Informant 9). Fokus är inte enbart på uppenbara fysiska tecken på att ett barn 
far illa utan även en tilltro till egna känslor och egen intuition.  
 
7.1.2 Känna osäkerhet i sin bedömning 
När misstankar om missförhållanden skapas, väcks en känsla av osäkerhet över om egna 
värderingar blandas in eller om situationen verkligen är något att oroa sig för. Det finns 
även en känsla av osäkerhet i om de misstankar som väcks, uppfattas korrekt och är så 
allvarliga som de upplevs. Vid en akut situation är det lätt att bli uppslukad av det som 
händer och då riskerar att missa att det finns barn i hemmet. 
 
“Man undrade själv  liksom är det här tillräckligt allvarligt för att jag ska skriva en 
anmälan eller är det liksom kanske lite för liten del oro egentligen för att jag ska vara 
orolig” (Informant 7). 

 
Vid uppenbara fall av missförhållande av barn är det inte svårt att fatta ett beslut om att 
göra en orosanmälan. I de fall som däremot inte är uppenbara utan mer att en känsla 
väcks, kan beslutsfattandet om en orosanmälan upplevas svårare. En delad uppfattning 
finns; kring om det behövs konkreta bevis på att ett barn far illa eller om det räcker med 
att en känsla av oro väckts för att en orosanmälan ska göras. Samtidigt finns en 
övergripande rädsla över att missa ett barn som far illa. Det är rutin att alltid göra en 
orosanmälan när missbruk och allvarlig psykisk ohälsa kan ses, dock görs de flesta 
orosanmälningar enbart på de fall som upplevs vara uppenbara och riktigt illa. En känsla 
av ånger över att för få orosanmälningar upplevs ha gjorts, kan relateras till bristande 
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kunskap om vad en orosanmälan egentligen innebär och på vilka indikationer en sådan 
skall göras. Att göra en orosanmälan när det är befogat och så fort en misstanke om 
missförhållande väcks är av stor vikt då det kan resultera i att ingen ånger uppstår på 
grund av utebliven orosanmälan.  

 
“Det kan nog inte lyftas tillräckligt starkt hur viktigt och  vi SKA ju göra om man 
misstänker att barn far illa… är man osäker så så gör man det, då gör man det 
rätta...känner man en tvekan själv så är det upp till socialtjänsten sen ju att komma 
fram till ja finns det några konstigheter eller inte” (Informant 5).  

 
En upplevelse av trygghet kan skapas i de situationer där den ena föräldern misstänks 
oförmögen att ta hand om ett barn, men där den andra föräldern funnits på plats för att ta 
hand om barnet. En oro kan ibland skapas i efterhand i de fall insikt uppstår, om att 
barnet periodvis kan befinna sig ensam med den förälder som misstänks vara 
oförmögen att ta hand om barnet. Det finns ett stort behov av att få mer utbildning i att 
identifiera ett barn som far illa och på så sätt bli bättre på att kunna se varningssignaler, 
vara mer nyfikna och få in ett tänk att verkligen titta på alla barn: “Finns det speciella 
red flags liksom som ofta initierar på att här kan det finnas barn?”(Informant 6). Att 
lära sig se hur barnets beteende kan avslöja missförhållanden är av stor vikt då det kan 
leda till en upplevelse av trygghet i bedömningen och till att fler orosanmälningar görs.  
 

7.2 Påverkan på orosanmälan 
Ibland sker ett överlämnande av ansvaret att göra en orosanmälan till andra 
professioner. En brist på kunskap om det egna ansvaret, ens skyldigheter samt vad en 
orosanmälan innebär och när en sådan ska göras finns. Att sätta känslorna åt sidan och 
skriva konkret och sakligt är viktigt, men tydliga riktlinjer behövs då det upplevs finnas 
en osäkerhet i tillvägagångssättet. Om en rädsla för repressalier finns kan det ses som ett 
hinder att utföra en orosanmälan.  
 
7.2.1 Bristande egenansvar 
I de fall då flera professioner är inblandade i en situation där ett barn misstänks fara illa, 
kan det upplevas svårt att veta vem som skall göra orosanmälan. Ansvaret kan komma 
att lämnas över till någon av de andra professionerna med motiveringen att någon annan 
säkert gör den. En bristande kunskap i sitt egenansvar kan ses hos personal som 
överrapporterar en misstanke om att ett barn far illa till annan vårdpersonal utan att själv 
göra en orosanmälan; detta i tron att mottagande personal kommer att göra 
orosanmälan. Om en misstanke att ett barn far illa involverar flera professioner, är det 
av stor vikt att kunskap finns i att alla professioner i det fallet har en skyldighet att göra 
en orosanmälan.  
 
“Har många kollegor som väljer att inte göra det för man tänker att det gör någon 
annan. Och så hade jag med kunnat tänka den här natten med jag menar det var tre 
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läkare inblandade det var poliser och allting men om alla tänker så så då faller det ju 
genom stolarna. Då är det bättre att det ramlar in två eller tre anmälningar” 
(Informant 5). 
 
7.2.2 Uppleva hinder 
Det finns en känsla av osäkerhet i tillvägagångssättet samt en brist på tydliga riktlinjer 
kring utförandet av en orosanmälan. Processen idag är för invecklad och behöver bli 
enklare rent tekniskt. Svårigheter att veta var blanketter kan hittas samt hur de fylls i på 
ett korrekt sätt upplevs problematiskt: ”Hade varit lättare att göra anmälningar om det 
funnits en pärm med utskrivna blanketter istället för att själv behöva hitta och skriva ut 
dem”(Informant 1). Att vara saklig i utförandet, veta hur man ska skriva och vad man 
ska ta med eller inte i en orosanmälan kan upplevas svårt. Att undvika egna värderingar 
i sin formulering samt att kunna sätta känslorna åt sidan kan också upplevas 
problematiskt, då det är lätt att känslor blandas in. Det är dock nödvändigt för att kunna 
utföra en bra orosanmälan. Därför kan det upplevas enklare att tillsammans med en 
kollega, utföra orosanmälan.  
 
Att bli påverkad av kollegor och hur de resonerar och tänker kan vara problematiskt då 
beslutet av att göra en orosanmälan på så sätt kan påverkas, och i sin tur leda till att den 
inte görs. Detta på grund av en känsla av osäkerhet kring om indikationerna är 
tillräckliga för att göra en orosanmälan. Att ifrågasätta en förälders förmåga att kunna 
sköta om sitt barn kan upplevas bekymmersamt och på så sätt skapa en känsla av 
förmyndarskap. En medvetenhet om varför och för vem en orosanmälan görs är av stor 
vikt för att underlätta utförandet av en orosanmälan. 
 
“Varför och för vem är det jag gör detta... är det barn som riskerar att fara illa så.. så 
måste man ju, allt är ju inte jättelätt och roligt i livet hela tiden och det här är en sån 
grej….men måste ju, vad är viktigaste i detta?” (Informant 5). 
 
Familjer som upplevs vara i behov av hjälp anses vara en indikation till orosanmälan: 
“Det kanske gjorde att det hände någonting i den familjen som kunde bli bra” 
(Informant 10). Samtidigt finns en rädsla för att orosanmälan ska förstöra eller ställa till 
det för den berörda familjen. Men om de barn som misstänks fara illa inte 
uppmärksammas i form av en orosanmälan riskeras dessa barn att missas.  
 
7.2.3 Vara anonym 
Behovet av att få vara anonym är stort vid en orosanmälan. Antalet orosanmälningar 
anses kunna öka om det går att utföra dessa anonymt: “Hade man haft en möjlighet att 
alltid kunna skriva en helt anonym orosanmälan så tror jag definitivt det hade blivit 
mer skrivet” (Informant 7). I de fall där en misstanke om missförhållande väckts och det 
samtidigt finns en koppling mellan anmälaren och familjen kan det upplevas som ett 
hinder att utföra orosanmälan. I de fallen kan det vara av stor vikt att kunna vara 
anonym i sitt utförande. Att ha möjligheten att låta cheferna stå som ansvariga för 
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orosanmälan kan underlätta utförandet, och om denna möjlighet finns att tillgå, är det av 
stor vikt att samtliga medarbetare blir informerade om det.  
 
Upplevelsen av att aldrig kunna vara helt anonym finns, då de involverade 
familjemedlemmarna lätt kan räkna ut vem som varit på plats och då koppla detta till 
vem som gjort orosanmälan. Att inte ha sitt namn skrivet på själva orosanmälan kan 
upplevas tryggare då risken att bli uppsökt i sitt hem anses vara minimal. En rädsla och 
oro av att kunna bli påhoppad på stan, i egenskap som privatperson kan även det vara 
problematiskt och kan hindra att en orosanmälan görs. 
 
“Man är rädd för åh utge sig med namn och så då, åh den här personen vet ju vilka 
som har vatt hemma, åtminstone hur vi ser ut... ja det är väl lite sånt man tänker på, en 
del kan ju vara lite utstuderade sådär ju, man träffar dom i privata kläder 
sen….”(Informant 4).  
 
7.3 Samarbete och öppenhet 
För att skapa en förståelse för Socialtjänsten och deras arbete, samt hur processen av en 
orosanmälan går till behövs möjlighet till rådgivning och information av 
Socialtjänsten.  Återkoppling av fall där en orosanmälan gjorts är av stor vikt och kan 
ses bidra till en ökad kunskap kring bedömandet av ett barns situation. Det är betydande 
att ha en öppenhet kollegialt då det skapar trygghet.  
 
7.3.1 Ha behov av samverkan och återkoppling 
Behov av utbildning och information från exempelvis Socialtjänsten för att få ökad 
förståelse kring processen som löper vidare efter att en orosanmälan gjorts finns; vad 
innebär en orosanmälan för barnet och familjen? Att enkelt kunna komma i kontakt med 
Socialtjänsten för rådgivning vid tvivel om en orosanmälan är vara befogad att göras, 
efterfrågas. Mer rådgivning behövs, kring om barnets situation är så pass akut att ett 
omhändertagande bör ske direkt, eller om det räcker med att en orosanmälan görs 
nästkommande vardag. De gånger Socialtjänsten kontaktats och kommit till platsen där 
barnet befunnit sig har upplevelser av trygghet och positiva erfarenheter skapats.  
 
“Svårt att avgöra ifall detta är nått socialen behöver ingripa i nuet när det ändå finns 
ett hot mot familjen eller om ja bara kan skriva på en lapp åh att dom får reda på det 
några dar senare” (Informant 1). 
 
Det finns en stor brist på återkoppling från Socialtjänsten, på de orosanmälningar som 
görs. Bristen på återkoppling kan påverka beslutet att göra en orosanmälan, då det finns 
en känsla av frustration och tvivel på att en orosanmälan inte leder till någon åtgärd. 
Bättre återkoppling kan ses som ett lärotillfälle och kan även bidra till ett ökat 
förtroende för Socialtjänsten och deras arbete: “Hade varit jättebra om man fått 
återkoppling på alla fall av orosanmälan så man lär sig av alla fallen och ser om det 
händer något samt om ens oro blev bekräftad” (Informant 10).  



 

 

 

 17 

 
7.3.2 Prata öppet 
En öppenhet och en uppmuntran kollegialt kring ämnet barn som far illa, kan leda till att 
fler orosanmälningar görs. En känsla av ensamhet kan upplevas under processen, då 
ämnet barn som far illa upplevs vara känsligt och något många drar sig för att prata 
öppet om. Att alltid arbeta två och två kan ses som en trygghet då en diskussion, om sin 
upplevelse av oro eller misstanke angående ett barn som far illa, kan föras med 
kollegan. Då kollegan bekräftar upplevelsen av misstankarna, kan det bidra till att 
beslutet av att göra en orosanmälan upplevs lättare. 
 
“Sen är det skönt att skriva två stycken. Att man är båda när man skriver den för då 
känns det som att.. Ja men vi tänker ju likadant, inte bara jag som tycker att det här är 
konstigt liksom” (Informant 10). 
 
Att ha en tillåtande och uppmuntrande attityd från ledningen samt av kollegorna 
angående orosanmälningar, kan upplevas betydande. Ett behov av att ledningen 
återkommande lyfter vikten av att göra orosanmälningar finns. Det är av stor vikt att 
närsomhelst kunna vända sig till ledningen för att få hjälp i utförandet av en 
orosanmälan eller diskutera de fall där osäkerhet finns. Stöttning kollegialt, att påminna 
varandra och uppmuntra till att utföra orosanmälan och inte förminska en upplevd oro är 
viktigt. Att förklara; är detta din upplevelse så ska du göra en orosanmälan kan upplevas 
främja beslutet samt utförandet av en orosanmälan: “Har du funderat på att göra en 
orosanmälan för dom barn? Asså att man påminner varandra också mycket mer att man 
ställer frågan….och hjälper varandra” (Informant 9). 
 

8 Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
8.1.1 Design 

En intervjustudie med induktiv ansats valdes då det ansågs kunna besvara syftet på 
bästa sätt. Möjligheten att ta del av upplevelser och erfarenheter görs, enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012), lämpligast utifrån denna ansats. En enkätstudie hade 
kunnat utföras för att få ett större urval och på så vis innefatta andra län, men också för 
att få ett brett, nationellt perspektiv. Svaren hade dock inte kunnat följas upp med 
följdfrågor och en djupare förståelse inte kunnat erhållas. Att konstruera en valid och 
reliabel enkätstudie som gör det möjligt att fånga den enskilde ambulanssjuksköterskans 
upplevelser är ett omfattande och svårt arbete, vilket gjorde att studiens valda design 
motiverades ytterligare. Polit och Beck (2012) menar att frågor av öppen karaktär 
undviks i enkätstudier, då svarande tenderar att inte vilja skriva utförliga svar utan är 
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mer ytliga i sitt svarande. Eventuella misstolkningar av frågor riskerar att förbli 
oupptäckta medan möjligheten att förtydliga eventuella frågor ges vid intervjuer. 

 
8.1.2 Urval 
Ett bekvämlighetsurval ansågs tidseffektivt och valdes därför som urvalstyp. 
Bekvämlighetsurvalet kan ses som det svagaste valet av urval, då kvalitativa studier 
avser att få fram största möjliga variation på information. Risken med ett 
bekvämlighetsurval är att informationen inte innehåller så stor variation och kan 
påverka studiens resultat samt överförbarhet negativt (Polit & Beck, 2012). Ett 
strategiskt urval hade kunnat användas istället då den formen av urval riktar sin mot att 
finna informanter med informationsgivande berättelser av studiens valda ämne 
(Henricson & Billhult, 2012). Trots val av urvalsmetod hade deltagarna i studien en god 
spridning avseende kön, ålder samt yrkesverksamma år. Studiens författare var även 
medvetna om de risker och möljligheter ett bekvämlighetsurval kan innebära som 
metod. Dock ansågs syftet kunna besvaras med vald typ av urvalsförfarande. De 
erfarenheter som framkom visade en betydande variation vilket kan anses ha stärkt 
studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

En tanke författarna hade var att urvalet på tio stycken intervjuer skulle vara för litet för 
att kunna uppnå studiens syfte. Författarna ansåg att de utförda intervjuernas material 
var tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte. Henricson och Billhult (2012) 
belyser att det vid en kvalitativ studie eftersträvas att finna färre informanter som 
besitter olika upplevelser och erfarenheter av en förteelse, än att finna ett större antal 
som inte besitter samma rikliga kunskap. Danielsson (2012) belyser även att, om för 
många intervjuer görs kan det försvåra analysarbetet och redovisningen av studiens 
resultat. 

Då studien utfördes på en lokal ambulansstation, kan överförbarheten i studien ha 
påverkats negativt. Men då författarna anser sig ha redovisat metoddelen utförligt kan 
det hjälpa läsaren att bedöma studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Ambulanssjuksköterskor runt om i landet och internationellt kan ha olika 
erfarenheter och upplevelser, samt andra rutiner än vad denna studie visar. Centrala 
delar av resultatet kan vara överförbart till andra stationer runt om i landet. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att det är upp till läsaren att avgöra vad, i 
resultatet av en studie som skulle kunna användas i andra sammanhang.  

 

8.1.3 Datainsamling 
En intervjuguide användes och samtliga intervjuer inleddes därför med samma öppna 
fråga med möjlighet till följdfrågor. Studiens tillförlitlighet påverkas i och med detta 
positivt, då det gör att varje informant ges samma möjlighet att delge sin berättelse av 
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det upplevda fenomenet, utan att bli påverkad av ledande frågor från intervjuaren (Polit 
& Beck, 2012). Att kunna ställa fördjupande följdfrågor gav författarna möjligheten att 
ytterligare samla information som svarade på syftet, genpm att informanterna kunde 
förtydliga eller utveckla sina svar ytterligare. Asp (2017) beskriver att svårigheten som 
kan uppstå med en studie av induktiv ansats som grund är att under intervjun, få 
informanten att verbalisera sina erfarenheter. Det är då av stor vikt att intervjuaren har 
kunskap i att förstå och kunna sätta sig in i den andra personens livsvärld. Därefter är 
det viktigt att frågorna ställs på ett sådant sätt att informanten får tid att spegla sina 
upplevelser (ibid.). Då tystnad uppstod under en intervju, avvaktade författarna med att 
ställa ytterligare frågor eller förtydliga ställd fråga. Detta för att ge informanten tid att 
reflektera över frågan. Författarna tänkte även på att hålla ansikts- och kropps mimiken 
så neutral de kunde under intervjuernas gång för att inte påverka informanterna i deras 
svar och berättelser (Andersen & Schwencke, 2013). Giltigheten samt tillförlitligheten i 
studiens resultat kan anses höjas i och med att författarna inte påverkat informanten 
genom att stressa fram ett svar på de frågor som ställdes.  

De informanter som deltog i intervjuerna gjorde detta under arbetstid och samtliga 
intervjuer kunde genomföras utan att behöva avbrytas på grund av ett larm. Danielsson 
(2012) beskriver att utförandet av intervjuer på informantens arbetsplats och under 
arbetstid skulle kunna innebära ett hinder, då risken för avbrott under intervjuns gång 
finns. I ambulanssjuksköterskors arbete finns risken att larm ska inkomma och 
informanten därför blir tvungen att avbryta intervjun. Det kan också innebära en stress 
att snabbt vilja få intervjun avklarad för att slippa återuppta intervju efter att ett larm 
avslutats, men också för att hinna delge den information som de vill ha sagt utan att bli 
avbruten. Då intervjuerna kunde genomföras ostörda och i det tempo som informanten 
själv valt, kan studiens giltighet på detta sätt stärkas.  

Då författarna inte var vana vid denna typ av intervjuteknik genomfördes intervjuerna 
tillsammans. Under intervjuerna ledde den ena författaren intervjun medan den andra 
författaren var åhörare. Patel och Davidsson (2011) anger stöd för detta förfarandet, då 
de beskriver att ytterligare en person utöver intervjuaren kan delta i intervjun, för att 
samla informationen som framkommer under intervjun parallellt med den som utför 
intervjun. Trost (2012) anser att detta kan vara en nackdel utifrån informantens 
synvinkel då en känsla av underlägsenhet kan skapas hos informanten. Författarna anser 
att studien kan ha påverkats negativt av detta förfarandet, då informanten kanske 
upplevde att hen ej kunde delge allt på grund av en känsla av att vara underlägsen.  

Alla intervjuer spelades in. Fördelen med inspelade intervjuer är enligt Patel och 
Davidsson (2011) att allt det informanten delger spelas in och missas därför inte. 
Nackdelen med ljudinspelning är att intervjun kan komma att fortsätta efter det att 
intervjuaren stängt av inspelningen. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. Att 
spela in samt transkribera intervjuerna anses stärka tillförlitligheten i studien, då 
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författarna kan koncentrera sig på att lyssna och vara närvarande under intervjuerna 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Patel och Davidsson, 2011). 

En pilotstudie hade kunnat utföras för att ge författarna möjlighet att träna på 
intervjumetodik, men författarna ansåg att tidsramen för kursens utformning inte rymde 
en sådan. Enligt Polit och Beck (2012) kan uteslutandet av en pilotstudie ses som en 
svaghet för tillförlitligheten i studien, då en pilotstudie hade gett författarna en 
möjlighet att förbättra intervjuernas genomförande och därmed datakvaliteten i studien.   
 
8.1.4 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys på en latent nivå användes vilket gav författarna en större 
möjlighet att kunna se mönster i intervjuerna, genom att hitta underkategorier och 
huvudkategorier som beskrev sammanhanget i texterna. Detta skapade en förståelse av 
det underliggande budskapet i resultatet. En innehållsanalys kan även ses utifrån en 
manifest nivå vilket innebär att det textnära, framträdande innehållet i intervjuerna 
studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till studien ansåg att en 
manifest analysnivå inte kunde ge en djupare förståelse för textens innehåll, varav den 
latenta nivån motiverades till att användas.   

Varje människa är unik och baserar sina tolkningar från egna upplevelser och 
erfarenheter (Dahlberg & Segesten 2010). Båda författarna hade en viss förförståelse 
inom området vilket kan ha påverkat tolkningen av det insamlade materialet. Dock 
försökte författarna ha en öppenhet i analysen samt vid sammanställandet av resultatet. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan det vara svårt att veta hur mycket 
av författarnas förförståelse som kan ha påverkat studiens tolkning, då det oftast sker 
omedvetet. Att ha god insikt i sina egna fördomar hjälper författarna att behålla ett 
öppet sinne i sin analys och förfarande. Under analysprocessen konsulterades 
handledaren kontinuerligt för att hjälpa författarna att behålla en öppenhet i tolkningen 
av materialet. På så sätt minimerades risken att för mycket av författarnas egna 
upplevelser och fördomar lades i analysen, vilket anses öka studiens tillförlitlighet.  

Genom en noggrann beskrivning av studiens urval och analysarbete ges läsarna en stor 
möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet och tillförlitlighet. Att genom tidigare 
forskning dessutom få stöd i mycket av det som framkom i resultatet är något som 
stärker giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då studiens författare 
ansåg sig ha liten erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys valde författarna att väga upp 
detta genom att bearbeta kodningen tillsammans.  Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) menar att genom att utföra analysen tillsammans ökar studiens tillförlitlighet. 
Genom att inkludera exempel på analysprocessen stärks tillförlitligheten. Detta har 
studiens författare möjliggjort genom att tydligt beskriva, samt visa exempel på 
analysförfarandet i studien. Då citat från intervjuerna användes i resultatet, ges läsaren 
en möjlighet att bedöma giltigheten i studien (ibid.). 
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att det är av stor vikt att ambulanssjuksköterskor besitter 
kunskap i hur de kan identifiera missförhållanden av barn, samt att det råder en 
kunskapsbrist om det egna ansvaret av att göra en orosanmälan vid misstanke att ett 
barn far illa. Vidare framkom det att det finns en rädsla för repressalier från 
familjemedlemmar där en orosanmälan gjorts samt att möjligheten att vara anonym vid 
en orosanmälan, skulle kunna leda till att antalet orosanmälningar ökar. 

Ett bättre vårdande kan skapas genom att ambulanssjuksköterskor använder 
vårdvetenskapens perspektiv. Genom att få en ökad kunskap om ett ämne kan det leda 
till att hälsan hos de barn ambulanssjuksköterskor möter, stöds och stärks (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Abelsson och Lindwall (2015) menar att ambulanssjuksköterskan har 
ett ansvar över barnet som befinner sig i en utsatt situation. Det är därför av stor vikt att 
ambulanssjuksköterskan möter barnet i deras värld samt gör professionella bedömningar 
med respekt för barnet, då barnet kan ha en bristande känsla av värdighet samt 
sårbarhet. Ett bemötande utifrån detta tankesätt kan bidra till att barnets värdighet 
bibehålls (ibid.). Om ambulanssjuksköterskor har kunskapen, eftertänksamheten och 
medvetenheten kring det, kan det ge dem förmågan att möta barnet i dess livsvärld och 
på så sätt främja barnets hälsa samt minimera framtida lidande för barnet. Om inte de 
barn som far illa upptäcks och orosanmälan görs, kan detta påverka hälsan hos dessa 
barn senare i livet. Ekonomiska kostnader samt en ökad belastning för vården kan 
komma att uppstå för samhället, på grund av bland annat psykisk ohälsa och missbruk 
relaterat till de missförhållande de barnen växt upp med. Det kan även leda till ett stort 
lidande för dessa barn i vuxen ålder. Socialstyrelsen (2014) beskriver att ett starkt 
samband finns, mellan barn som utsätts för missförhållanden under barndomen och de 
riskfaktorer som ligger bakom de vanligaste dödsorsakerna bland vuxna. Det finns 
flertalet samhällsfaktorer som påverkar risken att ett barn far illa. Hög tillgänglighet av 
alkohol, droger är en negativ faktor. Även normer i dagens samhälle, som har en ökad 
tolerans för barnmisshandel, mobbning och våld påverkar risken. Ytterligare faktorer 
som spelar in är avsaknad och brist på myndighetskontroll med gällande misshandel och 
kränkning av barn (ibid.).  

 

8.2.1 Osäkerhet om identifieringen av barn som far illa 
 
 
I studien framkom att det finns en osäkerhet kring identifieringen av barn som 
misstänks fara illa. Dels kunde osäkerheten grundas i en okunskap kring hur mycket 
bevis som behövdes för att en orosanmälan skulle vara befogad, men också vilka tecken 
ambulanssjuksköterskorna bör vara uppmärksamma på. Detta kunde begränsa 
ambulanssjuksköterskornas beslut om en orosanmälan skulle utföras eller inte. Det 
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bekräftas även genom Tingberg (2010) som menar, att sjuksköterskorna fick en känsla 
av att något inte stämde, men att de inte kunde se tydliga tecken på vad som var fel, 
vilket var en anledning till att orosanmälan inte gjordes. Selby (2008) beskriver att då 
misstankar om att ett barn far illa väcks, är det omöjligt att undvika att en känsla av 
osäkerhet skapas. Vidare beskrivs att den som identifierar ett barn som far illa i stort sett 
aldrig kan komma att vara helt säker i sin bedömning.   

Informanterna i studien menade på att det finns en brist på utbildning inom ämnet barn 
som far illa. Piltz och Wachtel (2009) lyfter detta som ett problem och menar att det 
finns en brist på utbildning i ämnet, samt vilka tecken vårdpersonal ska titta efter. 
Resultatet i studien visar att mer utbildning i att kunna identifiera ett barn som far illa 
kan bidra till en ökad nyfikenhet och ett bredare tänk i möten med barn. Det skulle 
också leda till en ökad kunskap i att kunna se varningssignaler på att något inte är som 
det ska. I studien framkom det även ett behov av ökad kunskap i att bedöma hur barnets 
beteende kan avslöja att barnet är utsatt för missförhållanden. Att inte kunna se ett barns 
utsatthet på grund av brist på utbildning kan ses som ett sviktande ansvar från samhället 
i sin helhet. Ett barn har rätt till god hälsa, autonomi samt att känna trygghet i sin 
livsvärld, vilket är av essens för ett fortsatt gott liv och utveckling. En prioritet i att 
utbilda all vårdpersonal inom detta fenomen bör finnas. Då vårdpersonal upplevde en 
känsla av osäkerhet eller brist på konkreta bevis valde de i flera fall att inte utföra 
orosanmälan. Bristfällig utbildning i identifieringen av barn som far illa kan utgöra ett 
hinder för orosanälan (Gilbert et al., 2009: Piltz & Wachtel, 2009).   

  
8.2.2 Egenansvar  
En okunskap finns, om det egna ansvaret och vilket ansvar ambulanssjuksköterskor har 
gentemot ett barn som misstänks fara illa. Ett av studiens resultat, visar att 
informanterna upplevde det vara svårt att veta vem som skall göra orosanmälan i de fall 
där flera professioner var inblandade. El-Radhi (2015) belyser att det är alla 
professioners ansvar att se till att barn skyddas då de misstänks fara illa. Sjuksköterskor 
spelar en nyckelroll i att kunna se tecken på missförhållande. Deras arbete placerar dem 
nära barn och de kan på så sätt, lättare identifiera de barn som riskerar att fara illa. 
Därför är det av betydelse att de är väl insatta i de lagar och riktlinjer som finns (ibid.). I 
resultatet framkom även att det finns en risk att orosanmälan inte görs, i tron om att 
någon annan gör den. Gilbert et al. (2009) belyser, hur det inom flertalet professioner 
med skyldighet att rapportera, förekommer ett underrapporterade till Socialtjänsten av 
de barn som misstänks bli utsatta för någon form av missförhållanden. I en studie gjord 
av Lines, Hutton och Grant (2010) framkom att sjuksköterskorna inte alltid utförde en 
orosanmälan vid misstanke om att ett barn for illa, trots att de hade en medvetenhet om 
deras lagliga, men även etiska skyldighet att utföra en orosanmälan.  
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8.2.3 Rädslor 

En rädsla över att en orosanmälan kunde komma att ställa till det för den berörda 
familjen uppgavs av flertalet informanter. Resultatet visade även att en tanke kring vem 
det är orosanmälan görs för måste finnas hos ambulanssjuksköterskor i deras möte med 
ett barn som misstänks far illa. På grund av rädsla skapades en känsla av osäkerhet hos 
informanterna som följde dem genom hela processen, vilket kunde leda till att ingen 
orosanmälan gjordes. Tingberg (2010) noterar i sin studie att sjuksköterskorna i flera 
fall avstod från att utföra en orosanmälan då de upplevde en osäkerhet på grund av 
rädsla att förstöra för den aktuella familjen. På grund av detta sker ett 
underrapporterande av barn som far illa, till Socialtjänsten. Selby (2008) lyfter i sin 
studie att det är av stor vikt att inte åsidosätta barnets välbefinnande på grund av rädsla 
för att skapa problem för familjen.  

Ett viktigt fynd i studien var behovet av att få vara anonym vid en orosanmälan samt att 
det finns en rädsla för repressalier. Möjligheten att få göra orosanmälan anonymt 
upplevs tryggare, då risken att bli påverkad i egenskap som privatperson ansågs mindre, 
samt ansågs kunna öka antalet orosanmälningar. Piltz och Wachtel (2009) bekräftar 
även rädslan för repressalier som ett problem i sin studie, och beskriver hur 
sjuksköterskor fruktade för sin familj och deras egna välbefinnande vid en orosanmälan, 
och att det var ett vanligt hinder till varför en orosanmälan inte gjordes. Om möjlighet 
att få utföra orosanmälan anonymt ges, skulle det kunna bidra till en minskad rädsla för 
repressalier. Detta skulle i sin tur kunna leda till att ambulanssjuksköterskor vågar göra 
fler orosanmälningar utan rädsla att bli påverkad som privatperson. Det är viktigt att 
ambulanssjuksköterskor gör orosanmälan i de fall som är befogade, då de skall sträva 
efter barnets bästa och välfärd. Det kan ses som ett etiskt dilemma att som 
ambulanssjuksköterska inte våga göra en orosanmälan av ett barn som far illa. En tanke 
bör finnas, att om inte jag gör denna orosanmälan, vem kommer göra den då. I en studie 
publicerad av Skarsaune och Bondas (2015) var flertalet sjuksköterskor rädda för de 
eventuella konsekvenser som kunde uppstå på grund av en orosanmälan. Det uppstod 
därför ett etiskt dilemma då de kände en tveksamhet inför att utföra en orosanmälan 
eller inte.  

 
8.2.4 Brist på återkoppling och samverkan 

För att få en ökad förståelse för Socialtjänstens sätt att arbeta, framkom i studien ett 
behov av samverkan samt återkoppling från Socialtjänsten. Hoytema van Konijnenburg 
et al. (2013) lyfter vikten av att prehospital sjukvårdspersonal samt socialförvaltningen 
har en förståelse för varandras arbete. Finns denna förståelse är det lättare för 
ambulanssjuksköterskorna som gjort orosanmälan att förstå processen och eventuella 
åtgärder som sätts in. Resultatet i studien lyfter att det upplevs finnas en stor brist på 
återkoppling på de orosanmälningar som görs. 
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Bristen på återkoppling upplevdes påverka beslutet att göra en orosanmälan eller inte, 
då en känsla av frustration och tvivel på att en orosanmälan inte leder till någon åtgärd, 
förekommer. En misstro till Socialtjänsten beskrivs vara ett hinder och begränsa 
orosanmälningar enligt Piltz och Wachtel (2009). Vidare belyser de att sjuksköterskorna 
hade en uppfattning av att de insatser som Socialtjänsten beslutade om inte alltid var till 
en fördel för barnet, samt upplevde att Socialtjänsten var överbelastad. Bättre 
återkoppling ansåg informanterna i studien, kunna bidra till ett ökat förtroende för 
Socialtjänsten och deras arbete samt ses som ett lärotillfälle. Tiyyagura et al. (2016) 
pekar på samma upplevelse från ambulanspersonal, som menade att bristen på 
återkoppling ansågs kunna hindra personalen från att använda de fallen som 
betydelsefulla lärandetillfällen, och på så sätt få möjlighet att förbättra sin bedömning 
av barn som far illa.  
 

9 Slutsats 

Med utgångspunkt i studiens resultat samt tidigare forskning, är utbildning i ämnet barn 
som far illa en viktig del i att kunna identifiera barn som lever i missförhållanden. 
Ambulanssjuksköterskor besitter en unik möjlighet att identifiera barn som far illa och 
har på så vis möjligheten att förhindra ytterligare lidande för barnet. Ett centralt fynd är 
att det finns en rädsla för repressalier och att det kan vara en anledning till varför en 
orosanmälan inte görs. Det är ett relativt okänt fynd men ett fåtal tidigare studier visar 
att anonymitet kan bidra till att antalet orosanmälningar ökar. Förslagsvis bör ett bättre 
system, för att säkra anonymiteten hos ambulanssjuksköterskorna som gör 
orosanmälningar utformas för att säkerställa att detta dilemma ej behöver upplevas. 
Även mer utbildning inom området och att verksamhetens chefer blir bättre på att stötta 
och uppmuntra sin personal till att göra en orosanmälan så fort en misstanke väcks.  

Ett sätt att lösa bristen på återkoppling är att göra det obligatoriskt vid varje 
orosanmälan, oavsett om denna utförs anonymt eller inte. Detta hade då kunnat leda till 
ökat förtroende och en insyn till vad socialtjänsten gjort och om deras syn på 
orosanmälan är densamma som ambulanssjuksköterskans. 

Denna studie har bidragit till en ökad insyn i ambulanssjuksköterskor upplevelser av att 
göra en orosanmälan på ett barn som far illa. En större studie utifrån liknande syfte, men 
med ett större geografiskt område som urval, hade varit ett bra komplement för att se 
om det skiljer sig något i ambulanssjuksköterskors upplevelser av fenomenet. Detta 
skulle kunna leda till en ökad kunskap hos ambulanssjuksköterskor och hjälpa dem i 
deras möte med ett barn som misstänks fara illa. 
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Bilagor 
 

Linneuniversitetet    Bilaga A 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
          
Godkännande av datainsamling 
 
Enligt Socialtjänstlagen har personal inom hälso- och sjukvården skyldighet att göra en 
orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Ambulanssjuksköterskor har en unik 
möjlighet att identifiera dessa barn.  
 
I utbildningen till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet 
i Växjö gör undertecknade ett magisterarbete med syfte att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra en orosanmälan. Förhoppningen är att 
skapa kunskap som kan hjälpa ambulanssjuksköterskor att identifiera utsatta barn och 
agera för barnets bästa. 
 
Vi planerar att genomföra en kvalitativ intervjustudie med målet att intervjua 8–10 
ambulanssjuksköterskor i er verksamhet. Kraven för att delta är att deltagaren har gjort 
minst en orosanmälan, är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och arbetar i Region 
Kronoberg. Deltagande innebär intervju på arbetsplatsen eller på annan avskild plats 
som deltagaren väljer. Intervjuerna beräknas ta cirka 30–60 minuter och kommer att 
spelas in för att därefter transkriberas och analyseras.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas utan att skäl 
till detta behöver anges. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt 
och ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. Inga enskilda personer 
kommer att kunna identifieras i studien när den publiceras i form av en uppsats.  
 
Med detta brev önskar vi få ert godkännande att intervjuerna genomförs i er verksamhet, 
eventuellt under arbetstid. Om ni finner detta lämpligt och godkänner att studien 
genomförs i er verksamhet, är vi tacksamma för era underskrifter nedan. En etisk 
egengranskning av studien har utförts och någon formell etisk prövning krävs inte enligt 
lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Den 
färdigställda magisteruppsatsen kommer ni få ta del av, om ni så önskar.  
 
Vid frågor kontakta gärna oss eller vår handledare! 
 
Tack på förhand, Med vänliga hälsningar 
Sara Sjöström & Linda Öberg 
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Godkännande av datainsamling 
Härmed godkänner undertecknade verksamhetschefer att datainsamling inom 
ambulansverksamheten i Region Kronoberg får genomföras enligt vad som ovan 
angetts.     
     
Datum: _____________________________________  
 
Namn: ______________________________________  
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  Linneuniversitetet    
     Bilaga B 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
 
 
Information om deltagande i intervjustudie om ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av att göra orosanmälan om att barn far illa 
  
Enligt Socialtjänstlagen har personal inom hälso- och sjukvården skyldighet att göra en 
orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Ambulanssjuksköterskor har en unik 
möjlighet att identifiera dessa barn.  
 
I utbildningen till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet 
i Växjö gör undertecknade ett magisterarbete med syfte att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra en orosanmälan. Förhoppningen är att 
skapa kunskap som kan hjälpa ambulanssjuksköterskor att identifiera utsatta barn och 
agera för barnets bästa. 
 
Med detta brev tillfrågas du om deltagande i denna intervjustudie. Kraven för att delta 
är att du har gjort minst en orosanmälan, är specialistutbildad ambulanssjuksköterska 
och arbetar inom ambulansverksamheten i Region Kronoberg. Ett deltagande innebär att 
du intervjuas på din arbetsplats eller på annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 30–60 minuter och kommer att spelas in för att därefter transkriberas 
och analyseras. Din verksamhetschef har gett tillstånd till att intervjuerna genomförs. 
  
Deltagande i studien är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas utan att skäl 
till detta behöver anges. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt 
och ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. Inga enskilda personer 
kommer att kunna identifieras i studien när den publiceras i form av en uppsats. Denna 
kan du och andra ta del av genom att vi efter avslutad kurs kommer att lämna ett 
exemplar av vår uppsats till era verksamhetschefer. 
  
Vid intresse av att delta i studien kontaktar du Sara Sjöström eller Linda Öberg via e-
post eller telefon. Har du några frågor så hör gärna av dig till någon av oss. 
  
Växjö 2018-01-17 
  
Studerande   Studerande 
Sara Sjöström  Linda Öberg 
Tel. 0703761623  Tel. 0704688574 
ss222ap@student.lnu.se   oberg83@gmail.com 
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Handledare 
Anders Bremer, docent 
anders.bremer@lnu.se 
Tel. 0725941656 
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  Linnéuniversitetet                      Bilaga C
    
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  
 
 
Samtyckesformulär  
 
Jag har tagit del av informationen om studien ambulanssjuksköterskors upplevelse av att 
skriva en orosanmälan om att barn far illa, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 
besvarade och samtycker härmed till deltagande i studien.  
 
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  
 
 
_________________________________________________________  
Underskrift av forskningsperson  
 
_________________________________________________________  
Namnförtydligande, ort, datum 
 
  
_________________________________________________________  
Underskrift av informationsgivare 
  
_________________________________________________________  
Namnförtydligande, ort, datum  
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Intervjuguide            Bilaga D 
 
Berätta antal år som färdig sjuksköterska samt hur många år som ambulanssjuksköterska. 
 

1. Berätta om ett tillfälle då du gjort en orosanmälan på ett barn? 
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                  Bilaga E 
Etisk egengranskning 
	 	 Ja	 Kanske	 Nej	

1	

Avser	undersökningen	att	behandla	känsliga	
personuppgifter	(dvs.	behandla	personuppgifter	
som	avslöjar	ras	eller	etniskt	ursprung,	politiska	
åsikter,	religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	
medlemskap	i	fackförening	eller	som	rör	hälsa	eller	
sexualliv).	

	 	 X	

2	
Innebär	undersökningen	ett	fysiskt	ingrepp	på	
deltagarna	(även	sådant	som	inte	avviker	från	
rutinerna	men	som	är	ett	led	i	studien)?	

	 	 X	

3	

Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	
psykiskt	påverka	deltagarna	(t.ex.	behandling	av	
övervikt)	eller	som	innebär	en	uppenbar	risk	att	
påverka?		

	 	 X	

4	 Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	
levande	eller	avliden	människa	(t.ex.	blodprov	)?	

	 	 X	

5	

Kan	frivilligheten	ifrågasättas	(t.ex.	utsatta	grupper	
såsom	barn,	person	med	demenssjukdom	eller	
psykisk	funktions-nedsättning,	personer	i	uppenbar	
beroendeställning	såsom	patienter	eller	studenter	
som	är	direkt	beroende	av	försöksledaren)?	

	 	 X	

6	
Avses	vetenskaplig	publicering	såsom	vid	konferens	
eller	i	vetenskaplig	tidskrift	efter	studiens	
genomförande.	

	 	 X	

7	
Kommer	personregister	upprättas	(där	data	kan	
kopplas	till	fysisk	person)	och	anmälas	till	
registeransvarig	person	(PUL-	ansvarig).			

	 	 X	

8	
Syftet	och	metoden	är	väl	avvägt	gällande	risk-nytta	
samt	anpassat	till	nivån	på	studien.	

X	 	 	

9	

I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	
att	deltagarna	förstår	dess	syfte	och	uppläggning	
(inklusive	vad	som	krävs	av	den	enskilde,	t.ex.	antal	
besök,	projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	
detaljer	som	kan	påverka	beslut	om	medverkan	klart	
framgår.	(För	studier	med	minderåriga	krävs	
vårdnadshavares	godkännande	t	ex	vid	enkäter	i	
skolklasser.)	

X	 	 	

10	
Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	
tydligt	i	den	skriftliga	informationen	till	patient	eller	
forskningsperson.	Vidare	framgår	tydligt	att	

X	 	 	
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deltagare	när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	
kan	avbryta	försöket	utan	att	detta	påverkar	
forskningspersonens	omhändertagande	eller	
behandling	eller,	om	studenter,	betyg	etc.	

12	
Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	
och	ansvariga	för	studien	är	namngivna	(student	och	
handledare)	

X	
	

	 	

 

 

 

 


