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Abstrakt 
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Examinator: Eva Benzein 

 

Bakgrund: Barnmisshandel kan ge psykiska och fysiska men för resten av livet. Då 

BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i barnhälsovårdens arbete har hon en viktig roll 

i att förebygga och upptäcka barn som utsätts för misshandel.  

Syfte: Syftet var att belysa BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som 

misstänks vara utsatt för misshandel.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta BVC-sjuksköterskor. Materialet 

analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat: Utifrån analysen framkom det tre huvudkategorier med tillhörande nio 

underkategorier. Huvudkategorierna består av; När barnmisshandel misstänks, där det 

framkom att BVC-sjuksköterskorna upplevde oro vid misstanke om barnmisshandel, 

och att barnmisshandel uttrycktes i att barnen inte får sina behov tillgodosedda. 

Barnmisshandel ansågs även vara svårbedömt. Vidare upplevde de att de hade ett 

betydelsefullt ansvar att upptäcka barnmisshandel och att vara barnens ambassadörer. 

Huvudkategorin Att vara till stöd för familjen belyser BVC-sjuksköterskans upplevelse 

av vikten att vara till stöd för familjen, se till föräldrarnas välbefinnande, och erbjuda 

familjen vägledning och information i förebyggande syfte. Att fatta beslut angående att 

anmäla belyser BVC-sjuksköterskorna upplevelse av vikten att kunna rådfråga andra 

kollegor och instanser. De menade att det i vissa fall var oklart om det var en anmälan 

eller inte. De upplevde att de oftast ville vara mer säkra på vad deras misstanke 

grundades på och tog därför oftast tillbaka barnen på återbesök. Majoriteten önskade ett 

bättre samarbete med socialtjänsten, och många upplevde att en anmälan inte gav ett 

önskvärt resultat.  

Slutsats: BVC-sjuksköterskorna menade att en etablerad vårdande relation till 

föräldrarna var grundläggande för vidare behandling. Dessutom framkom betydelsen av 

att få stöd i sina misstankar kring barnmisshandel av kollegor och andra instanser. Fler 

barnmisshandelsfall kan uppmärksammas genom mer utbildning och ett bättre 

samarbete mellan BVC, förskolan och socialtjänsten och adekvata åtgärder kan sättas in 

i tid. 
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Background: Child abuse can cause mental and physical impairment for the rest of the 

child’s life.  The Child health nurse are the key person in child health care work, she has 

an important role in preventing and detecting these children. 

Objective: The purpose of this study was to describe the child health nurse's experience 

of the encounter with children suspected of being the victim of assault. 

Method: A qualitative interview was performed with eight child health nurses. The 

material was analyzed using a qualitative manifest content analysis. 

Results: Three main categories including nine related subcategories emerged from the 

analysis. Main categories were; When child abuse is suspected, where child abuse was 

experienced as a suffering, as the children´s needs were not met. Child abuse was also 

considered difficult to assess. Further, they felt that they had an important responsibility 

to detect child abuse and to be the children's ambassadors. The main category Support 

for family highlights that the child health nurse's felt the importance to be in support of 

the entire family, to also ensure the parents' well-being, and  to offer the family 

guidance and information as a preventive measure. To take decisions regarding 

reporting describes child health nurses' experience of the importance to be able to 

consult other colleagues and institutions. In some cases, they were uncertain whether it 

was a report or not. They felt that they usually wanted to be more confident of what 

their suspicion was based on, so they generally had the children come back on a return 

visit. The majority desired a better collaboration with the social services, and many felt 

that the report did not give a preferred result. 

Conclusion: Child health nurses felt that an established caring relationship with the 

parents was essential for further treatment. Furthermore, they wanted support in their 

suspicions about child abuse by colleagues and other institutions.  

In addition, through more training and better cooperation between the Child health, 

nursery school and social services more child abuse cases can be observed, which 

render appropriate actions taken in time. 

 

Keywords: child abuse, Child health nurses, experience, report, support.  
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Tack 
 

Vi vill först och främst tacka alla BVC-sjuksköterskor som gjorde denna studie möjlig. 

Samtidig vill vi tacka verksamhetscheferna för att vi fick lov att låna era BVC-

sjuksköterskor under arbetstid. Utan er hade studien aldrig varit möjlig, och vår 

magister hade aldrig blivit fullföljt.  

 

Därefter önskar vi tacka vår handledare för snabba, stödjande och vägledande 

kommentarer under arbetets gång.    

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att ni har stått ut med oss under denna 

vår. Utan er hade våra hem förfallit och studien hade inte blivit slutförd i år.   
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1 Inledning 

 

I Sverige anmäldes 3260 misshandelsbrott mot barn mellan 0-6 år under 2013 (Brå, 

2014). Antalet brott befaras dock vara betydligt fler eftersom de flesta misshandelsbrott 

mot små barn inte anmäls (Brå, 2013). Enligt UNICEF (2006) är spädbarn och små barn 

mest benägna att bli utsatta för barnmisshandel av familjemedlemmar och andra vuxna i 

sin närmiljö. Barn under ett år är den grupp som är näst mest drabbade, vilket troligtvis 

speglar barnets beroende till sina vårdnadshavare och den sociala begränsningen utanför 

hemmet (ibid.). På grund av barns sårbarhet fastställde Förenta Nationerna (FN) år 1990 

barnkonventionen, vilket behandlar barns rättigheter att få nå sin fulla potential. De 

hävdar också att familjen är den centrala faktorn i samhället och bör ges stöd för att 

kunna ta detta ansvar (UNICEF, 1990). När en förälder upplever exempelvis sömnbrist, 

frustration och saknar stöd samt okunskap i hur de kan hantera situationen, ökar 

riskerna för att våld mot småbarn uppstår (Prop. 2007/08:110). BVC-sjuksköterskan 

arbetar utefter barnkonventionen. Detta innebär att hon ska uppmärksamma 

förhållandena i barnets närmiljö som utgör ett hot för dess hälsa (Rikshandboken, 

2011). I detta ligger ett betydelsefullt åtagande och att det är därför av vikt att belysa 

BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som misstänkts vara utsatt för 

misshandel.    

  

Barnkonventionen hävdar: 

 

 ”att alla barn har lika värde och ska tillförsäkras de rättigheter som anges i 

konventionen utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, språk, religion, etniskt 

ursprung, handikapp eller något annat. Att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa komma i första rummet. Att barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem 

själva och att bli respekterade. Att de till det yttersta av sina resurser ska stödja barnets 

rättigheter, som bland annat omfattar barnets rätt till liv (rätten till mat, vatten, 

hälsovård och tak över huvudet), barnets rätt till att utveckla sina anlag genom bl.a. 

utbildning, och barnets rätt att skyddas mot våld och missbruk”.  

 

(FN förbundet UNA SWEDEN, 2009). 
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2 Bakgrund 

 

Samhället har en viktig uppgift i att stödja och komplettera föräldrarna under barnens 

uppväxt. Landsting och kommuner har ett särskilt ansvar då det gäller barns rätt till en 

trygg uppväxtmiljö. Under barnets första levnadsår har barnhälsovården ett 

grundläggande ansvar i att verka som en stödjande funktion (Prop. 2007/08:110). Målet 

med barnhälsovården (BHV) är att främja barns hälsa, utveckling och trygghet för barn i 

åldrarna 0-6 år. Detta genom att upptäcka eventuella risker i barnets närmiljö och stödja 

föräldrarna i ett aktivt föräldraskap samt att erbjuda kontinuerlig kontakt med 

barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2011). Barnhälsovården ska även uppmärksamma 

problem i barnens utveckling och tillväxt, samt erbjuda utformad hjälp till barn som 

riskerar att drabbas av ohälsa (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

Socialstyrelsen (2011) framhåller att en ogynnsam utveckling för både individen, 

familjen och samhället kan förhindras om barn som riskerar att utveckla en psykisk 

ohälsa tidigt identifieras och att åtgärder sätts in i tid.  

 

2.1 Barnavårdscentralen  

Primärvården, d.v.s. all hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhuset, har som 

uppgift att ansvara och erbjuda kostnadsfri vård för familjer med barn upp till 

skolåldern. Denna vård bedrivs på barnavårdscentraler (BVC) (Magnuson et al., 2009). 

Här ansvarar BVC-sjuksköterskan för samordning och utveckling samt är 

huvudpersonen i barnavårdscentralens arbete (Socialstyrelsen, 2011). På BVC finns en 

läkare med specialistkompetens i pediatrik eller allmänmedicin att tillgå. På vissa BVC 

finns det även en barnpsykolog för att ge stöd till personalen i utredningar och i det 

förebyggande arbetet hos barn med en psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2011).  

 

För en ökad kvalitet och patientsäkerhet ska en god vård bedrivas genom säker och 

patientfokuserad hälso- och sjukvård. Med en säker vård innefattas att det finns rutiner 

och metoder som garanterar ett samarbete, rapportering och kommunikation mellan och 

inom olika verksamheter (Socialstyrelsen, 2009). Hög patientsäkerhet och god vård 

ingår i Hälso- och sjukvårdslagen och som all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

ska förhålla sig till (SFS, 1982:763). För att ge barnet bästa möjliga helhetsbehandling 

bidrar olika yrkeskategorier med sin specialkompetens i ett multiprofessionellt 
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samarbete. I denna kan exempelvis BVC-sjuksköterska, förskolelärare och läkare ingå 

(Tveiten, 2010). Detta samarbete kan enligt Holmqvist (2014) förbättras i form av 

familjecentraler. I en familjecentral bör det ingå mödravård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst. Enligt Riskhandboken (2011) bör BVC-sjuksköterskan avsätta 

tid med socialtjänst och förskolor för ett bättre samarbete. De rekommenderar även att 

BVC och omsorgspersonalen på förskolan har kännedom i varandras verksamhet, och 

att de sinsemellan har ett gemensamt ansvar att se till att all information sker med 

föräldrarnas samtycke (Ibid.).   

 

De allra flesta BVC erbjuder föräldrarutbildningar med syfte att stärka föräldrarna i sina 

föräldraroller (Socialstyrelsen, 2011). Syftet med utbildningarna är att öka föräldrarnas 

förmåga att ge både vägledning och omsorg till sina barn, men även att BVC ges 

tillfälle att fånga upp eventuella missförhållande och samspelsproblem inom familjen 

(Prop. 2007/08:110). I utbildningen bör föräldrarna informeras om barnets rättigheter så 

som att inte utsätta dem för kränkningar utan att bemöta barnets självkänsla och 

upplevelse av sin egen förmåga med tillit. Men också barnets behov av en harmonisk 

och utvecklande miljö för att kunna knyta an till sina föräldrar (Ibid.). En trygg 

anknytning till föräldrarna under de första levnadsåren är en förutsättning för 

möjligheterna att senare i livet ha god psykisk hälsa (Prop. 2007/08:110). Anknytningen 

startar redan vid födseln och är beroende av föräldrarnas lyhördhet för barnets signaler 

och emotionella uttryck så som leende och gråt. Med en trygg anknytning upplever 

barnen sig värda att älskas (Broberg, 2009). Vid en otrygg anknytning saknar barnet 

tilltro att föräldern finns tillhands, vilket resulterar i att barnet inte vill visa sitt behov till 

föräldern (Karlsson, 2008).  

 

2.1.1 BVC-sjuksköterskans profession 

BVC-sjuksköterskans kompetens inom pediatrik ska utgå från Förenta Nationernas 

barnkonvention om barns rättigheter, och arbeta utifrån de nationella 

målbeskrivningarna (Rikshandboken, 2011). Det innebär att hennes arbete ska utgå från 

ett folkhälsoperspektiv och utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn. Genom denna 

kunskap ska BVC-sjuksköterskans helhetssyn inkludera hela barnfamiljen samt ha 

kunskap om hur deras levnadsförhållanden och hur miljön kan påverkar deras hälsa. 

BVC-sjuksköterskan ska även sträva efter att minska de påfrestningar och hälsoproblem 

som kan uppstå hos barnen och deras föräldrar. BVC-sjuksköterskan ska värna för 
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barnens trygghet, utveckling och hälsa genom att bl.a. utföra hälsoundersökningar på 

alla barn före skolåldern (Ibid.). Enligt Lagerberg (2004) kan utvecklingsproblem och 

beteendestörningar vara varningssignaler för barnmisshandel. 

 

I hälsoundersökningarna ingår utvecklingsbedömningar för att tidigt kunna upptäcka 

och förebygga problem i barnets utveckling. Detta kräver en bred barnkompetens och 

erfarenhet av barnhälsovårdsarbete. Antalet besök är beroende på barnets behov, t.ex. 

kan barn från missbrukarmiljöer eller barn med olika handikapp behöva ytterligare 

uppföljning (Jonsell, 2011). Första mötet med familjen sker genom ett hembesök. Där 

skapas den grundläggande kontakten och BVC-sjuksköterskan kan få en förståelse för 

familjens situation och möjlighet ges att upptäcka eventuella missförhållanden 

(Lindfors, 2014). Alla barn erbjuds minst sju besök under det första levnadsåret 

inklusive hembesöket, därefter minst fyra besök när barnet är 1,5 år, 2,5 år, 4 år och 5-6 

år (Jonsell, 2011). Vid varje besök, vilket generellt tar 15- 30 minuter, vägs och mäts 

barnet som vidare bedöms efter tillväxtkurvor i förhållande till ärftlighet och andra barn 

i samma ålder (Bäcklund Reboia, 2011). BVC-sjuksköterskan tittar vidare på hur 

barnets kropp ser ut och samspelet mellan föräldrarna och barnet. Andra undersökningar 

som utförs är exempelvis bedömning i barnets fin- och grovmotorik, kognitiv 

utveckling och språkutveckling (Jonsell, 2011).  

 

Då barnhälsovården möter barn och familjer från andra länder bör sjuksköterskan ha i 

åtanke att kulturella åsikter angående barnuppfostran och barnmisshandel kan 

förekomma. I vissa länder är aga fortfarande lagligt, och det är en viktig del i BVC-

sjuksköterskans arbete att förmedla att det är olagligt att aga barn i Sverige. Det är 

därför lämpligt att erbjuda flyktingfamiljer ett hembesök och/eller en tid till BVC 

mottagningen för att skapa ett förtroende genom att gå igenom familjesituationen och 

att diskutera fortsatta hälsoinsatser (Magnusson et al., 2009). Det har dock framgått i 

tidigare studie att distriktssköterskor ansåg det svårt att bedöma barns hälsa och om de 

for illa i hemmet, eftersom familjen och barnen ibland inte kom till BVC på den 

överenskomna tiden (Berlin, Hylander & Törnkvist, 2008). De upplevde det svårt att 

bedöma barnets psykosociala tillstånd då otillräcklig kommunikation och dålig relation 

till föräldrarna kunde vara ett hinder. Detta orsakade osäkerhet, tveksamhet i barnets 

utveckling och hur hälsan påverkades. Denna osäkerhet genererade även en tveksamhet 

i om hur distriktssköterskan skulle agera i ärendet (Ibid).  
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2.2 Barnmisshandel  

Enligt World Health Organisation (WHO) (2002) är barnmisshandel alla handlingar 

som resulterar i en ohälsosam påverkan på barnets hälsa, värdighet eller utveckling. 

Dessa handlingar kan uppstå genom fysisk och känslomässig misshandel, vanvård, 

försummelse och sexuella övergrepp.  

 

Magnusson et al. (2009) delar upp begreppet barnmisshandel i fyra kategorier; aktivt 

fysiskt våld, passiv fysisk omsorgsbrist, aktivt psykiskt våld och passiv psykisk 

försummelse. Med aktivt fysiskt våld menas fysisk misshandel. Passiv fysisk 

omsorgsbrist är när barnets kroppsliga hälsa, välbefinnande och utveckling inte 

tillgodoses, exempelvis då kost, kläder, utevistelse, tillsyn samt sjukvård inte uppfyller 

barnets behov. Aktivt psykiskt våld är då barnet känner sig oönskat, vilket kan leda till 

att barnets människovärde kränks. Vid passiv psykisk försummelse bistår inte 

föräldrarna barnet känslomässigt, socialt, moraliskt eller intellektuellt. De förser med 

andra ord inte barnet med tillräckligt stöd, för att barnet ska kunna uppnå sin potential 

inom hälsa, känslomässig utveckling, utbildning, näringsintag, säkra 

levnadsförhållanden och husrum. Med sexuella övergrepp menas både fysiskt, psykiskt, 

aktivt och passivt våld. Smekningar kan upplevas som psykiskt våld, liksom verbala 

övergrepp och att tvingas se på vuxnas sexuella aktiviteter. En annan form av 

barnmisshandel är Münchhausen by Proxy där det oftast är mamman som fabricerar att 

barnet är sjukt. Detta för att hon själv ska få uppmärksamhet från sjukvården och genom 

det tillfredsställelse (Magnusson et al., 2009). 

 

Barnmisshandel kan leda till hjärnskador, psykiska problem, inlärningssvårigheter, 

utvecklings- och tillväxtstörningar, beteendeförändringar och i värsta fall dödsfall. 

Andelen barn i Sverige med psykiska besvär eller beteendestörningar har ökat. Detta 

kan yttra sig i aggressivitet, hyperaktivitet, utåtagerande, koncentrationsbrist, ångest och 

ängslan. Psykosomatiska sjukdomsbilder och utvecklingsavvikelser till följd av 

misshandel visar sig oftast i de första levnadsåren och tar sig uttryck i problem med fin- 

och grovmotoriken, språket, talet och inkontinens (Magnusson et al., 2009).  

 

Sullivan, Bennett och Carpenter (2008) hävdar att försummade barn har i tidig ålder 

svårt att urskilja kropps- och ansiktsuttryck samt att förstå innebörden och 
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sammanhanget i de känslor som uppstår. Detta leder till att att de har svårare att förstå 

andras beteenden, vilket relaterar till minskad social kunskap och känslofunktioner. 

Studien hävdar att om inte åtgärder sätts in i tidig ålder kan detta påverka interaktionen 

mellan lärare och klasskompisar när barnen börjar skolan (Ibid.). Både den sociala och 

intellektuella utvecklingen påverkas av familjens förmåga att ge känslomässigt stöd, 

kärlek, kontakt och stimulans (Magnusson et al., 2009). 

 

Yanos, Czaja och Widoms (2010) studie visar att barn som har blivit utsatta för fysisk 

misshandel, sexuell misshandel eller försummelse har mer kontakt med psykiatrin och 

socialtjänsten i vuxen ålder. De löper nämligen större risk att bli djupt deprimerade, få 

diagnosen PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och bli beroende av att använda 

narkotika i tidig vuxen ålder. Detta gäller speciellt de barn som upplevt flera olika 

sorters misshandel. Gilbert et al. (2009) menar att barnmisshandel också kan leda till 

alkoholmissbruk, riskfullt sexuellt och kriminellt beteende samt fetma i vuxen ålder. 

Studien påtalar även att försummelse inte är lika uppmärksammat som fysisk och 

sexuell misshandel, men att den är minst lika skadlig.  

 

2.3 Anmälningsplikt 

År 1966 ströks rätten till att aga sitt barn i uppfostringssyfte, och 1979 förbjöds 

kränkande behandling och kroppslig bestraffning. För all hälso- och sjukvårdpersonal 

gäller en anmälningsplikt att genast anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn far 

illa, eller riskerar att fara illa. Vid anmälan ska alla uppgifter som kan ha betydelse för 

utredningen lämnas till socialtjänsten, och anmälan överskrider all sekretess 

(Socialstyrelsen, 2014). Socialnämnden har till uppgift att säkerställa så att 

socialtjänsten har rutiner för att kunna åtgärda, upptäcka och förebygga risker och 

missförhållanden kring barn (SFS, 2013: 1146), samt att all handling ska utgå från 

barnets bästa (SFS, 2001:453). Den som har gjort en anmälan kan få återkoppling om 

utredningen har påbörjats, inte påbörjats eller pågår. Socialtjänsten bör också erbjuda 

familjen och den som gjort anmälan ett möte för återkoppling om det anses vara 

lämpligt för barnet (Socialstyrelsen, 2014).  
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2.3.1 Sjuksköterskans erfarenheter av att anmäla  

Tidigare studier visar att sjuksköterskor anser att det är svårt att göra en anmälan om de 

inte var helt säkra på att barnet for illa (Francis et al., 2012; Söderman & Jackson, 2011; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & Dunne, 2010). I 

Davidov, Nadorff, Jack och Cobens (2012) studie ansåg 92 % av 532 sjuksköterskor att 

en anmälan kunde hjälpa och skydda barnet och 65 % ansåg att det kunde skada patient- 

och sjuksköterskerelationen. Det framkom även att sjuksköterskorna var mer benägna 

att göra en anmälan om de ansåg att barnet var i fara (Ibid.). Andra studier visade att 

sjuksköterskorna var mer säkra på att upptäcka och anmäla fysisk och sexuell 

misshandel än psykisk misshandel och försummelse (Fraser et al., 2010; Lagerberg, 

2004). De sjuksköterskor som hade fått träning i att upptäcka barnmisshandel upplevde 

sig mer trygga i att upptäcka barnmisshandel och i att göra en anmälan (Fraser et al., 

2010). Det har även visats att en stor andel sjuksköterskor hade haft misstankar om att 

barn misshandlats men inte hade gjort en anmälan (Fraser et al., 2010; Tingberg 

Bredlöv & Ygges 2008).  

 

I Söderman och Jacksons (2011) studie uttryckte sjuksköterskorna oro att möta familjen 

igen efter att en anmälan gjorts då de var rädda hur familjen skulle reagera. Att möta 

familjen igen kunde upplevas hotfullt och påfrestande. De var även osäkra på hur de 

själva skulle reagera i mötet med familjen, de menade att de kände ilska, sorgsenhet, 

fundersamhet och ledsamhet. I Tingberg et als. (2008) intervjustudie framkom det att 

barnsjuksköterskorna upplevde det svårt att ge stöd till föräldrar som misstänktes 

misshandla sina barn. De beskrev känslor som hat mot föräldern och en inre konflikt i 

hur föräldern kunde göra så mot sitt barn men också att de hade empati för 

familjesituationen. De ville dock vara professionella och inte visa sina känslor öppet 

inför föräldern, vilket kunde vara svårt. Barnsjuksköterskorna kände sig oförberedda att 

hantera situationen, och de menade att de inte hade tillräcklig med utbildning för att 

kunna analysera föräldrarnas berättelse om hur och varför barnet hade kommit till 

skada. De betonade att i sådana situationer behövdes det psykologiskt stöd, exempelvis 

diskutera med kollegor, medan även en formell psykologisk rådgivning ibland var 

aktuell (Ibid.).  
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2.4 Teoretisk referensram  

En teori i vetenskaplig anda bygger på samband mellan olika definitioner, påståenden 

och begrepp. Det är vårdvetenskapens skyldighet att förankra ny kunskap om vårdande 

och hälsa så att patienterna får bästa möjliga vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Då 

somliga erfarenheter kan delas med andra, är upplevelser oftast unika och individuella i 

hur vi förstår världen (Dahlberg, 2014). Livsvärlden utgörs av både upplevelser och 

erfarenheter, vilket gör det svårt att särskilja dem åt. Utifrån BVC-sjuksköterskans 

livsvärld bemöter hon familjen och utifrån dessa möten skapar hon en vårdande relation. 

 

2.4.1 Livsvärld 

Livsvärldsteorin tydliggör i hur vi uppfattar världen omkring oss. d.v.s. hur vi upplever, 

tänker, uppmärksammar och handlar i relation till andra människor och omvärlden. I 

vårdvetenskap är livsvärldsteorin viktig att ha i åtanke eftersom den utgör en viktig 

värdegrund i vårdandet (Dahlberg och Segersten, 2010). Livsvärlden beskriver den 

betydelsefulla existentiella tillvaro som betonar hur vi ser på oss själva, andra 

människor, olika handlingar och världen (Dahlberg, 2014). Den består av en 

kunskapsbas som utgör människans egna existentiella samhörighet. Utifrån denna bas 

ges BVC-sjuksköterskan möjlighet att förstå andra och deras känslor i vårdandet. Med 

denna speciella kunskap kan BVC-sjuksköterskan hjälpa till för att utveckla, återta och 

bevara patientens hälsa. Utifrån livsvärldens delade utrymme sätts vi i samband med 

andra och kan påverka och påverkas, samtidigt som varje person förstår på sitt eget sätt 

(Ibid.).  

 

2.4.2 Vårdande relation 

Det centrala inom vårdvetenskapens uppdrag är att ett gott vårdande anpassas till mötet 

med individen och att utrymme ges för individens behov. En vårdande relation kan 

uppnås oavsett tidslängd eller omfattning av den tidigare relationen (Dahlberg & 

Segerstens 2010). Människans erfarenheter kan trots gemensamma strukturer ha olika 

betydelser, eftersom tolkningen av världen påverkas av vår förförståelse. Enligt Arman 

(2012) bör en vårdare ge utrymme för patientens behov av att uttrycka sitt lidande. Ett 

lidande kan yttra sig genom att patienten upplever smärtsamma omständigheter, oro och 

ångest. Orsakerna till lidandet kan vara både synligt och dolt.  
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I en vårdande relation ska BVC-sjuksköterskan balansera och möta upp de individuella 

nyanserna. BVC-sjuksköterskans förförståelse utgår från tidigare erfarenheter och 

värderingar. Detta skapar en inre referensram som kan innebära ökad förståelse, men 

även risk för missförstånd. Dahlberg och Segersten (2010) menar att den som inte efter 

ett möte med en annan människa har sett eller överraskats av något, troligtvis inte haft 

önskan att förstå den andre. Vidare ska en vårdande relation vara berörande och 

inbjudande (Kasén, 2012). Genom att BVC-sjuksköterskan medverkar med hela sin 

närvaro och har barnet i fokus kan dennes hälsoprocess stärkas Av den anledningen 

betonas vikten av att BVC-sjuksköterskan är öppen i sitt vårdande, dvs. har en vilja att 

förstå, visa tålamod samt har en känslighet för det oförutsägbara och oväntade 

(Dahlberg & Segerstens 2010).  

 

3 Problemformulering  

 

Barn som misshandlas riskerar både psykisk och fysisk ohälsa under hela livet. BVC-

sjuksköterskan har en central roll i att främja barns trygghet och utveckling samt att 

förebygga ohälsa genom att tidigt identifiera eventuella risker i barnets närmiljö i 

samband med hälsoundersökningarna.  

 

Efter en omfattande artikelsökning i databaserna OneSearch, Cinahl och SweMed + 

uppdagades bristen av BVC-sjuksköterskans upplevelse av barnmisshandel. Tidigare 

forskning belyser barnmisshandel utifrån skolsköterskans och barnsjuksköterskans 

perspektiv samt utifrån andra yrkegrupper såsom förskolelärare, läkare och polis. Till 

skillnad från skolsköterskan ansvarar BVC-sjuksköterskan för förskolebarn och då 

UNICEF (2006) hävdar att små barn är mer utsatta och sårbara än barn i skolåldern. 

Vidare arbetar många BVC-sjuksköterskor ensamma på sina mottagningar till skillnad 

från barnsjuksköterkan, vilket gör att upplevelserna dem emellan kan skilja sig. Vidare 

har forskning visat hur beslut inför en eventuell anmälan och upplevelser kopplade till 

att göra en anmälan studerats. Forskning visar att BVC-sjuksköterskan upplever 

svårigheter med att bedöma barnmisshandel i familjer med utländsk härkomst. Något 

annat som upplevs som problematiskt är att möta och bedöma om barn utsätts för 

misshandel i sin hemmiljö. Ovanstående studier visar på vikten av ytterligare kunskap 

om BVC-sjuksköterskornas upplevelser av mötet med barn som misstänks vara utsatta 
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för misshandel. En ökad kunskap inom ämnet kan ge stöd och vägledning till alla som 

kommer i kontakt med misstänkt barnmisshandel.  

 

4 Syfte   

 

Syftet med denna studie var att belysa BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

barn som misstänks vara utsatta för misshandel. 

 

5 Metod 

En kvalitativ intervjustudie utfördes med åtta informanter och genom en manifest 

innehållsanalys bearbetades allt material.  

 

5.1 Urval 

För att besvara studiens syfte intervjuades åtta BVC-sjuksköterskor. Dessa valdes ut 

genom ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att BVC-sjuksköterskorna var villiga att 

delge sina upplevelser samt hade kunskap i att besvara syftet (Ibid.). 

Inklusionskriterierna var att de hade upplevt möten där de hade haft misstankar om att 

barn eventuellt varit utsatt för misshandel och att de var distriktssjuksköterskor. 

Exklusionskriterier var BVC-sjuksköterskor från författarnas personliga vårdcentraler. 

Samtliga BVC-sjuksköterskorna arbetade på olika vårdcentraler i ett län i södra Sverige. 

Av åtta vårdcentraler låg fem i mindre samhällen, två var familjecentraler och en var en 

privat vårdcentral.  

 

5.1.1 Deltagare  

Eftersom det inte förekommer några manliga BVC-sjuksköterskor i det aktuella länet 

var deltagarna endast kvinnor. Deltagarnas ålder varierade mellan 41 och 63 år. De hade 

varit yrkesverksamma sjuksköterskor mellan 9 till 42 år, i genomsnitt 26 år, och som 

BVC-sjuksköterskor hade de arbetat mellan fem till 24 år och genomsnitt 11 år. 

Samtliga BVC-sjuksköterskor var distriktssjuksköterskor, och hade utbildning inom 

spädbarnsmassage och anknytning. Andra kurser som nämndes var EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale), ICDP (International Child Development Programme -

Vägledande samspel), barnkonventionen, ömsesidig respekt, handledning i amning, 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Edingburgh%20Depression%20Scale%20Translated%20Gov%20Western%20Australia%20Dept%20Health.pdf
http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Edingburgh%20Depression%20Scale%20Translated%20Gov%20Western%20Australia%20Dept%20Health.pdf
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föräldragruppsutbildning och BOEL (Blicken Orienterar Efter Ljudet). Vidare nämndes 

flyktingvård inom BVC som erfarenhet. En av deltagarna var sedan tidigare 

skolsköterska och en annan var barnmorska.  

 

5.2 Datainsamling  

Data samlades in genom en kvalitativ forskningsintervju. En sådan forskningsmetod 

belyser BVC-sjuksköterskan levda livsvärld ur hennes perspektiv (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

5.2.1 Process 

För att få tillstånd att kontakta informanter, dvs. BVC-sjuksköterskorna, skickades 

informationsbrev via e-post ut till 15 verksamhetschefer i ett län i södra Sverige under 

våren 2014 (bilaga 1). Varje verksamhetschef ansvarade för mellan en till fyra 

vårdcentraler. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, när och var studien hade 

planerats att utföra samt deltagarnas etiska rättigheter. De verksamhetschefer som inte 

hade svarat inom en vecka kontaktades igen per telefon. Av dessa var det tre 

verksamhetschefer som inte var anträffbara och en avböjde åt BVC-sjuksköterskorna på 

grund av att de inte hade tid att medverka. Resterande verksamhetschefer gav sitt 

medgivande. Därefter kontaktades 11 BVC-sjuksköterskor på deras respektive 

vårdcentral för att ge en generell muntlig information om studien och dess syfte. 

Samtidigt skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut via e-post till BVC-

sjuksköterskorna med skriftlig information om studiens syfte, etiska rättigheter, 

förfarande och varför studien genomförs samt vår kontaktinformation. Med 8 BVC-

sjuksköterskor som var intresserade av att medverka avtalades även en intervjutid. 

Intervjuerna genomfördes under två veckor, våren 2014. 

 

5.2.2 Intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades inhämtades skriftligt och muntligt samtycke från samtliga 

deltagare. Därefter fylldes bakgrundsinformationen i av deltagarna (bilaga 3). Samtliga 

intervjuer genomfördes på BVC-sjuksköterskans BVC mottagning i en lugn miljö. 

Intervjuerna tog mellan 13 till 33 minuter och var i genomsnitt 22 minuter lång. Efter 

deltagarnas godkännande spelades intervjuer in på band för att undvika missförstånd 

och för att viktig information inte skulle förloras. Därefter transkriberades de 
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omedelbart medan intervjun fortfarande var aktuellt i minnet. Intervjun genomfördes 

med hjälp av en intervjuguide (bilaga 4), vilket hade ett semistrukturerat upplägg. I en 

semistrukturerad intervju ställs samma frågor till varje deltagare, med möjligheten att 

berätta fritt och att det även finns tillfälle för intervjuaren att ställa följdfrågor. Genom 

att ställa relevanta frågor och skapa ett öppet intervjuklimat skapas en tillåtelse för att 

informanten själv kan bestämma vad och hur de vill berätta (Kristensson, 2014). 

 

De första tre intervjuerna genomfördes tillsammans för att författarna skulle bli mer 

trygga i rollen som intervjuare och i att uppmärksamma följsamhet och lyhördhet hos 

informanterna. Därefter utfördes intervjuerna med endast en intervjuare, d.v.s. tre 

respektive två intervjuer var. Tanken var att författarna skulle medverka tillsammans på 

alla intervjuer, men några intervjuer bokades vid samma tid och genomfördes för långt 

ifrån varandra att det tidsmässigt inte var möjligt att båda skulle vara med. Författarna 

intervjuade fyra informanter var. Efter första intervjun transkriberade författarna 

intervjun tillsammans. Vidare diskuterades hur intervjutekniken kunde förbättras, vilket 

ledde till vikten av att ställa fler följdfrågor för att få mer uttömmande svar.  

 

5.3 Dataanalys  

Data analysen utfördes utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa 

manifesta innehållsanalys, vilket innebär att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehållet. Den manifesta innehållsanalysen betyder att 

ingen egen tolkning av materialet utförs, utan att analysen strävar efter att förklara det 

uppenbara och beskrivande i texten, vilket sedan uttrycks i kategorier. Denna 

analysmetod valdes för att bäst kunna besvara syftet, vilket var att belysa BVC-

sjuksköterskans egna upplevelser i mötet med barn de misstänker vara utsatta för 

misshandel. 

 

Analysen genomfördes av båda författarna. Författarna transkriberade de fyra intervjuer 

som de själva hade genomfört. Sedan lästes samtliga åtta intervjutexter igenom var för 

sig för att få en helhetsbild och känsla över dess innehåll. Intryck och tankar skrevs ner 

och diskuterades, sedan identifierades meningsenheter som relaterade till studiens syfte. 

Därefter lyssnades samtliga intervjuer igenom ytterligare en gång för att inte viktiga 

nyanser skulle förbises. De identifierade och uttagna meningsenheterna diskuterades 

och jämfördes av oss tillsammans. En meningsenhet ska endast ha en betydelse för att 
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inte viktig information ska gå förlorad. De olika meningsenheterna representerar delar 

ur den transkriberade texten, och utgör underlaget för analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna. 

Kondensering betyder att alla meningsenheter kortas ner för att lättare få en överblick 

av innehållet utan att viktig information förloras. Kodning innebär att en kort 

beskrivning av kondenseringen sätts med hänsyn till meningsenhetens sammanhang 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) Vid osäkerhet om hur texten skulle 

abstraheras resonerade vi oss fram till en gemensam lösning. Bland koderna söktes 

skillnader och likheter och då de passade ihop fördes de samman i en kategori. En 

kategori innehåller flera koder med likande betydelse, är uttömmande och passar endast 

in under en kategori. Detta kan vara svårt att tillgodose när det handlar om deltagarnas 

upplevelse, då detta kan ha oklara gränser och lätt flyter in i varandra. Därefter lästes 

meningsenheterna, koderna och kategorierna igenom och underkategorier identifieras 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Efter dataanalysen framkom det tre kategorier 

och nio underkategorier.   

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Också eh när man 

inte kan 

tillgodose barnets 

primära behov, 

alltså hel, ren eh 

söka vård, 

överhuvudtaget 

se till barnets 

rättigheter 

 

Inte kan 

tillgodose 

barnets primära 

behov eller se 

barnets 

rättigheter 

Brist i att 

tillfredsställa  

primära 

behov och 

rättigheter 

Att ana 

misstankar  
När barn-

misshandel 

misstänks  

Inte vara rädd att 

fråga föräldern. 

 – mår du dåligt? 

behöver du hjälp? 

det tror jag ä… är 

jag orolig för 

någonting då 

säger jag det till 

föräldern – jag 

känner att att idag 

så funkar inte 

detta riktigt bra, 

hur tänker du om 

Inte vara rädd 

för att fråga rätt 

ut om föräldern 

mår dåligt och 

behöver hjälp.  

Fråga 

föräldern om 

hon behöver 

hjälp, om hon 

mår bra.   

Se till 

familjens 

välbefinnande 

Att vara till 

stöd för 

familjen 
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det? Ställa öppna 

frågor. – Du kom 

inte på två gånger 

varför? vad var 

det som hände? 

Jag blir orolig när 

du inte kommer. 

Vad var det som 

hände hemma 

som inte gjorde 

att du kom? och 

då på nått sätt får 

man ett svar.  

… om man 

kommer överens 

om ett, jag vill 

gärna följa upp, 

man hittar något 

jag gärna vill 

följa upp, och be 

dem då komma 

tillbaka…  

Kommer 

överens med 

föräldern att 

följa upp med 

ett återbesök,  

Följa upp 

med 

återbesök 

Att fatta beslut Att fatta 

beslut 

angående att 

anmäla.   

 

5.4 Etiska övervägande   

Enligt Vetenskapsrådets (2011) ”God forsknings sed” är Helsingforsdeklarationen den 

mest betydelsefulla medicinska kodexen. Forskning ska utföras med god kvalité, med 

ett viktigt syfte och de individer som deltar ska kunna skyddas. Vidare beskrivs 

individskyddskravet, en etisk regel där individer som medverkar i forskning ska 

skyddas från kränkningar och skada. I Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer, föreligger fyra krav i individskyddet. Det första är informationskravet som 

innebär att rimlig information om studien lämnas och att deltagandet är frivilligt och de 

kan när som helst avbryta. Via ett informationsbrev förklarades för 

verksamhetscheferna och även muntligt för BVC-sjuksköterskorna om studiens syfte 

och att informanter söks till intervjuer. Det andra samtyckeskravet innefattar deltagarens 

bestämmande rätt till medverkan och inga negativa följder vid avbrytande. Innan 

intervjuerna med BVC-sjuksköterskorna, betonades de etiska reglerna i 

individskydddet. Därefter inhämtades muntligt och skriftligt samtycke samt 

godkännande att intervjuerna spelades in. Konfidentialitetskravet är det tredje och 

innebär att känsliga personuppgifter och material behandlas bortom obehörig åtkomst. 

Författarna utlovade att materialet endast var tillgängligt för författarna och 

handledaren. Vidare beskrevs att materialet avidentifieras och att inspelad data skulle 
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raderas efter studien slutförts. Det sista är nyttjandekravet, d.v.s. att deltagarnas 

insamlade material endast kommer användas till den aktuella studiens syfte. Författarna 

lyfte fram att materialet enbart var avsett för en magisteruppsats. En egengranskning 

gjordes enligt Etikkommittén Sydost (u.å.) (bilaga 6) och utifrån den behövdes ingen 

etikprövning göras.  

 

6 Resultat  

 

Det framkom tre kategorier och nio underkategorier efter dataanalysen. När 

barnmisshandel misstänks, med tre underkategorier; Att ana misshandel, Att bedöma 

misshandel och Att ha ett betydelsefullt ansvar. Stöd till familjen med två 

underkategorier Vägleda familjen och Se till familjens välbefinnande. Att fatta beslut 

angående att anmäla med fem underkategorier Betydelsefullt att kunna rådfråga, Att 

fatta beslut, Upplevelsen att anmäla och Att upprätthålla en vårdande relation vid 

anmälan För att öka trovärdigheten presenteras citat i resultatet, för att bevara 

deltagarnas identitet anges dessa citat med siffrorna 1-8 och är utan inbördes ordning.  

misstänker  

 

6.1 När barnmisshandel misstänkts 

Det framkom att BVC-sjuksköterskorna blev berörda och känslosamma när de anade 

misstankar om barnmisshandel. Barnmisshandel ansågs även vara svårbedömt och att de 

upplevde ett betydelsefullt ansvar i att upptäcka missförhållanden.  

 

6.1.1 Att ana misstankar  

BVC-sjuksköterskorna blev berörda och känslosamma i mötet med barn de misstänkte 

vara utsatta för misshandel. De beskrev känslor som oro, sorg och ledsenhet när de 

misstänkte barnmisshandel, samt att de upplevde att de vill göra något, beskydda och 

rädda barnet från det som försegår. BVC-sjuksköterskorna uttryckte att första gången de 

upptäckte barnmisshandel beskrevs som värst, men med stigande erfarenhet blev det 

lättare för BVC-sjuksköterskan att hantera sina känslor. Det upplevdes dock nödvändigt 

att hantera sina känslor professionellt.  
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De ansåg att barnmisshandel yttrade sig i att barnen inte fick sina primära behov och 

rättigheter tillgodosedda, t.ex. tillräckligt med trygghet, stöd och närhet, eller 

nödvändigheter så som kläder, mat, skola eller sjukvård. BVC-sjuksköterskorna menade 

att barnmisshanel även kunde ses när barnen fick utstå fysisk psykiska trakasserier, 

negligering eller att bevittna bråk mellan föräldrarna samt fysisk misshandel då barnen 

fick exempelvis slag, örfilar eller knuffar.  

 

”Då känner jag nog mest en slags sorg och bedrövelse därför att jag misstänker att 

föräldern inte har den kapacitet som föräldern behöver ha” (8).  

 

Ett par BVC-sjuksköterskor menade att det var lättare att tala om ”barn som far illa” än 

misshandel, eftersom det framstod som ett lindrigare begrepp och att ordet misshandel 

lät mer juridiskt. Samtliga upplevde dock att det var lika viktigt att se alla sorter av 

barnmisshandel vare sig det var försummelse, omsorgssvikt, fysisk eller psykisk 

misshandel.  

 

6.1.2 Att bedöma barnmisshandel  

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma om ett barn blivit utsatt för 

misshandel. Det uttrycktes en skillnad i om fysisk, psykisk eller sexuell misshandel var 

svårast att upptäcka. Då ett par menade att blåmärken var lättare att se, menade några att 

det var svårbedömt, då det alltid fanns ursäkter som förklarade blåmärkena. Samtidigt 

som ett par BVC-sjuksköterskor upplevde det svårare att upptäcka och bedöma psykisk 

misshandel samt försummelse då det ansågs svårt att se med blotta ögat. Likväl menade 

några att den psykiska misshandeln var lättare att upptäcka eftersom den var svår för 

föräldrarna att dölja i samband med BVC besöken, enär föräldrarna även under besöket 

talade nedvärderande och osynliggjorde barnen eller uttryckte olämpliga kommentarer. 

Flertalet BVC-sjuksköterskor menade att barnmisshandel förekommer i alla 

samhällsklasser och i alla nationaliteter och att det kan vara de vi minst anar.  

 

”Ibland är det svårt att sätta ord på, ibland får man en känsla av att här är det något 

som inte står rätt till men man kan inte alltid sätta fingret på vad är det?” (3) 

 

Det upplevdes problematiskt att avgöra om ett barn hade blivit utsatt för misshandel då 

det oftast var indicier på att något inte stod rätt till. Bedömningen försvårades även av 
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att BVC-sjuksköterskorna upplevde tidsbrist och att de ibland kunde känna sig 

oförberedda i mötet med barn de misstänkte vara utsatta för misshandel. Det uttrycktes 

speciellt svårbedömt hos nyinflyttade familjer då de saknade bakgrundsinformation och 

tidigare erfarenheter kring familjens agerande liksom hos de familjer som flyttade ofta ” 

Men de är också en signal när folk flyttar väldigt ofta, det är tycker jag lite OBS. Vad är 

det dom flyttar från?” (6).  

 

Det ansågs svårt att bedöma om ett barn hade blivit utsatt för misshandel när de 

exempelvis var smutsiga, ledsna, distanslösa eller osäkra i mötet med BVC-

sjuksköterskan. Barn som inte sökte tröst hos föräldern, väckte tankar om det kunde 

bero på en utvecklingsfas eller om barnet var rädd och inte hade tillit till sina föräldrar. 

Var detta en engångsföreteelse eller låg det något annat bakom? De menade att det var 

komplicerat att avgöra var gränsen gick för vad som är normalt och när det var 

barnmisshandel. BVC-sjuksköterskorna betonade dock vikten av att kunna se helheten.  

 

”De nästan tyr sig till mig, när man är i det här lilla rummet, mer än till föräldrarna.  

På ett sätt där de kan hoppa upp i mitt knä, å så, och då det tycker jag är lite läskigt 

faktiskt. För då, då finns inte tryggheten riktigt hos mamma och pappa om dem söker 

sig till en helt främmande människa ” (4). 

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var ett observandum när familjen uteblev från 

sina besök. De menade att en anledning till att föräldrar uteblev från besöken kunde 

vara att de ville dölja barnets blåmärken eller missbrukande föräldrar som var 

påverkade. Likväl kunde det finnas en godtagbar anledning till varför de uteblev. De 

menade att det inte är självklart i alla kulturer att gå till barnhälsovården när man är 

frisk, utan att de söker sig till vården vid behov.  

 

6.1.3 Att ha ett betydelsefullt ansvar   

BVC-sjuksköterskorna ansåg att de har ett betydelsefullt ansvar i att upptäcka barn som 

misshandlades. De ville upptäcka misshandeln i tid innan problemen blev för stora. Det 

upplevdes som ett stort ansvar som andra inte alltid förstod. De beskrev också en 

maktlöshet angående de barn som aldrig upptäckts. Majoriteten uttryckte att på grund av 

barnets utsatthet mot sina föräldrar behövde de vara barnets advokat och ambassadör. 
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De menade att barnen hade svårt att själv säga ifrån och att det var deras ansvar att se 

till barnets perspektiv.  

 

”Jag känner ju att jag, att det ligger väldigt mycket på mitt ansvar att upptäcka detta, 

alltså det känns väldigt tungt ibland // de har ju behov av att jag ser det, alltså. De är 

helt utlämnade till sina föräldrar // då behöver det vara någon annan människa som ser 

vad som försiggår” (4).  

 

Informanterna menade att de hade ett stort ansvar att uppmuntra sina kollegor på 

vårdcentralen att ha ett vidvinkelseende i mötet med både barn och vuxna och att på så 

sätt öka chanserna att upptäcka de barn som far illa i sin närmiljö.  

 

6.2 Att vara till stöd för familjen  

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var grundläggande att vara till stöd för hela 

barnfamiljen. Det innebar att även se till familjens välbefinnande och att erbjuda 

familjen vägledning och information i ett förebyggande syfte. 

 

6.2.1 Att vägleda familjen  

BVC-sjuksköterskorna upplevde att de hade en särskilt viktig roll i att ge stöd och 

vägledning till de föräldrar som inte förstod barnets behov och signaler. De framhöll 

vikten av att kunna knyta an till sina barn och rekommenderade alla föräldrarna att vara 

med på spädbarnsmassage. Vidare gavs vägledning i omvårdnad när de upplevde att ett 

barn var försummat, där barnen t.ex. var ovårdat eller hade dålig hygien. De menade att 

de kunde förebygga barnmisshandel genom att vara till stöd och vägleda föräldrarna. 

 

”Min uppgift är att identifiera så mycket jag kan, ge stöd och förebyggande hjälp till 

familjer som man känner behöver det” (3). 

 

Föräldrar från andra kulturer kunde öppet erkänna att de agade sina barn, och där 

hävdades vikten av att informera föräldrarna om att det är olagligt i Sverige. BVC-

sjuksköterskorna påpekade även vikten av att ha ett socialt nätverk och de försökte 

motivera familjer utan närstående att gå till den öppna förskolan eller annan 

gruppverksamhet. De försökte erbjuda familjen hjälp ifrån andra instanser om barnet var 
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i behov av det. BVC-sjuksköterskorna upplevde frustration när föräldrarna nekade 

barnet den hjälp som de behövde. 

 

”Om man ser att ett barn kanske är utvecklingshämmat, att man skulle vilja sätta in 

åtgärder, kanske utöka dagistiden, eller man vill att någon som är professionell inom 

språket logoped eller att man eh vill ha en utredning av barnpsykolog eller så och 

föräldrarna säger nej då, vad gör man då?” (3) 

 

6.2.2 Att se till familjens välbefinnande  

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var fundamentalt att se till föräldrarnas 

välbefinnande. Genom att ge extra tid och stöd till de som behövde, och att inte avvisa 

några frågor kunde välbefinnandet öka för hela familjen.  

 

”Inte vara rädd att fråga föräldern. – Mår du dåligt? Behöver du hjälp? // Är jag orolig 

för någonting då säger jag det till föräldern – Jag känner att att idag så funkar inte 

detta riktigt bra, hur tänker du om det? // – Du kom inte på två gånger varför?  Vad var 

det som hände? Jag blir orolig när du inte kommer. Vad var det som hände hemma som 

inte gjorde att du kom? Och då på nåt sätt får man ett svar.” (3).  

 

De upplevde att det var viktigt med hembesök för att få en inblick i hur hemmiljön såg 

ut och för att få en kontakt i hemmet. ”Hur har dom det? Och det är också så att man 

kan, kanske känna nästan när man kommer in i en familj hur stämningen är” (7). 

 

6.3 Att fatta beslut angående att anmäla  

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att kunna rådfråga andra kollegor 

och instanser. De menade att i vissa fall var det oklart om en anmälan behövdes eller 

inte. De ville oftast vara relativt säkra på vad deras misstanke grundades på, så de tog 

för det mesta tillbaka barnen på återbesök. Majoriteten önskade ett bättre samarbete 

med socialtjänsten, och många upplevde att en anmälan inte gav ett önskvärt resultat. 

 

6.3.1 Betydelsefullt att kunna rådfråga  

BVC-sjuksköterskorna upplevde det viktigt att kunna rådfråga andra kollegor och 

instanser om extra stöd och vägledning, såsom andra BVC-sjuksköterskor, läkare, 
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barnhälsovårdspsykologer eller verksamhetschefer. Det ansågs värdefullt att under 

handledning kunna diskutera fall med barnpsykolog och andra BVC-sjuksköterskor. De 

menade att diskussionerna kring olika fall var ett förbättringsarbete då de fick råd i hur 

ett fall skulle hanteras och på så sätt kunde de hantera nästa bättre. 

 

”Man kan också bolla, vi har sån där handledning med psykologer // Och där vi tar upp 

och avidentifierat olika fall som vi har, och där kan man ju få stöd också, vad tycker 

du? Det är just dom här i gråzonerna, är det en anmälan eller inte en anmälan // Där 

finns ju kollegor också i dom sammanhangen” (5).  

 

Det upplevdes bra om kollegan hade kännedom om familjen i fråga. BVC-

sjuksköterskan bad då sin kollega titta in och inspektera familjen när familjen var på 

BVC, men även få sina misstankar bekräftade. Ett par BVC-sjuksköterskor som 

arbetade ensamma på BVC upplevde avsaknad av kollegialt stöd. Om de hade varit fler 

BVC-sjuksköterskor på samma BVC kanske de hade upptäckt fler barn som behövde 

hjälp.  

 

”Det är viktigt att ha någon att ventilera handledningsmässigt bakåt. Många jobbar ju 

flera BVC sköterskor jag jobbar ju själv, det finns många som jobbar själv också men 

då har man inte en kollega direkt här och det gör ju stor skillnad, annars har kanske 

flera träffat samma familj och då kan flera ha upptäckt flera saker” (3) 

 

Samtliga BVC-sjuksköterskor ringde anonymt till socialtjänsten för att höra 

socialsekreterarens åsikt om ett specifikt fall. Det rådde dock delade meningar i hur de 

upplevde stödet från socialtjänsten. Vissa var mycket nöjda med att kunna rådfråga 

anonymt via socialtjänsten och det stöd de kunde ge, medan andra ansåg att 

socialsekreteraren gav otillräckliga och diffusa svar. Andra instanser de kunde 

konsultera, efter föräldrarnas samtycke, var barnets förskola, där de kunde fråga om de 

hade observerat något anmärkningsvärt angående barnet. Här önskades ett bättre 

samarbete, mellan förskolan och BVC då flertalet BVC-sjuksköterskor upplevde att 

pedagogerna lämnade över ansvaret att anmäla till BVC.  
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6.3.2 Att fatta beslut  

Samtliga påpekade att de hade anmälningsskyldighet vid misstanke om misshandel och 

det hävdades att de inte själva behövde utreda vad misstankarna grundades på. 

Majoriteten upplevde dock att det var svårt att fatta beslut om att anmäla, om de inte var 

mer säkra på sin sak. Det togs sällan ett beslut första gången misstankarna väcktes. De 

fann då en anledning, exempelvis något avvikande i beteendet, på viktkurvan eller i 

språkutvecklingen och därefter följdes barnen upp på ett eller flera återbesök. 

 

”Att dom kommer hit oftare, och att man har längre tid, på sig. Ehm, och man kanske är 

mer förberedd då, att man kanske ställer, kanske ställer lite andra frågor kanske eller 

titta, titta kanske ändå lite noggrannare” (7).  

 

Vid misstanke om misshandel ställde BVC-sjuksköterskan öppna frågor till föräldrarna. 

De frågade exempelvis om rutiner och hur de reagerar när barnet är trotsigt. Det ansågs 

som en bättre förutsättning för att kunna gå vidare om föräldrarna var ärliga och själva 

talade om vad som pågick. En annan viktig aspekt var att iaktta hur föräldrarna 

fungerade med sina barn, hur kontakten och samspelat var dem emellan. 

 

6.3.3 Upplevelsen av att anmäla barnmisshandel  

Samtliga BVC-sjuksköterskor gjorde en anmälan till Socialtjänsten när de upplevde oro 

för barnets välbefinnande, och de påpekade att de inte var rädda för att anmäla. BVC-

sjuksköterskorna upplevde dock en misstro att en anmälan inte skulle leda till några 

åtgärder eller insatser. Vidare att deras anmälan inte gav det resultat som önskades och 

att de i vissa fall fick göra en anmälan till. ”Man önskar ju att en anmälan ska leda till 

nåt bra för barnet å det ska det egentligen göra eh att man får eh en förändring i 

barnets liv.” (6).  

 

Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna önskade ett närmre samarbete med socialtjänsten. 

De menade att det hade känts tryggare att kommunicera med varandra om de hade haft 

en närmre kontakt och om de hade haft större kännedom om varandras profession. Det 

upplevdes att sekretessen delade BVC och socialtjänsten ifrån varandra, istället för att 

kunna arbeta ihop för familjens bästa. Ovissheten att inte veta vad som hade hänt efter 

att en anmälan gjorts beskrevs som frustrerande.  
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”Barn och familjer är inte styckbara utan behöver ett mjukt smidigt samarbete för att 

kunna hjälpas åt kring familjer som har det jobbigt och fortsätta kring de barn som har 

det jobbigt ” (8). 

 

Att tala om orosanmälan eller förklara för familjen att de behövde hjälp upplevdes inte 

lika hårt som att säga att de skulle göra en anmälan. En anmälan kunde nämligen 

uppfattas som något man gjorde till polisen. Vidare kunde det upplevas bättre för 

familjen om de vände sig direkt till socialtjänsten.   

 

”Men om det nu är så att det är omsorgsbrist, att dom ändå liksom kanske är måna om 

barnen men dom har inte den kapaciteten, orken va, förmågan å kanske att ta tag i det 

vardagliga, då känner jag väl ändå att att man kan jobba lite mer på att försöka få 

insatser frivilliga vägen” (2) 

 

Flertalet BVC-sjuksköterskor upplevde att det kändes ensamt när det behövdes göra en 

anmälan. De hade önskat att fler kollegor kunde vara med på att skriva under anmälan. 

De upplevde att en anmälan kunde väga tyngre om det var fler som hade anmält.  

 

”Det är en ansträngning och göra det här därför att man vet att det kan innebära så 

mycket förändringar för en familj, eh för barn, även om man tycker att det blir jättebra, 

mycket bättre för barnet men på nåt sätt är det alltid föräldrarna som är föräldrar till 

det barnet men man får tänka så här, att det är vår skyldighet och vi gör inte utan att vi 

noga övervägt och har mycket kött på benen, men man bär med sig det, det är en 

ansträngning” (1) 

 

BVC-sjuksköterskorna uttryckte att även om de insåg att en anmälan kunde leda till en 

förbättring för barnet, var det ändå svårt att göra en anmälan om det kunde leda till att 

barnet blev omhändertaget från sina föräldrar.  

  

6.3.4 Att upprätthålla en god relation vid anmälan  

Samtliga BVC-sjuksköterskor upplevde att det var av stor vikt att behålla en god 

relation mellan familjen och BVC även efter anmälan. De talade alltid om för någon av 

föräldrarna att en anmälan skulle utföras. Såvidare att det inte rörde sig om grövre 

misshandel där barnet blev slaget eller att det var fara för deras liv då kontaktades 
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socialtjänsten omedelbart. BVC-sjuksköterskorna menade att god relation kunde 

bevaras genom att vara ärlig. Det var också viktigt att förklara varför de kände att 

familjen behövde hjälp och stöd samt orsaken till anmälan. 

 

”Samtidigt som man är ödmjuk gentemot föräldrarna för man vill ju få en bra relation 

så att man på nått vis släpps in i deras sfär då // Så krävs det att jag bygger upp den här 

relationen och det tar ju oftast lite tid då, man får lägga mycket tid på dom här 

familjerna, och få den relationen” (5). 

 

BVC-sjuksköterskorna uttryckte att det var enklare att ta upp sin oro om de redan hade 

en god relation till föräldrarna. Det blev lättare missförstånd om de inte kände varandra. 

En relation dem emellan underlättades även när föräldrarna skulle ta emot hjälp från 

socialtjänsten. Det kunde vara blandade känslor från föräldrarna när BVC-

sjuksköterskorna anmälde dem. BVC-sjuksköterskorna visste aldrig hur en förälder 

skulle reagera, eller hur en anmälan skulle påverka. De kunde antingen tycka att BVC-

sjuksköterskan hade svikit dem, och därför fanns det också en risk i att de skulle sluta 

gå till BVC. Detta upplevdes förödande för barnet då det kunde bli ännu mer utsatt. ”Å 

då lever dom i sin miljö utan någon insyn sen” (6).  

 

”Det gäller att ha styrkan att säga att, säga det rent ut att jag misstänker detta, dom 

blir jättearga, jättesura å ska anmäla oss ena med å med det tredje, men där måste man 

se till barnets rättigheter barnets chans” (1). 

 

Några BVC-sjuksköterskor hade upplevt obehag, rädsla och hotfulla situationer då de 

talade om att de skulle göra en anmälan, men det hindrade dem inte från att göra en 

anmälan. Emellanåt, när en tid hade passerat kunde föräldrarna uppskatta att de hade 

fått hjälp, vilket i längden kunde leda till en fördjupad kontakt dem emellan. ”Men sen 

är det viktigt att man inte släpper familjen där utan man visar att man finns” (5).  

 

7 Diskussion  

I föreliggande studie användes en kvalitativ intervjustudie med en manifest 

innehållsanalys, vilket ansågs bäst lämpad att bevara syftet. Vidare i diskussionen 
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framkom att det var svårt att bedöma misstankarna kring barnmisshandel och att det var 

grundläggande med en vårdande relation. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I denna diskussion beskrivs design, urval, deltagare, förförståelse, intervjuguide, 

intervjumetodik, dataanalys och överförbarhet. Vidare diskuteras metodens styrkor och 

svagheter. 

 

7.1.1 Design 

Enligt Kristensson (2014) är forskarens avsikt med en kvalitativ metod att nå förståelse 

och att fokus ligger på upplevelser. Utifrån detta valdes en kvalitativ ansats för att en 

djupare förståelse av BVC-sjuksköterskors upplevelser. Dataanalysen är gjord med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som innebär 

att metoden kan anpassas efter forskarens erfarenheter och skiftande datakvalité.  

 

7.1.2 Urval och deltagare 

Utifrån ett ändamålsenigt urval valdes de informanter som ansåg lämpligast att besvara 

studiens syfte. Enligt Malterud (2009) kan ett urval med bred variation ge flera nyanser 

av fenomenet. För ökad bredd på urvalet valdes både vårdcentraler inom stad och förort 

samt landstingsägda och privata vårdcentraler. Även varierande åldrar och kön på 

informanterna eftertraktades.  De 15 verksamhetscheferna i studien ansvarade för en till 

fyra vårdcentraler i utvalt län i södra Sverige. Av dessa var tre verksamhetschefer 

oanträffbara och en annan avböjde deltagandet då BVC-sjuksköterskorna inte hade tid 

att medverka. Ytterligare tre BVC-sjuksköterskor avböjde av tidsbrist. En svaghet i 

studien kan vara det bortfall som uppkom. Vidare kan spekuleras i om BVC-

sjuksköterskor med upplevd tidsbrist vid deltagande i studien hade lämnat uttömmande 

svar. En annan svaghet var att av samtliga informanter, fanns ingen som inte anmält till 

socialtjänsten, vilket kunde gett ytterligare variationer. Ett par verksamhetschefer 

bifogade namnförslag på en BVC-sjuksköterska med e-mail till författarna. Utifrån 

verksamhetschefens val bland flera BVC-sjuksköterskor kan detta ses som en svaghet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betonar att urvalet av deltagare kan påverka 

giltigheten och trovärdigheten för studiens resultat. Detta genom att ett varierat urval 

kan öka möjligheterna med olika perspektiv på det undersökta fenomenet. Dessvärre 
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fanns inga manliga BVC-sjuksköterskor i detta län, vilket kanske hade försett studien 

med fler perspektiv.  

 

Studien genomfördes med 8 kvinnliga BVC-sjuksköterskor som samtycke till 

genomförandet av studien. Samtliga BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie var 

distriktssköterskor. Tre BVC-sjuksköterskor hade erfarenheter från att ha arbetat som 

skolsköterska, barnmorska och BVC inom flyktinghälsan. En styrka är de olika 

erfarenheter som BVC-sjuksköterskorna har med sig sen tidigare, vilket kan ses som att 

stärka tillförlitligheten, då erfarenheter kan förse författarna med ett djupt och rikt 

datamaterial (Kristensson, 2014). Giltighet för studien är enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) ett noggrant beskrivet urval. Under studiens senare del hörde en 

verksamhetschef av sig om fler deltagare behövdes. Författarna bedömde att inga fler 

variationer framkom i den sista intervjun och avslutade därför datainsamlingen och 

bedömde att åtta informanter var tillräckligt utifrån tid och resurser.   

 

7.1.3 Förförståelse 

Enligt Polit och Beck (2012) behöver författarna vara medvetna om att de utgör en del 

av materialet de samlar och vilken roll de har i studien. Vidare bör de reflektera över sitt 

beteende och hur de kan ha påverkat datainsamlingen och analysprocessen (Ibid.).  

Författarna funderade och diskuterade över sin förförståelse tillsammans i studiens 

inledning, och har därav försökt vara neutrala och öppna i mötena med informanterna. 

Under analysprocessen behandlades förförståelsen genom att datainsamlingen 

analyserades först var för sig och därefter jämnfördes resultatet tillsammans. Därav 

behölls resultatet textnära och den egna tolkningen förblev låg.  

 

Författarna i denna studie har fem respektive två års erfarenheter som sjuksköterskor 

inom hälso- och sjukvård. Som sjuksköterskor finns en anmälningsplikt, men ingen av 

författarna hade erfarenhet av att anmäla. Båda författarna har barn mellan 0-6 år men 

saknar erfarenheter av att arbeta med barn. Därav anses inte att vår förförståelse har 

påverkat resultatet. Vidare kan förförståelsen i viss grad påverkats hos ena författaren 

efter den verksamhetsförlagdautbildningen inom barnhälsovården. Malterud (2009) 

betonar vikten av att forskaren ständigt är medveten om sin förförståelse, så att inte 

olika perspektiv begränsas. Författarna försökte genom att ställa följdfrågorna vara 

följsamma i informantens berättande och undvika förutfattade meningar.  
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7.1.4 Intervjuguide 

Datainsamlingsmetoden utgjordes av semistrukturerande intervjuer då vi önskade få 

svar inom ett visst specifikt ämne. Enligt Polit och Beck (2012) innebär ostrukturerade 

intervjuer att en övergripande fråga ställs och ett omfattande material skapas, vilket 

kunde försett studien med ett djupare och rikare material. Då författarna saknade 

erfarenhet av att intervjua ansågs det rimligt att använda semistrukturerade intervjuer, 

för att med hjälp av de förbestämda frågorna svara på syftet. Då frågorna var färdig 

formulerade inför intervjun kring studiens syfte upplevde författarna viss struktur, vilket 

gav känsla för trygghet. Författarna utformade intervjuguiden med hjälp av deras 

handledare, vilket stärker tillförlitligheten. Då öppna frågor användes kunde 

informanterna berätta med egna ord och utifrån att följdfrågor ställdes kunde 

uttömmande svar ges, vilket även gav författarna ett rikare och djupare material. 

Kristensson (2014) betonar att intervjuguiden kan förse alla deltagare med öppna frågor 

och hjälper forskaren att hålla sig till studiens syfte.  

 

Första intervjun genomfördes tillsammans, varav intervjun transkriberades direkt efter 

och intervjuguide sågs över för eventuell förbättring. Intervjumaterialet var 

innehållsrikt, men uppmuntrade till att använda fler följdfrågor under kommande 

intervjuer, för att få mer uttömmande svar. Intervjuguiden förblev intakt. Malterud 

(2009) betonar vikten av att granska sin intervjuguide noga under fältarbete då 

fokusering kan ske på information som framkommit samt hur en intervjuguide kan 

anpassas bättre inför nästa möte. Kristensson (2014) beskriver att en intervjuguide är ett 

sätt att stärka intervjustudies giltighet. Efter tredje intervjun ändrades intervjuguiden i 

fjärde huvudfrågan, då begreppet ”vänner” togs bort för att det kändes irrelevant. 

 

7.1.5 Intervju metodik 

Enligt önskemål av informanterna skedde samtliga intervjuer med informanterna utifrån 

tid och plats i en lugn miljö på BVC. Detta för att informanterna skulle känna sig 

bekväma i mötet. Inför intervjun fanns en medvetenhet hos författarna om att ett 

maktövertag kunde uppfattas av informanten. Intervjuerna inleddes därför med ett 

vardagligt samtal. Enligt Polit och Beck (2012) är en en trygg miljö viktigt för att 

information om känslor, erfarenheter ska kunna utbytas och att deltagarna blir visade 
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respekt. Innan första intervjun gjordes en provinspelning där ljudkvalitén på 

inspelningsbanden testades. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under två veckor, våren 2014. Vid de tre första 

intervjuerna deltog båda författarna, vilket kan ses som en styrka. Vidare var en 

författare redo att skriva stödanteckningar för eventuella oklarheter. Detta kan ha stört 

informanternas berättande, vilket då kan ses som svaghet.  Enligt Polit och Beck (2012) 

är bandinspelningar att föredra vid intervjuer, då anteckningar kan vara ofullständiga 

eller innehålla felaktiga slutsatser av intervjuarens åsikter eller minne. Anteckningar 

skulle även kunna störa flödet av information (Ibid.). Vid resterande intervjuer fördes 

inga stödanteckningar, utan intervjuaren hade fullt fokus på informanten. 

 

Varje författare genomförde fyra intervjuer. Under en intervju avbröts informanten, då 

hennes kollega kommer in i rummet och diskuterade barnmisshandel, vilket kan ses som 

en svaghet. Dock diskuterades ämnet och ny data framkom. Författarna upptäcker att 

kollegan befinner sig på ett sådant avstånd att hennes röst inte är hörbar på 

bandinspelningen. Därmed har igen information från kollegan använts i resultatet. I en 

annan intervju tar inspelningsbandet slut under sista intervjufrågan, intervjuaren vänder 

bandet och informanten fortsätter intervjun. I en tredje intervju drabbas intervjuaren av 

flertal hostattacker. Dessa avbrott kan ha påverkat informanterna i deras berättande, 

dock upplevdes intervjuerna innehållsrika. Två intervjuer genomförde författarna var för 

sig då tid och vägavstånd gjorde det omöjligt för författarna att delta tillsammans. Enligt 

Kristensson (2014) kan studiens tillförlitlighet stärkas om intervjuernas längd beskrivs. 

Intervjuerna varade mellan 13 och 33 minuter och var i genomsnitt 22 minuter. Trots 

korta intervjuer, upplevde författarna dem som innehållsrika. Varje intervju avslutades 

med att intervjuaren undrade om informanterna hade något mer att tillägga vilket gav 

informanterna tillfälle att berätta ytterligare. När intervjuerna blivit transkriberade 

skickades de tillbaka till informanterna för möjlighet att läsa igenom och korrigera. 

Enligt Gunnarsson (2002) kan denna form av giltighet stärka studien, då informanterna 

fick läsa igenom intervjun för att förtydliga eller korrigera missuppfattningar. De 

transkriberade intervjuerna varierade i textstorlek mellan 1680 ord till 4905 ord och ett 

genomsnitt på 2904 ord. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en intervju vara rik på 

innebörd även om den är kort. Vidare kan det vara svårt att bedöma om det varierande 

textmaterialets omfång har påverkat studiens resultat. Ytterligare presenteras citat i 
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resultatet från alla åtta informanter, vilket stärker studiens verifierbarhet då det visar 

resultatets hållbarhet i förhållande till datamaterialet (Kristensson, 2014).  

 

7.1.6 Dataanalys 

Dataanalysen i denna studie är gjord utifrån Lundberg och Hällgren Graneheim (2012) 

med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Metoden valdes för att den kan tolka och 

granska texter, som bandade intervjuer på olika nivåer (Lundberg & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna är medvetna om att viss tolkning av material kan ha 

förekommit, men att ambitionen har varit att vara textnära i analysen. Tillsammans 

lästes intervjuerna igenom för helhetsbild och materialet upplevs som känt hos båda. 

Kristensson (2014) beskriver att studiens verifierbarhet stärks då granskaren själv kan 

göra sig en bedömning av det insamlade materialets hållbarhet genom att intervjuer 

skrivs ut ordagrant. Samtliga transkriberade intervjuer skickades med e-mail till 

handledaren, som läste stickprov av intervjuerna. Vidare lyssnade författarna 

tillsammans igenom samtliga bandinspelade intervjuer igen, för att inte missa nyanser. 

Enskilt uppmärksammades meningsenheter genom att författarna arbetade först var för 

sig med att ta ut dem. Sedan diskuterades dessa tillsammans för att öka tillförlitligheten. 

Kristensson (2014) betonar att tillförlitligheten kan styrkas då minst två personer 

analyserar, en så kallad triangulering. Detta minskar risken för att resultatet påverkas av 

förförståelse i alltför hög grad. 

 

Kristensson (2014) menar att tillförlitligheten i analysen stärktes genom att den 

synliggjordes och dokumenterades noggrant i en tabell samt att triangulering utfördes. 

Författarna skickade identifierbara meningsenheter, kondensering, koder och kategorier 

i en analystabell till handledaren, som i sin tur lämnade synpunkter på analysen. Efter 

resultatseminariet framkom flera synpunkter på resultatet, varav författarna återvände 

till analystabellen och utförde analysprocessen ur en annan synvinkel. Varav det nya 

framkomna resultatet skickades till handledare och synpunkter lämnades på det nya 

resultatet. Författarna kände att det nya resultatet var tydligare. 

 

7.1.7 Överförbarhet 

För att kunna bedöma överförbarheten har författarna noggrant beskrivit deltagare, 

urval, datainsamling och analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt 

Kristensson (2014) innebär överförbarhet hur studiens resultat kan vara giltigt och att 
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det är läsaren som avgör i vilket utsträckning studiens resultat kan användas i andra 

situationer (Ibid.). Denna aktuella studie handlar om BVC-sjuksköterskans upplevelse 

av mötet med barn som misstänks vara utsatta för misshandel. Studien kan tillämpas i 

övriga kontexter med barn och föräldrar. Författarna anser att skolsköterkan, 

förskolepersonal, vårdpersonal som inom sjukvård stöter på barn ex sjukhus, 

vårdcentraler, hemsjukvård, idrottsföreningar. I alla möten med barn är det viktigt att 

uppmärksamma barnmisshandel för att hjälpa och stötta barn till goda förutsättningar 

senare i livet.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande studie var syftet att belysa BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

barn som misstänks vara utsatt för misshandel. Från studiens resultat framkom det att 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att barnmisshandel var när barns rättigheter inte blev 

tillgodosedda, men även att det var svårt att ibland avgöra om det var misshandel eller 

inte. De upplevde att de hade ett stort ansvar att föra barnets talan och att vara barnets 

ambassadör. Det ansågs viktigt att ha barnet i fokus, men också ha ett familjeperspektiv 

för att kunna se till hela familjens välbefinnande. Att anmäla väckte många tankar, 

speciellt oro över barnets välbefinnande och vad som skulle hända med barnet. BVC-

sjuksköterskorna önskade givande återkoppling och ett bättre samarbete med 

socialtjänsten samt med förskolan för att en uppnå en ”helhet” kring barnet. I resultatet 

framgick det att det var grundläggande med en vårdande relation och att det var en 

betydande faktor i hur föräldrarna skulle reagera och hantera en anmälan.  

  

7.2.1 Att misstänka och bedöma barnmisshandel  

Föreliggande studie visar att BVC-sjuksköterskorna ansåg det svårt att bedöma 

barnmisshandel. Det överensstämmer med Eisbach och Driessnack (2010) 

intervjustudie där det framkom att sjuksköterskorna upplevde varningssignalerna 

diffusa och att det oftast inte fanns något konkret att förankra sin misstanke på. 

Lagerberg (2004) menar att för att barnmisshandel ska bli upptäckt behövs 

varningssignaler som kan yttra sig i utvecklingsproblem eller beteendeförändringar. I 

Frasers et al. (2010) studie belystes att det ansågs lättare att upptäcka fysisk och sexuell 

misshandel än psykisk misshandel och försummelse. Dessutom efter att i träning att 

upptäcka barnmisshandel upplevdes det tryggare att inte bara uppmärksamma 
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barnmisshandel utan också att göra en anmälan. Likaså i Tingberg et als. (2008) studie 

påtalades det att sjuksköterskorna saknade utbildning i att granska föräldrarnas 

uttalanden, vilket försvårade bedömningen. Hornor (2012) menar att psykisk 

misshandel är svår att upptäcka och att det oftast är något i barnets beteende som väcker 

misstankar. Det kan även förekomma varningssignaler i kontakten mellan föräldrarna 

och barnet och att det oftast behövs mer information innan misshandeln kan bekräftas, 

exempelvis från förskolan.  

 

I den aktuella studien framkom en önskan om ett bättre samarbete med förskolan. I 

Francis et als. (2012) studie belystes det att lärarna på skolan uppmärksammade andra 

varningssignaler än sjuksköterskorna. Exempelvis förändringar i samspelet med 

kompisarna och känslomässiga förändringar exempelvis gråtmildhet eller aggression. 

Lazenbatt och Freemans (2006) studie visar att distriktssköterskor var mer benägna att 

upptäcka och att anmäla barnmisshandel än läkarna. I föreliggande studie upplevde 

BVC-sjuksköterskorna även ett stort ansvar att vara barnets ambassadör eftersom 

barnen ansågs vara hjälplösa mot föräldrarna. Det överensstämmer med Söderman och 

Jacksons (2011) studie där BVC-sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att vara 

barnets ombud för barnets bästa. Likväl i Eisbach och Driessnack (2010)  studie 

hävdade sjuksköterskorna att de var tvungna att föra barnets talan. 

 

Eftersom misshandel är svår att upptäcka då varningssignalerna oftast är diffusa, talar 

detta för att ett bättre samarbete med förskolan skulle tillgodose barnets bästa. 

Dessutom är de yngre barnen mest utsatta för barnmisshandel än de äldre (UNICEF, 

2006), vilket stärker argumenteringen för att BVC och förskolan bör ha ett gemensamt 

ansvar att uppmärksamma barnmisshandel. Lika viktig är det med mer utbildning i hur 

barnmisshandel kan upptäckas och hur personal lättare kan bedöma föräldrarnas 

redogörelse. På så sätt kan förhoppningsvis fler barnmisshandelsfall uppmärksammas 

och adekvata åtgärder sättas in i tid.  

 

I den föreliggande studien upplevde BVC-sjuksköterskorna att det kunde vara svårt att 

veta var gränsen gick för vad som är normalt, barn får blåmärken och föräldrar bråkar 

men när är det barnmisshandel? BVC-sjuksköterskans uppdrag ligger i att ha kunskap 

om familjens levnadsförhållanden för att på bästa sätt kunna identifiera risker i barnets 

närmiljö (Rikshandboken, 2011). Hornor (2012) menar att det är viktigt att vårdaren är 
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medveten om sin egna kulturella medvetenhet, då detta kan skilja och att det inte 

behöver betyda barnmisshandel utan att de är unikt för deras kultur. Det är därför 

grundläggande för BVC-sjuksköterskorna att ha en förståelse för både sin egen livsvärld 

men även kunskap om familjens.  

 

Livsvärlden är den värld i hur vi ser på andra människor, oss själva och våra handlingar 

(Dahlberg, 2014). Enligt Dahlberg och Segersten (2010) är livsvärlden personlig och 

unik för varje individ. Det är också genom livsvärlden sjuksköterskan förstår familjens 

erfarenheter och upplevelser, och i livsvärlden inkluderas alltid närstående (Ibid.). Det 

är därför viktigt att BVC-sjuksköterskorna har en medvetenhet om sin egen livsvärld, 

och utifrån den har ett professionellt förhållningssätt i mötet med alla barn på BVC. I 

föreliggande studie hävdade BVC-sjuksköterskorna vikten av att behålla sin 

professionalism i mötet med barn de misstänker vara utsatt för misshandel. Det 

överensstämmer med Tingberg et als (2008) studie, dock ansåg sjuksköterskorna i deras 

studie att det kunde vara svårt när de träffade föräldrarna. I föreliggande studie framkom 

det att det blev lättare att hantera och uppmärksamma barnmisshandel med mer 

erfarenhet. Troligtvis för att det är genom våra tidigare erfarenheter och upplevelser vi 

får lärdom i hur vi ska känna igen det vi söker. På samma sätt framkom vikten av att ta 

lärdom av varandra genom rådgivning, där BVC-sjuksköterskorna kunde diskutera sina 

erfarenheter och upplevelser sedda från deras livsvärldsperspektiv.  

 

Under intervjuerna framkom det tydligt att BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var 

grundläggande att ha någon form av stöd. Exempel på stöd kunde vara att ringa 

anonymt till socialtjänsten och rådfråga. De kunde även rådfråga barnpsykolog, läkare 

eller andra BVC-sjuksköterskor. Detta i enlighet med Francis et al. (2012) som belyste 

vikten av att kunna rådfråga andra kollegor och få stöd och handledning. Likaså i 

Rowse (2009) studie hävdades vikten av att sjuksköterskorna fick stöd genom adekvat 

information och handledning i hur ärendet skulle behandlas. Det framkom tydligt att 

stöd och rådfrågning är viktigt för BVC-sjuksköterskorna vid kontakt med misstänkt 

barnmisshandel, speciellt då de var osäkra på om det var ett anmälningsfall eller inte. 

Det kunde upplevas ensamt att arbeta som BVC-sjuksköterska om inga andra BVC-

sjuksköterskor fanns på vårdcentralen. Att utöka samarbetet mellan de olika 

vårdcentralerna och ge BVC-sjuksköterskorna möjligheten att arbeta ihop, kanske hade 

främjat deras välbefinnande. Vidare genom att byta erfarenheter gynnat deras arbete 
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mot att upptäcka barnmisshandel. Med stigande erfarenhet blev det också lättare att 

hantera sina känslor i mötet med misstänkt barnmisshandel och att det blev lättare att 

agera professionellt.  

 

7.2.2 Den vårdande relationen  

Det framkom i intervjuerna att BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att vara 

till stöd för familjen och genom information vägleda familjen i olika åtgärder. Det 

ansågs även att genom samtal kunde de få reda på hur föräldrarna mådde, hur rutiner 

kring barnet fungerade och föräldrarnas attityder när barnet var trotsigt. BVC-

sjuksköterskorna betonade vikten av att ha en vårdande relation till familjen vid all 

behandling men även i samråd med en anmälan. Det ansågs vara en förutsättning för att 

familjen skulle acceptera att de var i behov av hjälp. Liksom i Söderman och Jacksons 

(2011) studie ansåg BVC-sjuksköterskorna att en god relation var ytterst viktigt, och att 

de på så sätt kunde ge familjen det stöd som behövdes. Både i föreliggande studie och i 

Söderman och Jacksons (2011)  studie belystes vikten av socialt stöd, där BVC-

sjuksköterskorna i förebyggande syfte motiverade föräldrarna att medverka i olika 

gruppverksamheter. Kairys och Johnson (2002) hävdar att vårdcentraler ska vägleda 

föräldrar och förklara riskerna med misshandel, samt belysa vikten av att visa barnen 

kärlek, acceptans och uppmärksamhet. Enligt Prop. (2007/08:110) är risken större att 

barn misshandlas av sina föräldrar när de saknar stöd och okunskap. Detta resonemang 

visar att det är betydelsefullt att ha en vårdande relation till familjen vid all behandling 

och vid det promotiva arbetet för nå bästa framgång. Detta genom att i förebyggande 

syfte utbilda föräldrarna om vikten att knyta an till sina barn och informera om riskerna 

med misshandel kan detta förhoppningsvis leda till mer förståelse och kunskap i hur de 

kan hantera svåra situationer innan det leder till att barnet misshandlas.   

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att förförståelsen formas av egna tidigare 

erfarenheter och upplevelser i livet. De anser att det är av stor vikt att individanpassa 

mötena för att få en god vårdande relation. De förklarar att en vårdande relation 

kännetecknas av att vårdaren har ett professionellt förhållningssätt och är öppen i sitt 

vårdande (Ibid.), eftersom lidandet kan både vara synligt och dolt (Arman, 2012). 

Genom att BVC-sjuksköterskan är öppen i sitt vårdande med alla familjer de möter på 

BVC finns möjligheten att de upptäcker fler barn i behov av hjälp. En god vårdande 

relation är grundläggande för att BVC-sjuksköterskan ska kunna se till att barnet och 
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familjen får den hjälp de behöver. Med en vårdande relation kan BVC-sjuksköterskan 

ha inverkan på familjer i behov. En bestående vårdande relation kan enligt Wright och 

Leahey (2013) uppstå med hjälp av en medveten närvaro och inlevelseförmåga. De 

hävdar också att sjuksköterskor har en etisk och moralisk skyldighet att i sitt arbete med 

patienten involvera familjen, vilket kan stärka patientens livskvalité och hälsa.  

 

7.2.3 Upplevelser kring anmälan  

Resultatet i studien visar att BVC-sjuksköterskorna anmäler till socialtjänsten när de är 

oroliga för barnets välbefinnande, eller när de är tämligen säkra på att barnet kan vara 

utsatt för misshandel. När de upplevde osäkerhet eller att de inte hade något konkret att 

gå på, ville majoriteten av BVC-sjuksköterskorna följa upp barnet med återbesök. 

Ovanstående överensstämmer med ett flertal andra studier (Francis et al., 2012; 

Söderman, & Jackson, 2011; Eisbach & Driessnack, 2010; Fraser et al., 2010) som 

belyser att sjuksköterskorna vill vara mer säkra, och att de samlade in mer bevis innan 

beslut fattades, om de skulle anmäla eller inte. Det i enlighet med Eisbach och 

Driessnack (2010) studie där sjuksköterskorna bokade återbesök för uppföljning. Men 

om bevisen var tydliga anmälde de omedelbart, exempelvis vid klar fysisk misshandel 

där blåmärkena inte gick ihop med förklaringen i hur de uppkom. I likhet med i Fraser 

et al. (2010), Lazenbatt och Freeman (2006) och Tingberg et als. (2008) studie där 

sjuksköterskorna inte hade anmält misstänkt barnmisshandel eftersom de inte var säkra 

på om det var en misshandel eller inte. Vidare i Davidov et als. (2012) studie där det 

framkom att sjuksköterskorna var mer benägna att anmäla när de ansåg att barnet var i 

fara.  

 

I enlighet med Söderman och Jackson (2011) önskades bättre återkoppling från 

socialtjänsten. De upplevde en ovisshet och frustration i att inte få veta om 

socialtjänsten tagit tag i ärendet eller inte. Om de då hade fått en adekvat återkoppling 

på vad som hade hänt med barnet, hade detta kanske underlättat att göra en anmälan på 

enbart misstanke. Kanske hade det också underlättat för BVC-sjuksköterskorna att 

anmäla direkt på bara misstanke om det hade varit ett bättre samarbete mellan BVC och 

socialtjänsten? Enligt Socialstyrelsen (2014) kan BVC-sjuksköterskorna få återkoppling 

på om en utredning påbörjats. Enligt lag råder det sekretess mellan BVC och 

socialsekreteraren, men enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) ska all handling 

utföras i beaktan av barnens bästa. Är det då alltid bäst för barnet att utesluta BVC? 
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Hade inte ett bättre samarbete gynnat barnet och familjen i längden? I den aktuella 

studien framkom att det var lättare att förklara för familjen att de gjorde en 

”orosanmälan” eller att förklara för familjen att de behövde ”hjälp”, istället för att säga 

att de skulle anmäla familjen. Det kanske också hade underlättat om det fanns olika 

nivåer i en ”anmälan” till socialtjänsten.  

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde en oro över att familjen skulle byta vårdcentral efter att 

de fått reda på att BVC-sjuksköterskorna hade skrivit en anmälan. De uttryckte också en 

rädsla över att anmälan inte skulle leda någonstans. BVC-sjuksköterskorna menade att 

om familjen skulle flytta kunde barnet få det ännu värre. Det hindrade dock inte BVC-

sjuksköterskorna från att anmäla om de kände att det var befogat. Resultatet stämmer 

överens med Francis et al. (2012) som visar att sjuksköterskorna var rädda att familjen 

skulle flytta om de gjorde en anmälan, och att de då inte skulle få veta vad som hände 

med barnet. I Lazenbatt och Freemans (2006) påtalades en rädsla att skada relationen till 

familjen, att barnet skulle råka ännu mer illa ut. Liknande i Davidov et als. (2012) studie 

hävdade 65 % av 532 sjuksköterskor att de upplevde att en anmälan kunde skada 

patient- och sjuksköterskerelationen. I Eisbach och Driessnack (2010) studie framkom 

det också en oro att en anmälan kunde utsätta barnet för en ännu större risk, och att 

kontakten med barnet skulle upphöra, men att de ändå anmälde om de ansåg att det var 

för barnets bästa. Ovanstående överensstämmer med Friedlaender et al. (2005) studie 

där det framkom att barn som misshandlas ofta byter vårdcentral. Emellertid ansåg 92 % 

av 532 sjuksköterskor i Davidov et als. (2012) studie att en anmälan kunde hjälpa och 

skydda barnet.  

 

Både i föreliggande studie och i Eisbach och Driessnacks (2010) studie hävdades att de 

fick anmäla flera gånger om de insåg att anmälan inte hade gjort någon verkan hos 

socialtjänsten. Dessutom upplevdes frustration när socialtjänsten och BVC inte var 

överens om att hjälp behövdes. I Eisbach och Driessnacks (2010) studie uttrycktes att 

det i fortsättningen inte var någon idé att anmäla eftersom det inte hände något.  

 

Ovanstående resonemang visar igen på att ett bättre samarbete med socialtjänsten skulle 

ligga i barnets bästa. BVC-sjuksköterskorna är rädda för att deras anmälan ska leda till 

att barnet tas ifrån BVC och att barnet då blir lämnat åt sitt öde. Det var till stor del en 

anledning till att BVC-sjuksköterskorna ville ha mer bevis på att något inte stod rätt till. 
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Hade en bättre samverkan funnits, och att BVC-sjuksköterskorna hade upplevt att en 

anmälan hade åstadkommit en positiv förändring i barnets liv hade beslutet om att 

anmäla varit lättare. Vidare hävdas vikten av ett helhetsperspektiv kring barnet för att 

kunna uppnå bästa resultat.  

 

7.3 Slutsats   

BVC-sjuksköterskor har en betydande roll i att upptäcka och förebygga barnmisshandel. 

De har i sin profession ett ansvar att ha barnets perspektiv i fokus, och att därefter föra 

barnets talan. Med denna komplexa arbetsuppgift ligger också att ha ett 

helhetsperspektiv kring barnet där stor vikt ligger i att kunna bedöma om barnet 

misshandlas i sin närmiljö. De ska även ha ett familjeperspektiv för att kunna se till hela 

familjens välbefinnande. Följaktligen att det är grundläggande att BVC-

sjuksköterskorna själva får stöd och vägledning i hur de ska hantera misstänkt 

barnmisshandel.  

 

I föreliggande studie resulterade dessa tre punkter i ny kunskap:  

 

 För att barnmisshandel tidigt ska uppmärksammas och adekvata åtgärden sättas 

in i tid behövs ett bättre samarbete mellan de olika instanserna och mer 

utbildning. 

 Att inte vara rädd för att anmäla då det är barnens bästa som ska stå i centrum.  

 Vikten av att få stöd i form av rådgivning från andra instanser och kollegor. 

Genom handledning kunde de ta del av varandras upplevelser och erfarenheter, 

vilket resulterar i en ökad kunskap om hur de ska hantera misstänkt 

barnmisshandel. Eftersom med stigande erfarenhet gjorde det lättare att hantera 

situationen.  

 

7.4 Klinisk implikation   

Utifrån våra upplevelser och erfarenheter grundas vår livsvärld. Det är utifrån vår 

livsvärld vi sätts i samband med andra och därigenom får vi en förförståelse för våra 

patienter. Således att livsvärlden utgör en viktig värdegrund för vårdandet. Följaktligen 

är en ökad kunskap om BVC-sjuksköterskans upplevelse av vikt för all personal som 

kommer i kontakt med barn och föräldrar. Genom att ta del av BVC-sjuksköterskornas 
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upplevelser och tidigare erfarenheter kan stöd och vägledning ges till all personal som 

kommer i kontakt med misstänkt barnmisshandel. Studiens resultat vill för det första 

uppmana all personal till att uppmärksamma och att vara lyhörd för barnmisshandel i 

alla möten med barnfamiljer. Förhoppningen är att studien kan öka medvetenheten och 

vidvinkelseendet hos alla så att barnmisshandel i högre grad uppmärksammas. För det 

andra belysa vikten av att etablera en vårdande relation till barnfamiljen för att bl.a. 

underlätta till vidare behandling, såsom att ta emot den hjälp de behöver. Slutligen att 

inte vara rädd för att anmäla. En anmälan ska förhoppningsvis leda till en bättre 

situation för barnet och ha barnets bästa i centrum. Resultatet visar att en anmälan kan 

till och med skapa en bättre vårande relation till barnfamiljen.  

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna upplevde att en god relation till föräldrarna 

underlättade processen av en anmälan, både när de förklarade varför samt huruvida 

hjälp skulle accepteras. En kvalitativ intervjustudie om föräldrarnas upplevelser av att 

bli anmälda samt vad de anser är viktigt i en sådan situation, hade bidragit till att 

fördjupa förståelsen av fenomenet. Genom att vårdpersonal kan ta del av föräldrarnas 

livsvärld, kan förhoppningsvis förståelsen för detta fenomen öka och ge vägledning i 

hur familjen på bästa sätt kan ges stöd. 

 

Det kunde dessutom vara av intresse att undersöka hur ett bättre samarbete kan 

appliceras mellan BVC, förskolan och socialtjänsten samt om samarbetet är bättre på 

familjecentraler och i så fall varför. Detta skulle kunna utföras med en kvantitativ 

enkätundersökning till alla BVC-sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare i ett 

specifikt område.   
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef  

 

Informationsbrev till verksamhetschef och medicinskt ansvarig inom 

barnhälsovården  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Linneuniversitetet som 

ska genomföra en magisteruppsats under vårterminen 2014. Vårt syfte är att belysa 

BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som misstänks vara utsatt för 

misshandel. Med vår studie hoppas vi kunna öka kunskapen inom detta område, vilket 

förhoppningsvis kan leda till att ge stöd åt andra BVC-sjuksköterskor i samma situation.  

Vi skulle vilja få lov att kontakta och be om att få intervjua 1 BVC-sjuksköterska på din 

vårdcentral med specialistutbildning inom distriktssköterska. Intervjuerna kommer att 

ske under v.14 och 15. Målsättningen är att intervjua cirka 8 deltagare, med varierad 

erfarenhet inom BVC, gärna både män och kvinnor i olika åldrar. Intervjuerna planeras 

ta 30-60 minuter och platsen för var intervjuerna kommer att genomföras är ert och 

BVC-sjuksköterskans val. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och 

analyseras. Deltagarna garanteras konfidentialitet dvs. deras identiteter kommer att 

avidentifieras, samt att allt material kommer vara inlåst för att hålla en hög 

sekretessnivå. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna 

forskningsstudie. Deltagandet är frivilligt, och kan när som helst avbrytas utan att orsak 

behöver anges. Det kommer inte att resultera i några negativa konsekvenser för 

deltagaren. 

Ni kan efter att arbetet är färdigt ta del av resultatet, och om så önskas skickar vi det till 

er via e-post.   

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Christel Samuelsson och Jessica 

Nyberg kontaktar och genomför intervjuer enligt ovan information.  

 

_______________________________  ______________________________ 

 Namn    Datum  

 

Vid frågor kontakta oss på:  

Christel Samuelsson    Jessica Nyberg 

Mobil: XXXX                              Mobil: XXXX 

E-post: XXXX                                             E-post: XXXX 

 

Till vår hjälp har vi vår handledare Åsa Roxberg, Docent, Lektor på Linneuniversitetet. 

Vid frågor kan hon kontaktas på: XXX 

 

Med vänliga hälsningar Jessica och Christel 

 

  



  

 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev till BVC-sjuksköterskan  

 

Informationsbrev och förfrågan om din medverkan i vår studie, med syftet att 

belysa BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som misstänks vara 

utsatt för misshandel. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor vid Linneuniversitetet. Inom 

utbildningens ram ingår ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats. Valet för 

denna uppsats är att fördjupa oss i BVC-sjuksköterskans upplevelse av att misstänka att 

barn far illa.  

 

I en BVC-sjuksköterskas profession ingår det att förebygga barns lidande och främja 

deras hälsa och utveckling. Detta genom att tidigt identifiera eventuella risker i barnets 

närmiljö. Tyvärr finns det barn som far illa pga. olika anledningar och detta kan spegla 

sig på olika sätt. Det finns dock ytterst få studier gjorda på hur BVC-sjuksköterskor 

upplever det när de får misstanke om att ett barn far illa. Av den anledningen anser vi att 

det är ytterst viktigt att lyfta fram dessa upplevelser, för att förhoppningsvis kunna ge 

stöd till andra BVC-sjuksköterskor i samma situation.  

 

Målsättningen är att intervjua cirka 8 deltagare, med varierad erfarenhet av BVC, gärna 

både män och kvinnor i olika åldrar. Intervjuerna planeras ta 30-60 minuter och platsen 

för var intervjuerna kommer att genomföras är ditt val. Intervjuerna kommer att spelas 

in för att undvika missförstånd, därefter transkriberas och analyseras. Konfidentialitet 

garanteras, dvs. alla deltagares identiteter kommer att avidentifieras. All information 

kommer att förvaras inlåst och i övrigt behandlas med sekretess och respekt för din 

integritet. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna 

forskningsstudie. Ditt deltagande är frivilligt, och du kan när som helst och utan att ange 

orsak avbryta ditt deltagande. Det kommer inte ha några negativa konsekvenser för dig.  

Ni kan efter att arbetet är färdigt ta del av resultatet, och om så önskas skickar vi det till 

er via e-post.   

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. Var vänlig och 

kontakta oss per telefon eller email om ni kan eller inte kan deltaga i studien.  
Jag samtycker till att deltaga [  ]                               Jag samtycker inte till att deltaga[  ] 

 

 

Namn                    Datum 

 

………………………………..                                …………………………………. 

 

 

Christel Samuelsson, XXXX                                    Jessica Nyberg, XXXX 

 

Till vår hjälp har vi vår handledare Åsa Roxberg, Docent, Lektor på Linneuniversitetet; 

XXXX, vilket kommer ha tillträde till det insamlade materialet, dock inte era identiteter.  

 

Med vänlig hälsning Christel och Jessica 

  



  

 

III 

Bilaga 3 Bakgrundsinformation  

 

 

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska resp. BVC-sjuksköterska?  

 

 

 

 

Hur gammal är du? 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare utbildning och extra kurser?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare erfarenheter kring barnhälsovård?  

 

 

 

 

  



  

 

IV 

Bilaga 4 Intervju guide 

 

 Inledande fråga  

1. Kan du berätta vad barnmisshandel är för dig? 

Huvudfrågor  

1. Kan du berätta vad du känner i mötet med barn som du misstänker vara utsatta 

för misshandel? 

2. Kan du beskriva vilka varningssignaler du skulle reagera på?  

3. Kan du beskriva om det finns några speciella situationer då du anser att det är 

svårbedömt att avgöra om ett barn misshandlas eller inte?  

4. Kan du beskriva hur du går tillväga när du misstänker att ett barn misshandlas?  

Följdfråga: tar du stöd av några kollegor, vänner andra instanser? 

5. Vad önskar du att du kunde göra när du misstänker att ett barn misshandlas?  

 

Exempel på Uppföljningsfrågor;  

Hur kändes det?  

Kan du utveckla det?  

Vill du berätta mer om det?  

Kan du ge något exempel?  

Tankar kring detta?  

 

Avslutande frågor 

           Är det något mer du vill tillägga eller berätta innan vi avslutar?  

           Kan vi ringa er om fler frågor dyker upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

V 

Bilaga 5 Etisk granskning  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: _ BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som misstänks vara utsatt för 

misshandel 
  

 

Projektledare: Jessica Nyberg och Christel Samuelsson_________________________________________________ 

  

 Handledare: Åsa Roxberg__________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller 

medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant 

som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)?   x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar 

risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  x 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa 

(t.ex. blodprov eller PAD)? 
  x 

 

 

        

        5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller 

psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 
  x 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex enkäter 

i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 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. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är 

anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   
  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 

x   

 

 

 

http://www.epn.se/


  

 

VI 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Växjö 2014-03-17……………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

Jessica Nyberg och Christel Samuelsson……………………………………………… 

namn 

 

Legitimerade Sjuksköterskor………………………………. 

titel 

 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap/Linnéuniversitetet Kalmar…….. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Handledare: 

Åsa Roxberg….……………………………………………………………………. 

Namn 

 

Lektor………………………………………………………………………………. 

titel 

 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap/Linnéuniversitetet Kalmar……… 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………… 

 


