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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Skolsköterskan träffar alla barn under skolgången vid minst tre planerade tillfällen för 
hälsobesök. Tillsammans med andra professioner i skolan har skolsköterskan möjlighet att 
identifiera barn som far illa och har lagstadgad anmälningsplikt. Vid misstanke om samt 
anmälan av barn som far illa finns det risk för att skolsköterskor utsätts för stress och kan 
uppleva olika etiska dilemman. Detta gör det angeläget att ta reda på deras erfarenheter inom 
området. 
Syfte 
Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av etiska dilemman vid misstanke om att barn far 
illa samt anmälan därav. 
Metod 
Studien genomfördes i två kommuner i sydsverige. Materialet samlades in vid elva intervjuer 
med skolsköterskor och analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultat 
De etiska dilemman som skolsköterskorna upplevde kategoriserades i fyra kategorier och elva 
underkategorier. Att bygga upp och bevara förtroendefulla relationer med barnen och 
föräldrarna var viktigt för skolsköterskorna. Viljan att göra rätt upplevdes som en svår uppgift 
eftersom det innebar att identifiera barn som far illa, att göra sin plikt, men även att göra nytta 
och inte skada. Skolsköterskorna kunde känna sig ensamma och utsatta i sin profession samt i 
behov av stöd, både från kollegor men även från andra professioner. De saknade återkoppling 
från socialtjänsten och önskade att de hade ett bättre samarbete. 
Slutsats 
Skolsköterskorna upplevde etiska dilemman i mötet med barn som far illa samt vid lagstadgad 
anmälan. Handledning, stöd under hela processen samt bättre samarbete med socialtjänsten 
skulle kunna leda till fler anmälningar. Utbildning samt standardiserade 
bedömningsinstrument bör kunna medföra att fler barn som far illa identifieras.  
  
Nyckelord 
Skolsköterskor, barn som far illa, etiska dilemman, anmälningsskyldighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

Background 
The school nurse sees all children at least three times during their school years in connection 
to planned health visits. Together with other school professionals the nurse has the possibility 
to identify maltreated children and is obligated by law to report it. Suspecting and reporting 
child maltreatment might implicate an exposure to stress and dealing with various ethical 
dilemmas. It is therefore important to investigate the school nurses’ experiences concerning 
this issue.  
Aim 
To describe the school nurses’ experiences of ethical dilemmas when suspecting and reporting 
child maltreatment. 
Method 
The study was conducted in two counties in southern Sweden. Data was collected by 
interviewing eleven school nurses and analyzed by using a qualitative manifest content 
analysis. 
Results 
The ethical dilemmas experienced by the school nurses were categorized in four categories 
and eleven subcategories. Building and maintaining trustful relationships with the children 
and their parents was important for the school nurses. The wish to do right was experienced as 
difficult since it meant to identify maltreated children, to report it, and at the same do good 
and do no harm. The school nurses felt alone and vulnerable in this situation and needed 
support both from colleagues and other professionals. They lacked feedback from the child 
protection services and were yearning for a better collaboration.  
Conclusion 
The school nurses experienced ethical dilemmas when meeting maltreated children and being 
obligated to report it. Supervision, support during the process and a better teamwork with the 
child protection services may increase the reporting rate. Education and standard assessment 
instruments might increase the number of identified maltreated children.  
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Inledning 
 
Under kursen ”Barn och ungdomars hälsa och ohälsa” har det i valda delar av kurslitteraturen 
förekommit uppgifter om skolsköterskornas arbetsmiljö. Bland annat beskrevs känslan av att 
vara ensam i sitt yrkesutövande utan närhet till kollegor inom samma profession. Vidare 
framkom det att inom elevhälsan träffar skolsköterskan ensam barn med olika bakgrund som 
kan må dåligt eller fara illa av olika anledningar (Clausson & Morberg, 2012). Oberoende av 
varandra har författarna upptäckt att båda var intresserade av att närmare undersöka 
skolsköterskornas erfarenheter av barn som far illa och anmälningar därav. I och med att 
anmälningarna över lag avsevärt minskar under sommarloven, innebär det att 
skolan/skolsköterskan står för merparten av anmälningarna av barn till Socialtjänsten 
(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2016). Därmed, statistiskt sett, borde de flesta 
skolsköterskorna ha gjort flera anmälningar, vilket innebär att de har erfarenhet av det. Att 
göra en anmälan kan vara svårt och föregås av etiska dilemman (Eisbach & Driessnack, 2010; 
Kraft & Eriksson, 2015). Detta gör det angeläget att ta reda på skolsköterskornas erfarenheter 
inom detta område. Emellertid finns det få studier som uttryckligen handlar om etiska 
dilemman vid anmälan av barn som far illa och ingen känd studie just om skolsköterskors 
erfarenheter därav, därför har författarna valt att genomföra denna studie.  

 
 

Bakgrund 
 
Definition av etiska dilemman 
 
Ett etiskt dilemma kan, enligt Barbosa da Silva (2002, s. 154) beskrivas som: 
 

”(…) en situation när en person upplever en konflikt där han eller hon är 
tvungen att utföra två eller fler uppgifter, men inser att oavsett vilken handling 
han eller hon än väljer kommer det bli etiskt fel.” (fri översättning av 
författarna).  
 

Barn som far illa 
 
Ett barn är enligt barnkonventionen varje människa under 18 år (UNICEF, 2009). Det råder 
en viss förvirring runt begreppet barn som far illa och idag finns det ingen nationellt eller 
internationellt vedertagen definition (Magnusson et al., 2016). Socialstyrelsens (2004a) 
beskrivning av barn som far illa omfattar: bristande omsorg, fysisk försummelse, fysiskt våld, 
kränkningar, psykisk försummelse, psykiskt våld samt sexuella övergrepp. Alla dessa 
kategorier är inkluderade och beskrivna i Världshälsoorganisationens (WHO) rapport om 
våld, som presenterades år 2002. I denna studie hänvisas till WHO’s våldstypologi för att 
belysa begreppet barn som far illa.  
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Våldsbegrepp och våldstypologi 
 
Våld är ett komplext fenomen i samhället med ursprung i samspelet mellan olika biologiska, 
sociala, kulturella, ekonomiska och politiska faktorer och har socioekonomiska konsekvenser. 
WHO (2002) definierade våld i ”World report on violence and health” som att uppsåtligt 
bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot en annan individ med följd eller 
sannolik följd att det uppstår kroppsskada, psykisk skada eller skador i den känslomässiga 
utvecklingen. I denna rapport presenteras även en våldstypologi, som kan öka förståelsen för 
hur olika former av våld interagerar med varandra samt i vilka sammanhang våld 
förekommer. Enligt rapporten indelas våld i fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt 
försummelse.  
 

• Fysiskt våld mot ett barn/barnmisshandel definieras som uppsåtlig användning av 
fysiskt våld mot ett barn som leder till eller har en potentiell hög sannolikhet att leda 
till kroppslig skada och påverkar överlevnad, utveckling och värdighet. Fysiskt våld 
kan vara att slå med eller utan tillhyggen, knuffa, ta stryptag, slå någons huvud i 
väggen eller golvet, bränna eller på något annat sätt försöka skada. När det gäller 
fysiskt våld kan det också vara vanvård; att barnet eller annan sårbar person inte får 
den omvårdnad den behöver såsom mat, kläder, sömn, värme och skydd. I hemmet 
förekommer fysiskt våld mot barn som en metod för bestraffning (WHO, 2002; 2006).  

• Psykiskt våld avser både enstaka incidenter och ett mönster att ideligen misslyckas 
med att tillgodose en för barnet utvecklande och stödjande miljö. Sådana handlingar 
kan innebära en ökad sannolikhet att skada barnets fysiska eller mentala hälsa. Detta 
kan även leda till skada på den fysiska, emotionella, moraliska och sociala 

utvecklingen. Psykiskt våld kan vara att hota om slag eller annat som utlöser rädsla, 
att nedvärdera, håna, kontrollera, utnyttja, stänga in eller att låsa ute, att i en nära 
relation utestänga en part från närhet och gemenskap. Psykiskt passivt våld mot barn 
kan innebära att inte ge barnet ömhet, uppmärksamhet, uppmuntran eller stimulans 
(WHO, 2002; 2006). 

• Sexuellt våld innebär att bli utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja, när barnet inte 
till fullo förstår innebörden av, är oförmögen att ge sitt medgivande till, att tvingas 
utföra sexuella handlingar mot sin vilja och/eller att tvingas bli vittne till sexuella 
handlingar mot sin vilja (WHO, 2002; 2006). För barn under 15 år är alla handlingar 
eller situationer med sexuell innebörd ett övergrepp oavsett om de är tvingande eller 
inte. Sexuellt övergrepp kan ske genom fysisk kontakt, men även icke fysisk kontakt, 
exempelvis att blotta sig eller att titta på porrfilm tillsammans med barn räknas som 
övergrepp. För barn över 15 år är sexuella handlingar övergrepp oavsett om de är 
tvingande eller inte om de utförs av en person som barnet är i beroendeställning till 
som till exempel förälder, mor- och farföräldrar eller institutionspersonal (Svedin & 
Banck, 2002). 

• Försummelse betyder att inte sörja för att barnet får sina grundläggande behov 
tillgodosedda och benämns även omsorgssvikt. Försummelse inkluderar upprepade 
men även enstaka tillfällen när en förälder/vårdnadshavare inte sörjer för barnets 
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utveckling och välbefinnande, förutsett att föräldern är i stånd att göra det, vad det 
gäller hälsa, utbildning, emotionell utveckling, föda, skydd samt säkra 
livsförhållanden. Föräldrar till försummade barn är inte nödvändigtvis fattiga, utan de 
kan även vara välbärgade (WHO, 2002; 2006). 

 
I denna studie används fortsättningsvis ovanstående indelning som utgångspunkt för att 
beskriva begreppet barn som far illa. Detta innebär att när begreppet förekommer, kan det 
benämna vilken typ av våld som helst, som beskrivits i de fyra ovannämnda kategorierna. 
 
Barnens rättigheter i samhället  
 
Enligt barnkonventionen som trädde i kraft år 1990, har alla barn rätt till en trygg och säker 
barndom och uppväxt. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal, som 
fastslår att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. 
De fyra grundläggande och vägledande principerna gällande barn är: 
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (UNICEF, 2009). 

 
Befolkningens inställning till barnaga har sedan 1960-talet blivit allt mer negativ. Nio av tio 
föräldrar tycker att det aldrig är rätt att slå barn. Mest negativa till barnaga är 
småbarnsföräldrar med universitetsutbildning och kvinnor födda i Sverige. Utlandsfödda och 
föräldrar med låg utbildning är däremot generellt sätt mer positiva till barnaga visar en 
nationell studie, gjord av Janson et al., (2011). Som första landet i världen beslutade Sveriges 
riksdag år 1979 att införa ett förbud mot barnaga. Detta regleras i 6 kap. 1 § i Föräldrabalken: 
  

”Barn ska ha rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” (SFS 1949:381). 

 
Trots de lagstadgade bestämmelserna förekommer fortfarande kroppslig bestraffning och 
bland de drabbade är utlandsfödda pojkar överrepresenterade. Risken ökar tiofaldigt i familjer 
där våld förekommer mellan vuxna i familjen och den är 60 % högre om föräldern är drog- 
eller alkoholpåverkad. Föräldrar uppgav ofta att händelsen inträffat i stressituationer, när de 
varit trötta eller ledsna. Barn som har blivit utsatta för våld eller bevittnat våld har själva en 
mer tolerant inställning till kroppslig bestraffning än barn som inte har blivit utsatta för eller 
bevittnat våld (Janson et al., 2011). 
 
Aktuell statistik över brott mot barn 

Statistiken visar att antalet brott mot barn ökar. Under år 2015 anmäldes 4 070 
misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år och 10 400 misshandelsbrott mot barn i åldern 7-14 
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år. Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel då våldet ofta inte 
polisanmäls när det gäller små barn. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot 
barn 0-17 år med 9 % mellan åren 2014 och 2015. Den polisanmälda misshandeln av barn har 
ökat ända sedan senare delen av 1980-talet. Den allra största delen av ökningen under 2000-
talet beror på förändringar i inställningen gällande anmälan om brott mot barn hos tre viktiga 
grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten. Misshandelsbrotten mot 
barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan, vilket slår igenom i statistiken, som visar 
att färre brott anmäls under sommarperioden än under övriga skolåret (BRÅ, 2016).  

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland 
annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Emellertid är det ett mycket stort antal brott mot 
barn 7–14 år som inte syns i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i 
många fall inte fyllt 15 år och därmed inte är straffmyndig. För övrigt är det ofta en förälder 
eller styvförälder som anmäls som misstänkt (BRÅ, 2016).  
 
Skolsköterskans profession 
 
Skolhälsovård, som enligt den nya skollagen (SFS, 2010:800) benämns elevhälsa, är den 
verksamhet som fått samhällets uppdrag att organisera och erbjuda hälsovård för barn och 
ungdomar i skolåldern. Skolhälsovården, dess personal och verksamhet är reglerad i lagar, 
föreskrifter och riktlinjer och ingår författningsmässigt både i utbildningsväsendet och i 
samhällets hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2004b; bilaga 1). 
 
Enligt skollagen har alla elever från förskoleklass till gymnasieskola (sameskola, 
specialskolan, grund- och gymnasiesärskola) rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den ska vara 
förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  
För medicinska insatser ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska, som träffar så 
gott som varje elev under skolgången vid minst tre planerade tillfällen (Clausson & Morberg, 
2012). Svensk sjuksköterskeförening anser att en specialistsjuksköterskeexamen bör leda till 
fördjupande kunskaper i omvårdnad, biomedicin, vetenskaplig metodik, pedagogik, hälsa och 
ledarskap (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2011).  
 
Även om skolsköterskorna ingår i ett team bestående av andra professionella yrkesutövare 
som skolläkare, skolkurator och skolpsykolog är dock arbetet som skolsköterska till vardags 
självständigt och oftast utan daglig kontakt med kollegor, vilket innebär att de oftast är 
isolerade och ensamma i sitt yrkesutövande. Detta medför avsaknad av möjligheten att i 
stunden kunna rådgöra med eller be någon kollega om hjälp. Dessutom kan arbetet vara 
stressigt och utövas i en “främmande” organisation där närmaste chef är utbildad i en annan 
kontext än hälso- och sjukvårdssammanhang (Clausson & Morberg, 2012). Detta föranleder 
ett behov av att ta del av och kunna relatera till andra kollegors tankar, funderingar och 
erfarenheter, inte minst i svåra situationer som innebär etiska dilemman, så som vid misstanke 
om att barn far illa samt överväganden runt anmälan därav.  
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I vårdsituationer har all hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar för att reflektera över 
barnperspektivet, vilket leder till ökad medvetenhet och därmed möjligen bättre vård  
(Söderbäck, 2010). Dessutom har samtliga vuxna ett ansvar för att barn och ungdomar inte 
ska fara illa. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) finns en uppmaning till var och en, till 
exempel grannar, idrottsledare, släktingar, kamraters föräldrar, att förmedla sin oro till 
socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får tillräcklig med omsorg. 
Samma lag fastställer att den som arbetar i en myndighet rörande barn genast ska anmäla till 
socialnämnden om misstanke finns att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, vilket innebär 
att skolsköterskan, som yrkesutövare, har denna anmälningsskyldighet. 
 
Socialtjänstens ansvar 
 
Myndigheter har en skyldighet att arbeta i samverkan kring barn som far illa, vilket regleras i 
lagstiftningen för hälso- och sjukvård, förskola och skola, polis samt socialtjänst. Denna 
samverkan ska kännetecknas av ett konsekvent barnperspektiv, där barns synsätt respekteras 
och tillvaratas (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001; Statens folkhälsoinstitut, 2010).  
 
Det är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter att ge stöd och skydd till barn vars föräldrar i 
en viss situation inte förstår eller förmår ta fullt ansvar. Även uppsökande verksamhet ingår i 
socialnämndens rättigheter/skyldigheter. Vårdnadshavare uppmuntras att så långt som möjligt 
vara delaktiga, medverka och ansvara för aktuella insatser. Om vårdnadshavaren inte ger sitt 
samtycke för att tillgodose barnets behov, kan det bli aktuellt med vård enligt lagen om vård 
av unga (LVU). För att kunna utreda en anmälan behöver handläggaren inhämta uppgifter om 
barnet från andra myndigheter. Därmed måste sekretessen brytas, för att möjliggöra 
överlämnande av i regel sekretessbelagda uppgifter, vilket benämns underrättelseskyldighet 
(Lundgren & Thunved, 2013). 
 
En anmälan bör alltid göras skriftligen, men idag finns dock inte ett nationellt standardiserat 
formulär för anmälan. Däremot bör alla arbetsplatser, där personalen omfattas av 
anmälningsskyldighet, ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska genomföras. Den som 
anmäler bör själv informera vårdnadshavaren om att en anmälan är gjord och orsaken till den. 
Efter samtycke från vårdnadshavare, kan handläggare på socialtjänsten återkoppla till den 
som anmälde och informera om ifall utredning inletts, redan pågår eller inte har inletts. Beslut 
om vidare utredning ska fattas inom fjorton dagar (SFS 2012/13:10).  
 
Aktuellt kunskapsläge 
 
Barn som far illa är ett globalt problem, som medför stort lidande för barn och familjer samt 
socioekonomiska konsekvenser både på individ- men även på samhällsnivå. Det ökar även 
risken för psykisk ohälsa senare i livet (WHO, 2002). Barn kan fara illa utan att visa tydliga 
tecken och därmed blir det svårt att upptäcka dem. Ofta har barn en tendens att inte berätta om 
att de far illa då att de känner skuld och skam samt lojalitet mot sina föräldrar (Schols et al., 
2013; Kraft & Eriksson, 2015).  
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Det är viktigt att ha kunskap om och förmågan att upptäcka barn som far illa för att barnet och 
familjen ska få hjälp och stöd. Studier visar att sjuksköterskor behöver mer kunskap och 
utbildning för att känna igen tecken på barn som far illa och anmäla detta vidare (Lazenbatt & 
Freeman, 2006; Herendeen et al., 2014). Tidigare negativa erfarenheter av att anmäla kan 
minska benägenheten för framtida anmälningar, likaså rädsla för negativa konsekvenser för 
egen del (Rowse, 2009; Ben Natan, 2012; Kraft & Eriksson, 2015). Andra faktorer som kan 
påverka beslutet att anmäla omfattar ärendets karaktär och dess allvar, sjuksköterskornas 
erfarenhet och utbildning samt deras övertygelse om att barnet/familjen kommer att kunna 
erbjudas hjälp och stöd (Lundén, 2004).  
 
Det finns forskning som belyser att skolsköterskan har möjlighet att upptäcka när ett barn far 
illa. Skolsköterskan kan identifiera barn med ofta återkommande somatiska symptom, såsom 
huvudvärk och magont, vilket kan vara tecken på t.ex. misshandel (Larsson & Zaluha, 2003; 
Shannon et al., 2010). De ständigt kontaktsökande barnen, som regelbundet återkommer till 
skolsköterskan med obetydliga åkommor kan vara symtom på att barn far illa. Även hög och 
omotiverad frånvaro från skolan beskrivs som ett tidigt tecken på att barn befinner sig i en 
risksituation (Kraft & Eriksson, 2015). 
 
Enligt Eisbach & Driessnack (2010) gör sjuksköterskan etiska överväganden vid misstanke 
om att barn far illa. Somliga fall är solklara; ”så säger lagen”. I vissa fall, när misstankarna är 
svaga och tecknen otydliga är det svårare att fatta ett adekvat beslut. Tankar som att 
ytterligare försvåra situationen för barnet/familjen, vilka permanenta konsekvenser en 
anmälan kan medföra, har man tolkat signalerna rätt, är det verkligen befogat med anmälan är 
exempel på etiska dilemman. Liknande dilemman beskrivs även av Feng et al. (2011), där 
nämns även nytto- och skadeförhållandet, autonomiprincipen samt rädsla för att stigmatisera 
familjen.  
 
Att ta ett beslut om att anmäla att ett barn farit illa till socialtjänsten kan vara svårt. 
Sjuksköterskor kan uppleva mötet med familjen som emotionellt laddat, svårt och ibland även 
påfrestande, hemskt och hotfullt. Känslor som ilska, ledsamhet, fundersamhet samt sorgsenhet 
kan uppkomma. Därmed är det viktigt med stöd från kollegor och andra professioner 
(Söderman & Jackson, 2011). I en ny svensk studie beskrev skolsköterskor känslor som 
rädsla, frustration, obehag, förtvivlan, vrede samt skuld (Kraft & Eriksson, 2015).  
 

Teoretisk referensram 
 
Ekologiska orsaker till våld 
 
Inom den ekologiska teoriramen finns den uppfattningen att orsakerna till våld interagerar 
med och påverkar varandra. Belsky (1980) identifierar fyra analysnivåer, som omfattar nästan 
alla faktorer och förklaringar i försöket att redogöra för orsakerna till barnmisshandel och 
försummelse. Dessa nivåer är den ontogenetiska utvecklingen, mikrosystemet, exosystemet 
och makrosystemet.  
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• Ontogenetisk utveckling benämns som personens historia av Heise (1998) och 
avser det som individen har i bagaget och tar med sig till relationer, 
familjelivet och föräldrarollen.  

• Mikrosystemet syftar på familjekontexten, det sammanhang där 
barnmisshandel utövas, oftast familjen eller andra nära relationer och 
bekantskapsförhållanden.  

• Exosystemet omfattar institutioner och sociala strukturer, både formella och 
informella som innesluter mikrosystemet, så som arbete, grannskap, 
bostad/vilket område man bor i, socialt nätverk samt fördelning av varor och 
tjänster. Dessa strukturer omsluter individens närmaste omgivning och därmed 
påverkar, begränsar/avgränsar eller till och med avgör vad som pågår.  

• Makrosystemet innefattar de generella värderingarna och attityderna som 
genomsyrar ett samhälle, det omfattar sådana kulturella och värderingssystem 
som härbärgerar barnmisshandel och försummelse genom den påverkan de har 
på den ontogenetiska utvecklingen, mikro- och exosystemet (Belsky, 1980). 
 

Dessutom understryker Heise (1998) betydelsen av mesosystemet, en nivå som inbegriper 
samspelet mellan olika aspekter av individens sociala miljö. Mesosystemet inkluderar länkar 
mellan individens familj och andra aktörer, så som arbetsplats, släktingar, vänkrets men även 
länkar till sociala institutioner som polis, rättsväsende samt socialtjänsten.   
 
Ofta saknas det kunskap om anledningen till varför föräldrarna utövar våld mot sina barn, 
men även om hur en professionell riskbedömning ska göras för att finna de barn som riskerar 
att fara illa. Dessutom är det viktigt att känna till de vanligaste sociala riskfaktorerna. Dessa 
faktorer, hos individen, kulturen och samhället påverkar varandra och en enskild faktor 
utlöser sällan ett övergrepp, det handlar om en interaktion mellan flera (Blair et al., 2013). 
 
Etiska teorier 
 
Etik är en viktig del inom allt vårdande oavsett vilken form av vård som utförs. I olika former 
och av olika grad kommer situationer att uppstå, som ger upphov till etiska problem eller 
dilemman. För att kunna hantera dessa uppkomna situationer, kan olika etiska teorier och 
begrepp användas. Etik och vård är nära sammankopplade och kan upplevas svåra att skilja 
på. Inom all vård görs kontinuerligt etiska överväganden (Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Ursprungligen kommer ordet etik från grekiska ordet ethos med betydelsen ”[…] karaktär, 
sedvänja, värderingar hos individer, folk eller kulturer” (Sandman & Kjellström, 2013, s. 
24). Det är svårt att tala enbart om etik utan att också nämna moral. Etik handlar om att 
medvetet tänka igenom vilka värden som uppkommer i tankar, ord och handlingar. Moral 
innefattar vårt sätt att agera i det verkliga livet i förhållande till hur vi bör/ska bete oss i olika 
sammanhang. Etiska teorier försöker ge vägledning om hur vi bör agera eller vad som är 
korrekt att göra. Exempel på etiska teorier är pliktetik, konsekvensetik och dygdetik (Ibid.) .  
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Inom pliktetiken ligger fokus på att göra den rätta handlingen. Plikter ses generellt som något 
som är definitivt och giltigheten är universell, d.v.s. de gäller i varje situation där de är 
möjliga att tillämpa. Detta betyder vidare att det inte går att bortse från plikter, utan de måste 
verkställas. Plikterna kan liknas vid regler formade till olika sammanhang och dessa ger 
handledning i vad som anses rätt eller fel att göra (Sandman & Kjellström, 2013).  
 
Konsekvensetiken däremot anser att det enbart är konsekvenserna av ett agerande som har 
betydelse. Svårigheterna med detta synsätt är främst att reda ut för vem eller för vad som 
konsekvenserna blir mest lämpade. Detta med avseende på att en generell regel inom 
konsekvensetiken råder, som innebär att endast den handling som leder till bästa möjliga 
följderna är rätt, oavsett vilka andra alternativa handlingar som finns. Frågan är om det är för 
individen, gruppen eller till samtliga begreppet vänder sig till. Vem avgör vad som är den 
mest lämpade konsekvensen, samt på vilket sätt och i vilket avseende den är bäst lämpad? 
(Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Inom dygdetiken ligger fokus istället på att ta reda på hur en person ska vara och fokuserar 
således på karaktären. Svaret på frågan vad som är den rätta handlingen i en specifik situation, 
är därför olika beroende på vem personen vill vara. En dygd erhåller en person genom det 
levda livet och är med andra ord inget som någon föds med. En dygd vägleder en individ att 
agera rätt, följaktligen gör detta att personen också gör det rätta (Sandman & Kjellström, 
2013). 
 
Aristoteles grundade den variant av dygdetik som än idag används. Han menade att en dygd 
utvecklas över tid. Redan i barndomen byggs goda vanor upp och dessa utvecklas sedan 
successivt genom hela livet. I de olika situationerna som sedan uppstår under livet kan 
därefter individen avgöra vad som är rätt handling och utföra den. Det innebär att det kan vara 
varierande i olika situationer och med andra ord hitta den rätta medelvägen. 
 

”Dygder ska utövas i förhållande till rätt person, rätt plats, med rätt motiv och 
på rätt sätt, menar Aristoteles.” (Sandman & Kjellström, 2013, s. 119).  

 
Etisk eller moralisk stress 
 
Etisk eller moralisk stress på arbetet inträffar i situationer då en person vet vad som är den 
rätta handlingen, men faktorer av olika slag påverkar utgången, så att individen antingen inte 
kan eller får genomföra gärningen. Orsakerna kan vara många, bland exempel kan nämnas 
organisatoriska begränsningar. Det gör att personen inte kan handla efter de värderingar som 
de står för utifrån interna eller externa barriärer. Svårigheten ligger också i att avgöra vad som 
är den rätta handlingen, då det kan finnas flera olika definitioner. Det går att handla efter det 
egna omdömet, men även efter vetenskapen (Sandman & Kjellström, 2013).  
 
Sjuksköterskor upplever etisk eller moralisk stress oberoende av sammanhanget de befinner 
sig i. Lützén et al. (2003) har funnit i sin studie att sjuksköterskor är moraliskt känsliga för 
patienternas utsatthet och bristande autonomi. Vidare har det visat sig att när yttre 
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omständigheter hindrar dem från att göra det de anser är bäst för patienten kan det uppstå 
moralisk stress. Likaså när de upplever att de inte har någon kontroll över situationen (Ibid.). 
 
När en person inte kan agera utefter vad samvetet säger leder detta till känslan av att vara 
ofullständig. Genom att det är samvetet hos vårdaren detta gäller, är det med andra ord en 
subjektiv uppfattning hos sjuksköterskan, om vad som är rätt eller fel för patienten. Något 
som kan öka känslan av otillräcklighet kan vara att sjuksköterskan inte alltid har möjligheten 
att ventilera patientens situation med någon annan. Följden av detta kan då bli att 
sjuksköterskorna känner att allt ansvar vilar på dem, vilket i sin tur ökar risken för att ”ta med 
jobbet hem”. Reflektion ur ett etiskt perspektiv kan vara ett stöd för att hjälpa sjuksköterskan 
att inse vad som är rimligt, utifrån vilka faktorer som påverkar vårdarens möjlighet att agera. 
Detta kan sedan verka som en drivkraft för viljan att reformera strukturen. Genom att ta upp 
och diskutera samt reflektera över etisk och moralisk stress, kan detta bidra till att stressen 
minskar, eller åtminstone känns mer hanterbar. I de fall där sjuksköterskan gjort vad som 
finns att göra, efter de begränsningar som förekommer, spelar reflektionen en viktig roll. 
Detta för att öka medvetenheten kring handlingarna och verka för att förbättra sättet att 
hantera framtida situationer efter främsta förmågan (Sandman & Kjellström, 2013). 
 

Problemformulering  
 
Barn som far illa är ett globalt problem, som medför stort lidande för barn och familjer samt 
socioekonomiska konsekvenser både på individ- men även på samhällsnivå. Skolsköterskor 
har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa, vilket medför att de kan bli 
utsatta för en påfrestande situation. Beslutet att anmäla kan föregås av olika etiska dilemman. 
Detta gör det angeläget att ta reda på skolsköterskornas erfarenheter inom detta område. 
 

Syfte 
 
Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av etiska dilemman vid misstanke om att barn far 
illa samt anmälan därav. 

 

Metod 
 
Design 
 
Kvalitativ intervju användes som metod. En deskriptiv kvalitativ ansats valdes, då syftet var 
att beskriva skolsköterskors erfarenheter så som de själva erfar dem i det sammanhang de 
befinner sig i. Vid kvalitativ metod är språket det främsta verktyget vilket ger utrymme för 
tolkningar och perspektivbunden kunskap (Polit & Beck, 2016).  
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Urval 
 
Urvalet bestod av 17 skolsköterskor i två angränsande kommuner i sydsverige. Ett 
ändamålsenligt urval gjordes, för att så mycket information som möjligt skulle erhållas 
relaterat till studiens syfte (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna var att skolsköterskorna 
arbetade i någon av de två kommunerna och att de hade erfarenhet av att hantera situationer 
där misstanke förekommit om att ett barn far illa samt anmälan därav. Att ha vidareutbildning 
till distriktssköterska var inget krav, då alla skolsköterskorna hade samma eller likartade 
arbetsuppgifter. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Det är nödvändigt att inhämta verksamhetschefens godkännande innan kontakt tas med de 
tilltänkta deltagarna, som skulle ingå studien (Kristensson, 2014). I och med att det var många 
skolsköterskor, som arbetade i den större kommunen, skickades det under mars månad ett 
informationsbrev (bilaga 2) via e-post till alla de elva rektorerna, som var huvudansvariga för 
skolsköterskor i skolor med barn från förskoleklass till årskurs sex, samt en rektor på en skola 
med barn från årskurs fyra till nio. På så sätt skulle författarna nå samtliga skolsköterskor i 
kommunen, som arbetade med de yngre barnen, då skolsköterskorna hade ansvar för flera 
skolor. En utav rektorerna gav inte sitt samtycke, då skolsköterskans tid skulle prioriteras till 
annat. Övriga elva rektorer hade inget emot att vi kontaktade skolsköterskorna kopplade till 
respektive skolor och tillfrågade dem om deltagande i studien. Veckan därpå e-postades ett 
informationsbrev (bilaga 3) till elva skolsköterskor, med önskemål om att de skulle höra av 
sig tillbaka, via e-post, om intresse fanns att delta i studien. Fyra tackade ja ganska omgående, 
två tackade nej p.g.a. hög arbetsbelastning, tre tackade ja efter en förnyad förfrågan via e-post 
och två svarade aldrig.  
 
I den mindre kommunen fanns en enda verksamhetschef för samtliga skolsköterskor, som 
kontaktades först per telefon och som sedan fick informationsbrevet via e-post enligt 
önskemål. Verksamhetschefen tog på sig ansvaret att vidarebefordra informationen till 
samtliga skolsköterskor i kommunen, oavsett ålder på barnen i skolorna. Av de fem 
tillfrågade skolsköterskorna tackade alla ja till studien, men efter någon vecka ändrade sig en 
utav dem och tackade nej p.g.a. tidsbrist. All kontakt med skolsköterskorna skedde via e-post. 
Sammanlagt bestod urvalsgruppen av 11 skolsköterskor.  
 
Datainsamling 
 
Samtliga skolsköterskor utom en valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats i anslutning 
till en av de skolorna som de bemannade. Den sistnämnda valde Universitetsbiblioteket, där 
intervjuaren bokade ett rum med möjlighet att stänga dörren. Skolsköterskorna hade goda 
förutsättningar att fullfölja intervjun med liten risk för att bli störd eller avbruten. De första tre 
intervjuerna genomfördes av båda intervjuarna, resterande intervjuer genomfördes av en 
intervjuare p.g.a. att de antingen sammanföll med varandra eller av hänsyn till det geografiska 
läget. Kristensson (2014) rekommenderar att genomföra en provintervju, särskilt om 
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intervjuarna är oerfarna. Den primära ambitionen var att genomföra en provintervju, men 
p.g.a. skolsköterskornas önskemål om plats och tid, som helt och hållet fick styra upplägget, 
var det omöjligt att leva upp till. De valde att intervjuas under lovveckan, som inträffade strax 
efter förfrågan, vilket medförde att åtta intervjuer ägde rum inom loppet av fyra dagar den ena 
veckan, resterande tre under två dagar veckan därpå. 
 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016).  
Intervjuguiden konstruerades av författarna och var godkänd av handledaren (bilaga 4). 
Personliga intervjuer ansågs vara den mest lämpade metoden för att erhålla kunskap om 
skolsköterskornas erfarenheter om etiska dilemman vid mötet med barn som far illa. I och 
med att all tidigare kontakt skett via e-post, tog intervjuarna tillfället i akt att också muntligt 
informera skolsköterskorna innan intervjun påbörjades. De fick ånyo information om studiens 
syfte, om konfidentialitet samt att de kunde avbryta närhelst de ville utan att förklara varför. 
Fyra av skolsköterskorna lämnade sitt informerade samtycke genom att scanna in och skicka 
det via e-post till en av författarna.  Resterande skolsköterskors skriftliga samtycke 
inhämtades före intervjun. Intervjuerna, som varade mellan 22,05 och 51,13 minuter 
(M=39,25) spelades in med hjälp av aktuell teknik på någon av intervjuarnas mobiltelefon.  
 
De semistrukturerade frågorna gjorde att deltagarna kunde svara med egna ord, förklara och 
beskriva sina erfarenheter. Intervjuarna kunde ställa följdfrågor vid önskan om utförligare 
beskrivningar (Polit & Beck, 2016). Författarna försökte hålla sig neutrala under intervjun för 
att inte påverka den information som framkom, för att inte påverka resultatet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Efter de första två intervjuerna framkom det uppgifter om samarbetet med 
socialtjänsten samt skolsköterskans utsatthet. Detta medförde att det tillkom ytterligare två 
frågor till intervjuguiden (fråga 7 och 8 i bilaga 4). Intervjuerna pågick tills författarna ansåg 
att ämnet var uttömt, då det inte framkom någon ny information relaterat till syftet (Polit & 
Beck, 2016). Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av författarna i nära anslutning till 
intervjun för att säkerställa en bra hågkomst, inklusive detaljer som till exempel kroppsspråk 
och mimik. I samband med transkriberingen avidentifierades materialet och kodades 
slumpmässigt med siffror mellan 1-11 för att ingen intervju skulle kunna härledas till någon 
deltagare. Det transkriberade materialet genererade ca 150 sidor text, med teckensnittet Times 
New Roman, - storlek 12, radavstånd 1,15. Författarnas handledare hade tillgång till 
materialet, men inte till skolsköterskornas identitet. 
 
Dataanalys 
 
Materialet lästes igenom separat flera gånger av intervjuarna för att få ett helhetsintryck. För 
att beskriva den narrativa texten i de elva intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys på 
manifest nivå enligt Graneheim & Lundmans metod (2004). Texten delades sedan in i 
meningsbärande enheter, där författarna letade efter framträdande beskrivningar om 
skolsköterskornas etiska dilemman i mötet med barn som for illa. Meningsenheter är en 
sammanställning av ord som relaterar till samma centrala mening. Meningsenheterna 
kondenserades och kodades därefter. Olika underkategorier innebärande röda trådar urskildes 
för att sedan, efter ytterligare reflektion sammanföras till kategorier (Tabell 1). Därefter 
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återgick författarna till meningsenheterna för att granska om det fortfarande rådde 
samstämmighet mellan de funna kategorierna och textinnehållet. För att öka trovärdigheten 
har författarna först, var för sig, kategoriserat texten i underkategorier och kategorier, vilket 
visade på ett väldigt likartat resultat och sedan enats om en slutgiltig version. Resultatet 
diskuterades därefter med handledaren.  
 
Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”Där är, tycker jag den 
viktigaste biten, att man 
bibehåller kontakten med 
föräldrarna där då. Då får 
man ju alltid fundera på vem 
ska ta den tuffa biten? Ska 
man rädda nån i detta läge? 
Ofta får man försöka rädda 
mentorn, så att de har kvar 
kontakten, det är det 
viktigaste.”(10) 

Skolsköterskan 
bidrar till en bra 
relation mellan 
mentorer och 
barn/föräldrar 

Bra relation Att bevara 
mentorernas 
kontakt med 
föräldrar/barn 
 

Att bevara en 
god relation  

” […] utav alla dessa fall, ja, 
det är inte många fall, men 
om vi säger om de tuffa 
fallen, det kan vi säga det kan 
vara tio kanske […] så tror 
jag inte att vi har haft nån 
mer återkoppling mer än en 
[…]. Då hävdar de ju att de 
har sekretess […] men hur 
ska vi kunna jobba 
tillsammans om de inte 
återkopplar till oss?”(2) 

När ärendet är 
anmält till 
socialtjänsten blir 
det sällan 
återkoppling 

Återkoppling Att sakna 
återkoppling 

Att inte känna 
stöd från 
myndigheter 

”[…] kommer med små 
grejer hela tiden så där som 
egentligen inte är nånting 
särskilt, som jag sa i början, 
det är de jag funderar lite på, 
vad är det som gör att de 
kommer […] ibland undrar 
man vilka frågor man ska 
ställa för att hitta saker, och 
det kan man ju undra.”(11) 

Det är en svår 
uppgift att känna 
igen symtom på 
barn som far illa 

Tolka 
symtom 

Att upptäcka 
barn som far illa 

Att vilja göra 
det rätta 

”[…] det händer att man gör 
det ju och i synnerhet när 
man blir attackerad av 
anhöriga då, då tar man ju 
med sig hem när man får gå 
med larm […]  hotade med en 
massa saker, att han skulle se 
till att jag blev avstängd då 
och då helt plötsligt så blev 
det ju en polissak […] det 
som jag saknade då det va väl 
stödet från rektorn, bland 

Vid ärenden där 
föräldrar blir 
hotfulla är det 
viktigt med stöd 

Utsatthet Att känna sig 
utsatt 

Att våga behöva 
be om hjälp och 
stöd 



13 
 

annat, hon skulle stått upp för 
mig och säga att så här är 
det, och det måste vi göra en 
orosanmälan på.”(5) 

 
Forskningsetiska överväganden 
 
Forskning är nödvändig både för individen och för samhället i stort. All forskning ska sträva 
efter hög kvalitet och att den bedrivs på ett motiverat och etiskt försvarbart sätt. Inför varje 
vetenskaplig undersökning skall forskaren väga nyttan av de förväntade resultaten mot de 
potentiella riskerna för deltagarna/informanterna och även för eventuella övriga parter. De 
kortsiktiga såväl som långsiktiga konsekvenserna skall vägas mot varandra. Dessa krav finns 
specificerade i Helsingforsdeklarationen av forskningsetiska principer, gällande humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer syftar till att 
ge forskaren vägledning inför planerade projekt och skydd för de medverkande. Kortfattat 
består principerna av fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.).  
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna i studien om syftet och 
vilka villkor som gäller för deltagandet. Betoning läggs också vid att deltagandet är frivilligt 
och att det går att avbryta medverkan när som helst under studien utan någon som helst 
förklaring (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna har tydligt informerat skolsköterskorna om 
studiens syfte, först skriftligen och sedan även muntligt innan intervjuerna genomfördes. I 
informationsbrevet tydliggjordes att deltagandet var frivilligt, att medverkan när som helst 
kunde avbrytas utan förklaring eller konsekvenser därav, vilket även upprepades muntligt före 
intervjun, i samband med det personliga mötet. 
 
Samtyckeskravet går ut på att deltagarna själva har rätt att besluta om sin medverkan. Särskild 
aktsamhet bör iakttas när det gäller personer under 15 år, samt deltagare som inte kan 
tillgodogöra sig informationen (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har samtyckeskravet 
uppfyllts genom att skolsköterskorna själva tog kontakt med författarna för att visa sitt 
intresse att delta i studien. Även vid påminnelsen var det frivilligt att ta kontakt med 
författarna för att meddela sitt intresse, därmed hade skolsköterskorna själva tagit beslutet att 
medverka. Innan själva förfrågan till skolsköterskorna skickades ut har även samtycke från 
berörda chefer inhämtats. Det skriftliga samtycket från skolsköterskorna inhämtades i 
anslutning till intervjun, då detta var första gången vi träffades personligen, med undantag 
från skolsköterskorna i den mindre kommunen, som hade scannat in och skickat det via e-
post. 
 
Konfidentialitetskravet betyder att samtliga i undersökningsgruppen skall ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 
2002). Informationsbrevet förtydligade hur konfidentialitet kommer att garanteras och även 
hur förvaring av känsliga personuppgifter skulle hanteras. De inspelade intervjuerna 
förvarades i lösenordskyddad mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades, avidentifierades och 
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kodades slumpmässigt med siffror från 1-11 samt lagrades i lösenordskyddad dator. Material 
utskrivet i pappersform förvarades inlåst utom räckhåll för obehöriga. 
 
Slutligen förklaras nyttjandekravet med att insamlade uppgifter om enskilda personer enbart 
får användas i forskningsändamål. Uppgifterna får således inte delas med företag eller 
myndigheter (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna försäkrade skolsköterskorna om att det 
insamlade materialet skulle användas endast i denna studie och kommer inte att hamna i 
obehörigas händer. Information lämnades även om att resultatet kommer att presenteras på 
gruppnivå och därefter skickas via e-post till dem, som så önskas. Alla skolsköterskor har 
uttryckt önskemål att ta del av resultatet och därmed kommit överens om att det skickas via e-
post när uppsatsen är godkänd. 
 
Författarna har fyllt i en etisk egengranskning (bilaga 5) enligt etikprövningsnämndens 
anvisningar (epn.se). Etikprövning för denna studie behövs inte, då forskning som bedrivs 
inom högskolan, både på grund- och avancerad nivå inte omfattas av lagen om etikprövning 
som rör människor (SFS, 2003:460). 
 

Resultat  
 
Skolsköterskorna, tio kvinnor och en man i åldrarna 30 till 63 år (M = 52,36) hade olika lång 
erfarenhet inom skolsköterskeyrket (6 månader - 32 år; M = 10,22). Av de elva 
skolsköterskorna hade fem av dem vidareutbildning inom barn och ungdom, tre till 
distriktssköterska och resterande tre till psykiatrisköterska. Samtliga hade gjort minst en 
anmälan det senaste året. Analysen resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier, 
vilket åskådliggörs i tabellen nedan (Tabell 2). För att förstärka och förtydliga resultatet 
återges direkta citat från alla intervjuer (1-11). För att bibehålla hög kvalitet på 
språkanvändningen samt underlätta läsbarheten har talspråk i vissa fall justerats till 
skrivspråk, utan att detta inkräktar på eller ändrar innebörden.  
 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier  
Kategorier  
 

Underkategorier 

 
Att bevara en god relation 
 

• Att skapa tillit hos barnet  
• Att få föräldrarna med sig 
• Att bevara mentorernas relation till 

barn/föräldrar 
 
Att vilja göra det rätta 
 

• Att upptäcka barn som far illa 
• Göra nytta, inte skada  
• Att göra sin plikt 

 
Att behöva be om hjälp och stöd 

• Ensam i sin profession 
• Att känna sig utsatt 
• Att dryfta upplevelser 

 
Att inte känna stöd från myndigheter 
 

• Att sakna återkoppling 
• Att sakna ett fungerande samarbete 
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Att bevara en god relation 
 
Att skapa tillit hos barnet 
 
Skolsköterskorna hade oftast öppen dörr och även öppen mottagning. Alla barn var välkomna 
för stort och smått, med eller utan anledning. Det var viktigt att visa sig vara tillgänglig men 
även gå ut bland barnen och låta dem lära känna en. Att bygga en förtroenderelation till barnet 
samt etablera en bra kontakt var en genomgående ambition för alla skolsköterskor. Detta för 
att förmå barnet att öppna sig och därmed få mer information för att kunna avgöra hur barnet 
hade det hemma och i skolan. Detta innebar även att inte var för ”gåpåig” utan låta barnet 
berätta i sin egen takt.  
 

”Står, gör vi ju ute bland eleverna och där skapar ju den där bron om det är 
nånting som inte är okej med eleverna, om de inte mår bra, då ser de […] vilka 
man är och var man står. Håller du dig undan då kommer de aldrig.” (2). 
 

Skolsköterskorna träffade vid flera tillfällen de barn, som de var oroliga för just för att kunna 
komma nära och följa upp barnen samt eventuellt få underlag för misstankarna. Vid vaga 
misstankar om att barn for illa fanns det ett samarbete mellan skolsköterskor och övrig 
personal på skolan för att hålla ögonen öppna. Om något inte stämde fanns det möjlighet att 
flera personer skulle vara extra vaksamma för att se hur barnet agerade. De hade som primärt 
mål att ta barnet på allvar och lyssna, även om barnets berättelse i vissa fall kunde 
missförstås.  
 

Vid anmälan blev det en viktig del i skolsköterskornas arbete att förklara för barnet vad det 
var som pågick, varför detta gjordes och att de alltid stod på barnets sida. Detta för att barnen 
inte skulle förlora tilliten till vuxna och skolsköterskan. Att kunna bevara barnets förtroende 
innebar ett dilemma d.v.s. om de skulle gå vidare med ärendet eller inte. Detta ledde till noga 
överväganden för och emot en anmälan. Att vara rak och tydlig och ge saklig information 
anpassad till barnets mognad kunde undanröja missförstånd och konstigheter. Vid ett tillfälle, 
just för att bevara tillit och förtroende hos ett barn, som redan hade en kontakt med 
socialtjänsten och insatser därifrån, valde skolsköterskan att inte göra en ny anmälan, trots att 
det kanske varit önskvärt för barnets bästa. I efterhand ångrade hon det och önskade att hon 
hade försökt få med barnet på spåret och gjort en anmälan i alla fall.  
 
Att få föräldrarna med sig 
 
Skolsköterskorna ansåg genomgående att det var viktigt att vara öppen och ärlig mot 
föräldrarna. När skolsköterskan ansåg att det behövdes stöd i föräldraskapet kunde föräldrarna 
bjudas in på trepartssamtal, där representanter från skolan och även från socialtjänsten 
närvarade. Undantaget var de fall där någon form av brott, så som misshandel eller övergrepp 
misstänktes, då blev det en direktanmälan och föräldrarna kontaktades inte. Tanken var, i 
många fall, att först försöka lösa ärendet lokalt och öka föräldrarnas förståelse för de problem 
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och bekymmer som personalen uppmärksammat, till exempel barn med smutsiga eller 
opassande kläder för årstiden. 
 

”[…] jag försöker oftast att ha ett trepartssamtal […] vilket gör att då får man 
ju förhoppningsvis […]med sig föräldrarna på att de ser ungefär samma 
svårigheter som vi gör, […] då blir det ganska mycket enklare […]. Undantag 
på det är barn som far illa för misshandel eller sexuella övergrepp eller så.” 
(8). 

 
Det var lättare att anmäla när föräldrarna var införstådda med det och samtliga 
skolsköterskornas målsättning var att få föräldrarna att samarbeta. Relationen kunde bevaras 
även efter en anmälan om föräldrarna förstod tanken med den. Målet med anmälan var att 
föräldrarna skulle få stöd i vardagen för att kunna bli en bättre förälder och därmed förbättra 
livssituationen för barnet. Således var syftet inte att peka ut, anklaga, döma eller tala om för 
föräldrarna vad som var rätt eller fel. Skolsköterskorna försökte få till en bra arbetsallians 
med föräldrarna genom att poängtera behovet av hjälp och stöd i föräldraskapet för barnets 
bästa, vilket kunde resultera i att anmälan gjordes tillsammans. En del föräldrar var positiva 
till att ta del av de erbjudna insatserna från socialtjänsten. 
 
Sedan fanns det föräldrar som blev arga eller kränkta och det hade skolsköterskorna förståelse 
för och visade ödmjukhet inför, då det är laddat att bli anmäld. Skolsköterskorna hade råkat ut 
för ett och annat ilsket ord, vilket de kunde hantera, för de försökte se sakfrågan även från 
förälderns synvinkel, förstå deras reaktion av upprördhet och förtvivlan. Relationen kunde i 
vissa fall dock återupptas efter en anmälan om alla bortsåg från den, och lämnade den därhän 
och fokuserade på nuet istället. Emellertid fanns det även föräldrar som förbjöd sina barn att 
gå till skolsköterskan och därmed avsade sig skolhälsovården för att efter flera år dock 
glömma och låta barnet återigen gå på hälsosamtal. 
 
Att bevara mentorernas relation till barn/föräldrar  
 
Skolsköterskorna uttryckte att de strävade efter att värna om en fortsatt bra relation mellan 
mentorer (som huvudläraren benämndes) och barn/föräldrar. Detta var viktigt, för att det var 
mentorerna som träffade barnen dagligen och behövde ha fortsatt bra kontakt med dem och 
deras föräldrar. Därmed föll det oftast på skolsköterskornas lott att ta de svåra samtalen, där 
någon måste berätta för föräldrarna om en misstanke eller att en anmälan gjorts. I de flesta 
fallen var det frivilligt eller rent av skolsköterskans initiativ att ta på sig denna roll för att 
rädda relationen mellan mentorn och föräldrar, även om föräldrarna förstod att informationen 
måste ha kommit från läraren/mentorn.  
 

” […] det är ju ändå lärarna som ser barnen varenda dag […]. Så det är ju 
ändå de som ska fortsätta ha den kontakten sen, tänker jag när en anmälan är 
gjord, så den är ju viktig att den [relationen][…] får fortsätta vara bra […] så 
jag kan ju vara den som ringer då [till föräldrarna].”  (11). 

 



17 
 

Alla yrkeskategorier som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla om misstanke finns 
att ett barn far illa, men det var aldrig så att en mentor/lärare själv gjorde en anmälan. Ärendet 
togs upp på elevhälsoteamet, bestående av bl.a. kurator, rektor och skolsköterska. Anmälan 
skrevs därefter av rektorn och/eller skolsköterskan och då kunde mentorn vara omnämnd som 
medanmälare, vilket gjorde att skolsköterskan var inblandad i många ärenden.  
 
Skolsköterskorna ansåg dock att samarbetet med övrig personal och sammanhållningen på 
skolan var bra, de arbetade som ett team, med barnets bästa i sikte. Med hänsyn till 
sekretessen kunde de ändå kommunicera med varandra och ta tillvara varandras olika 
funktion i verksamheten för att främja goda kontakter med barn och föräldrar.  

 
Att vilja göra det rätta  
 
Att upptäcka barn som far illa 
 
Merparten av skolsköterskorna i studien gav uttryck för komplexiteten i att upptäcka barn 
som far illa. Faktorer som spelar in kan vara bl.a. ålder på barnet, variationen på och ibland 
avsaknaden av generella symptom, hur och vilka frågor som sedan ställs till barnet. Inom all 
sjukvård behövs prioriteringar i den vård som bedrivs, så även gällande anmälningar. Det 
uppfattades som ett dilemma bland skolsköterskorna, hur mycket information som behövdes 
för att kunna fatta ett beslut gällande att göra en anmälan eller ej. En annan viktig aspekt var 
att prioritera och avgöra hur akut situationen var för barnet, om det var livshotande eller om 
det var något som kunde vänta några dagar. För att ta reda på svaret behövdes ofta ett 
tvärprofessionellt samarbete med andra yrkeskategorier på skolan. 
 
Det var inte enbart skolsköterskan som upptäckte, eller fattade misstanke om att barn for illa. 
Mentorer och andra lärare på skolorna spelade också en viktig roll i arbetet med att 
uppmärksamma missförhållanden, samt andra orsaker till att barn for illa i alla åldrar. Flera 
skolsköterskor gav uttryck för att barn upp till mellanstadiet sällan själva kom till 
skolsköterskan och berättade att de mådde dåligt. De yngre barnen vände sig oftare till sina 
lärare, som sedan förmedlade detta vidare till skolsköterskan. De lite äldre barnen var mer 
medvetna om de eventuella konsekvenserna som kunde bli påföljden av vad de berättade. De 
uppfattades också ha ett annat filter än de yngre barnen för vad de kunde eller vågade berätta. 
Det kunde vara en stor hemlighet många gånger hur barnen hade det hemma.  
 
Skolsköterskorna gav genomgående uttryck för att vissa symptom förekom oftare än andra, då 
barn for illa. Det vanligaste symptomet var smärta av något slag, där huvudvärk och 
magsmärta var de mest frekventa. Andra symptom kunde vara att barnen uttryckte att de inte 
trivdes hemma eller i skolan, med hög frånvaro som följd. Det kunde även visa sig som 
illamående, ångest, oro och att barnen ständigt återkom på mottagningen, med ibland dagliga 
besök hos sjuksköterskan utan särskild orsak. Besöken utan given orsak gav skolsköterskorna 
en misstanke om att dessa ändå ofta stod för någonting annat, men att anledningen ibland 
kunde vara svår att finna och det kunde ta lång tid. En del barn uppvisade få tecken på att de 
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for illa och var av den anledningen svåra att upptäcka, men då brukade skolsköterskan boka 
ett återbesök. 

 
 ”De kan va ett sår som för mig när jag tittar på det inte ser nånting ut […] men 
det står för nånting annat […] och så kommer de igen och igen. […] Störig i 
klassen – vad står det här för? […] så småningom kan man liksom ringa in 
[…]Jag har satt plåster på skavsår som inte finns längre […] så kan du komma 
tillbaka.” (9). 

 
Ett par av skolsköterskorna upplevde skillnader mellan hur flickor respektive pojkar uttryckte 
att de for illa. Pojkarna upplevdes som mer utåtagerande och flickorna tog oftare ett steg 
tillbaka och uppvisade istället kroppsliga symptom. En annan informant upplevde att bland de 
äldre barnen förekom självskadebeteende, utåtagerande riskbeteende och att vissa barn 
hamnade i bråk oftare än andra exempelvis.  
 
Flera skolsköterskor uttryckte att det var svårt att ställa frågor som fångade upp barn som for 
illa, då det inte fanns någon mall, eller ett enkelt sätt att upptäcka det. Några av 
skolsköterskorna i studien beskrev att deras intuition/magkänsla ofta styrde valet av handling, 
eller sättet att ställa frågor till barnet, för att ta reda på mer. Skolsköterskor med längre 
erfarenhet inom yrket menade att de fattade misstankar att barn for illa fortare än förut. 
Intuitionen att det var någonting som var fel kunde snabbt infinna sig, men utmaningen låg i 
hur de skulle ta reda på svaret. Svårigheterna låg enligt flera skolsköterskor i att ställa icke 
ledande frågor och att istället ge barnet möjlighet att tala själv. Tydlighet och rakhet i frågorna 
var av största vikt, för att minska risken för missförstånd. Frågorna fick heller inte vara för 
vaga, utan ha ett tydligt syfte. Det svåra var enligt merparten av skolsköterskorna, att ställa 
öppna frågor som guidade barnet på rätt väg, utan att påverka barnets svar i någon riktning. I 
vissa fall krävdes flera besök för att komma vidare i samtalet.  
 
Det var av vikt att barnen kände att skolsköterskan stod på deras sida. När barnet gav uttryck 
för att föräldrarna betedde sig illa på något sätt, ansåg flera skolsköterskor att det var viktigt 
att förklara för barnen varför vissa frågor behövde ställas. Att finna de barn som utsattes för 
våld och övergrepp var svårast, menade flera skolsköterskor. Barnen skämdes och därav 
uppkom känslan av att vilja dölja problemen för omvärlden. Oro för att ställa frågor som 
kunde uppfattas fel fanns också bland skolsköterskorna, men även en rädsla för att frågorna 
istället skulle väcka funderingar. Vikten av att mötet med skolsköterskan skulle upplevas som 
något positivt belystes flera gånger. Det var angeläget för samtliga skolsköterskor att barnen 
kände att de fanns vid deras sida oavsett vad som hände. 
 
Då skolsköterskan fick uppgifter från andra yrkeskategorier eller föräldrar att ett barn 
misstänktes fara illa, kunde detta leda till svåra övervägningar i hur de skulle gå vidare med 
denna information. Att göra en anmälan på andrahandsinformation var aldrig ett alternativ. 
Skolsköterskan var tvungen att ha förstahandsuppgifter och i och med detta behövde de söka 
information på egen hand. Endast genom att själva träffa barnet oron gällde, kunde de 
införskaffa sig den kunskapen de behövde från barnet, för att själva kunna stå för en eventuell 
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anmälan. Flera skolsköterskor ansåg att det var viktigt att undvika missförstånd och försäkra 
sig att de uppfattat situationen rätt. Raka frågor och återkoppling kunde vara ett led i att reda 
ut situationen. Enstaka fall förekom där skolsköterskan blev förbjuden att ta kontakt med ett 
barn av ibland oklara anledningar. Känslan av maktlöshet kunde infinna sig menade några 
skolsköterskor, när barn blev förbjudna av sina föräldrar att uppsöka skolsköterskan. 
Anledningen i vissa fall kunde vara att skolsköterskan hade fattat misstankar om att något inte 
stod rätt till och föräldrarna ville dölja det.  
 
Göra nytta, inte skada 
 
Samtliga skolsköterskor menade att det var viktigt att veta vad det var som sattes igång när en 
anmälan skickades iväg. En anmälan ska skickas iväg redan vid oro, men vikten av att ha 
tillräckligt med information belystes gång på gång under intervjuerna. Förhoppningen var att 
en anmälan skulle leda till något bra i slutändan, men även när så inte blev fallet, kunde ändå 
en anmälan vara nödvändig. Flera skolsköterskor uttryckte det som ett dilemma när det 
framkom klart och tydligt att en familj behövde hjälp och stöd, men trots detta tackade de nej. 
Även om flera anmälningar hade gjorts och hjälp erbjudits, var ändå till sist insatserna från 
socialtjänsten frivilliga. I och med det fick familjen möjlighet att tacka nej, så länge det inte 
handlade om brott, då tvångsomhändertagande av barnen kunde bli aktuellt. I vissa fall kunde 
skolan erbjuda hjälp innan en anmälan behövde skickas iväg, eller kunde samtal med 
föräldrarna häva en anmälan. Detta förutsatt att åtgärder vidtagits för att förbättra situationen 
för barnet.  
 
Att tänka efter före och väga eventuella risker och nyttoförhållanden med en anmälan mot 
varandra, var av stor vikt. Merparten av skolsköterskorna använde uttrycken ”is i magen” eller 
att de behövde ”mer kött på benen” för att beskriva tankegångarna inför en eventuell anmälan. 
Rädsla för att mista förtroendet hos barnen genom en anmälan fanns ibland. Erfarenheter i 
form av att en anmälan inte resulterade i någon förändring beskrevs av några skolsköterskor. 
En anmälan kunde i vissa fall istället leda till ett större avstånd mellan föräldrarna och skolan 
och nyttan hade där snarare varit att avvakta. Risken fanns alltid att föräldrarna avsade sig all 
form av skolhälsovård.  
 

”[…] vara väldigt klar över vad gör man här? Vad gör vi? Vad vill vi 
åstadkomma? Och då får man ju tänka till lite. Det är, så man inte ställer till 
med, syftet må va gott i första läget där, men vad är det vi vill åstadkomma? 
Vad är det vi kommer att åstadkomma? (10). 

 
Av erfarenhet påtalade flera av skolsköterskorna att de lärt sig att i vissa fall vänta och se hur 
situationen utvecklades, vilka indikatorer fanns för att barnet inte mådde bra och hur akut det 
var. Det var inte alla gånger som det fanns anledning till att skicka iväg en anmälan direkt. 
Det var viktigt att tänka ett led till och därefter fatta ett beslut. Skolsköterskorna var skyldiga 
enligt lag att göra en anmälan, redan vid en misstanke om att ett barn for illa. I verkligheten 
fungerade det inte så enligt flera skolsköterskor. Som alternativ till att skicka iväg en 
anmälan, ställde de sig istället frågan vad syftet med en eventuell anmälan var och om detta 
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skulle hjälpa barnet och föräldrarna på sikt. Vid vissa tillfällen kunde lösningen vara något 
annat. En del barn kunde uttrycka oro över att deras avslöjanden kunde leda till negativa 
konsekvenser för deras föräldrar. Då fanns det flera alternativ förutom en anmälan att tillgå. 
Undantaget var när brott misstänktes. Detta kunde vara exempelvis att bjuda in till 
trepartssamtal där föräldrarna kunde höra vad som fanns att erbjuda i form av stöd och hjälp. 
De kunde därefter ta ställning till om de ville tacka ja eller nej till erbjudandet. Utgången av 
dessa möten blev i de flesta fall positiv enligt skolsköterskorna i studien.               
 
Vissa av skolsköterskorna menade att själva ordet anmälan är ett laddat ord och hade önskat 
att det fanns ett annat uttryck eller ord att använda istället. På så vis kanske det skulle få ett 
annat mottagande hos föräldrarna. Det var viktigare att få med sig föräldrarna i rätt riktning 
och om någon sade att de skulle göra en anmälan, lät detta betydligt värre än om 
skolsköterskan istället uttryckte det som att de skulle göra en insats för att föräldrarna skulle 
få den hjälpen och det stödet de var i behov av.   
                                                                
Att göra sin plikt 
 
Några av skolsköterskorna ansåg att det ibland kunde vara skönt att ha anmälningsplikten att 
vila ett beslut på. Den medförde en skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn for illa. 
Då kunde beslutet till viss del grunda sig på den skyldigheten.  
 

”Det är alltid svårt att göra en orosanmälan […] men man får fokusera på 
barnet, är de nånting som kan vara att barnet inte mår väl eller far illa, då är 
det ju vår skyldighet […] det finns att det inte alltid är sanningsenligt det de 
berättar […] det är inte mitt bord att avgöra hur mycket sanningshalt det är i 
det barnet berättar, men berättar barnet nånting för mig, så måste jag gå på att 
det är sant och sen får socialen avgöra sanningshalten i det.” (4). 

 
Föräldrar kunde även ha förståelse för att det är en skyldighet som skolsköterskorna har att 
anmäla och att det inte alltid var ett val. Föräldrarna kunde acceptera en anmälan, när 
skolsköterskorna förklarade att de gjorde det med lagen på sin sida. Sättet att lägga fram och 
beskriva en anmälan för föräldrarna, kunde vara avgörande för utgången i vissa fall. Flera 
skolsköterskor betonade vikten av att undvika att anklaga föräldrarna, utan istället förklara för 
dem att de fått till sig information om barnet och därför var de skyldiga att gå vidare med en 
anmälan. På detta vis var det lättare för föräldrarna att få förståelse för händelseförloppet och 
risken för irritation och ilska kunde därmed minska. Flera av skolsköterskorna talade om att 
det inte var deras sak att värdera eller avgöra vad som var rätt och fel. Deras skyldighet var 
enbart att förmedla vidare vad de hört av barnet och sedan var det upp till socialtjänsten att 
utreda detta ytterligare.  
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Att inte känna stöd från myndigheter 
 
Att sakna återkoppling 
 
Skolsköterskorna ansåg genomgående att bristen på återkoppling från socialtjänsten var 
grunden till en stor frustration och ledde till dåligt samarbete. Det enda som framfördes via ett 
brev var en bekräftelse på att anmälan hade tagits emot, mer sällan information om att det 
öppnats ett ärende relaterat till anmälan eller inte.  
 

” […] det är den frustrationen jag känt sen jag började som skolsköterska att 
jag får sällan återkoppling och sen är det också att [socialtjänsten]har väldigt 
stor personal, det är stor personalomsättning där […] och trots åtskilliga möten 
med [socialtjänsten] där vi har påtalat önskemålet om att det måste till en 
återkoppling, så har det liksom, nej, det får vi inte.”  (5). 
 

Bristen på återkoppling från myndighetens sida tillskrevs sekretessen, men ofta gavs ingen 
förklaring alls, det var bara helt tyst från handläggarens sida. Stor personalomsättning och 
även oklara rutiner på myndigheten kan ha bidragit till bristerna. När skolsköterskor ville 
framföra nya uppgifter i ärendet fick de inte komma i kontakt med handläggaren, utan fick 
löftet att meddelande lämnas och någon kommer att ringa tillbaka. Men det kunde gå över en 
månad tills det lovade samtalet kom och det efter flera påtryckningar och samtal från 
skolsköterskan.  
 
Ibland fick skolsköterskorna återkoppling via föräldrar, där anmälan hade gjorts tillsammans, 
relationerna bevarats och kontakten fortsatt vara bra dem emellan. Arga eller misstänksamma 
föräldrar ville sällan berätta om de fick några insatser, vilket i och för sig var frivilligt att ta 
emot. Därmed kunde hela tanken med anmälan fallera, då föräldrarna kunde tacka nej till 
insatserna och skolsköterskorna undrade om familjen fortfarande var aktuell hos 
myndigheten, vilket inte gick att få svar på beroende på sekretessen. Detta föranledde även ett 
dilemma om ärendet skulle anmälas på nytt. Det var inte ovanligt att anmälan följde på 
anmälan, dels för att återkoppling saknades från båda parterna, vilket medförde en osäkerhet 
om familjen fått någon insats, dels för att föräldrarna kunde avböja hjälpen som erbjöds. Det 
skulle gå långt innan tvångsåtgärder blev aktuella från socialtjänstens sida.  
 
Att sakna ett fungerande samarbete 
 
Majoriteten av skolsköterskorna har haft dåliga erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten. 
De upplevde att det inte hände någonting, trots oron för barnet och allvaret i situationen hade 
socialtjänsten inget att erbjuda och då tog det stopp där. Det framkom även missnöje över att 
bedömningen och handläggningen från socialtjänstens sida uppfattades som bristfällig. Detta, 
trots anmälningsplikten, ledde till ett dilemma om att anmäla eller inte anmäla 
överhuvudtaget, om det ändå inte ledde någonvart och familjen inte fick någon hjälp. 
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”Sen kan det ju vara så […] fall där vi har anmält så att säga. Då kommer ju ett 
team från [socialtjänsten] […] och då har de tyckt att de inte ska gå vidare. Då 
har man känt sig ganska besviken att man tyckt att de inte ställer de rätta 
frågorna, eller de accepterade för lätt svaren föräldrarna gav […] jag liksom 
har känt lite lättvindigt de […] svalde och då har jag ifrågasatt […] ju längre 
man har jobbat och kanske upplevt lite utav den här typen att […] det blir inte 
nån utredning och går inte vidare till nån utredning. Så det är klart, då tänker ju 
[…] man kanske en gång, eller två gånger extra så att säga. Vad syftar det här 
till? Hjälper det? Blir de nåt stöd eller så va?” (6). 

 
Dock fanns det även positiva erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten, men främst när 
skolsköterskan hade fått en bra kontaktperson.  Det var hög personalomsättning inom 
socialtjänsten och när kontaktpersonen slutade uppstod det svårigheter igen. Det uttrycktes 
även att vissa handläggare var mer intresserade än andra att arbeta mot skolan. Mest positiva 
till samarbetet med socialtjänsten var över lag skolsköterskorna som har arbetat minst antal år 
inom yrket. Positivt upplevdes genomgående möjligheten att kunna ringa till socialtjänsten på 
deras rådgivningstelefon för att, anonymt, kunna diskutera frågor och få tips och råd om hur 
olika ärenden skulle behandlas. 
 
Skolsköterskorna uppskattade möjligheten att kunna kalla till trepartssamtal, som inte funnits 
så länge, då alla de inblandade kunde få en uppfattning om problemet, vilken hjälp som kunde 
erbjudas och vilka insatser som kunde bli aktuella. I och med att representanter från skolan 
och socialtjänsten samt föräldrarna närvarade på mötet och kunde prata fritt, bröts sekretessen 
och skolsköterskorna fick återkoppling på en gång. Då visste samtliga vad som gällde och 
kunde arbeta vidare utifrån det.  
 

Att behöva be om hjälp och stöd 
 
Ensam i sin profession  
 
Känslan av ensamhet i sin roll som skolsköterska infann sig ofta hos flertalet av 
skolsköterskorna. Dels var de ensamma i sin profession på skolan de arbetade på, dels var 
deras sekretess hårdare reglerad än övrigas i arbetslaget på skolan. Detta ledde till att 
möjligheten att prata om och ventilera frågor gällande barn på skolan begränsades. Merparten 
av skolsköterskorna hade, före sin tid som skolsköterska, även arbetslivserfarenhet inom 
andra områden av hälso- och sjukvården. Några uttryckte att de upplevde att känslan av 
ensamhet var mindre uttalad inom slutenvården, vilket inneburit teamarbete på ett annat vis. 
En skolsköterska uttryckte det som att det inom slutenvården aldrig föll på dennes lott att 
anmäla, då flera i arbetslaget såg och behandlade patienterna och känslan av ansvar fördelades 
i det avseendet annorlunda, jämfört med deras roll som skolsköterska.  
 
Ofta var det i de enskilda samtalen med barnen som skolsköterskan fick ta del av barnets 
berättelse och då blev skolsköterskan enda åhöraren. Möjligheterna att samtala med team av 
olika sammansättningar, upplevdes idag ändå som bättre jämfört med hur det var tidigare. 
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Detta beskrevs som ett stöd i beslutsprocessen och kunde minska känslan av ensamhet hos 
skolsköterskorna. Detta samarbete hade även en positiv effekt för barnet på sikt. Några 
skolsköterskor uttryckte att det ibland, ändå kunde vara svårt att avgöra i vilket skede och 
vem de skulle vända sig till, för att inhämta stöd i ett beslut gällande barn som for illa. I ett 
fall fick skolsköterskan ta över en anmälan som gjorts strax före barnet började på skolan. Det 
visade sig att barnet idag hittills var välfungerande i skolan. Det var ett dilemma att ha 
kännedom om orsakerna till anmälan utan att på ett enkelt vis kunna ventilera barnets 
situation med ansvariga lärare i barnets klass. När känslan av ensamhet blev för svår, kunde 
kollegor inom samma profession vara till hjälp och stöd.  
 

”[…] vi är ju jätteensamma, ja, jag menar jag kan inte, alltså ska jag anmäla 
så. Det är klart jag kan berätta för rektorn, men för övrigt kan jag ju inte prata 
med någon här på skolan om någonting som jag, bara får veta här, men med 
mina skolsköterskekollegor gör jag det. […] vi har ju samma tystnadsplikt. 
Allihopa.”  (7). 

 
Känsla av utsatthet 
 
Genom att skolsköterskan var ensam i sin yrkesroll och stod själv eller i vissa fall tillsammans 
med rektorn för anmälan av barn som far illa, kunde detta också bidra till känslor av utsatthet. 
Detta gav några skolsköterskor uttryck för under intervjuerna. En viktig faktor för att minska 
känslan av utsatthet, var ett fungerande stöd från ledningen, i detta fall rektorerna. I ett fall 
uppvisade rektorn på en skola stora brister i uppbackningen av skolsköterskan. Detta var i ett 
anmälningsfall gällande en anmälan om att ett barn misstänktes fara illa. Förväntningarna från 
skolsköterskan om rektorns fulla stöd blev en besvikelse, när de tillsammans hade ett möte 
med föräldrarna. Rektorn som var informerad om fallet, tog plötsligt föräldrarnas parti, istället 
för att stödja och backa upp skolsköterskan i dennes beslut. Detta belyser hur beroende de 
olika professionerna är av varandra på en skola, för att förutsättningarna för trygghet och 
därigenom en bra arbetsmiljö ska kunna främjas.  
 
Vissa skolsköterskor belyste att rädslan för den egna säkerheten kunde vara nära 
sammankopplad med att det idag, genom internet, var relativt lätt att ta del av personlig 
information. I några fall hade en anmälan lett till en rädsla för den personliga säkerheten. I ett 
fall gick det så långt att skolsköterskan på grund av hot från anhöriga till barnet, tvingades att 
gå med larm under en period. Trots detta ångrade skolsköterskan inte beslutet att anmäla. 
Totalt sett var det endast enstaka skolsköterskor, som någon gång ångrat beslutet de tagit, om 
att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn for illa. Några av skolsköterskorna hade haft 
svårare än andra att fatta beslut gällande anmälningar. Rädslor för den personliga säkerheten 
hade i vissa fall varit orsaken. 
 

”[…] då vet jag ändå att jag var lite […] man tittade en gång extra bakom 
axeln just för jag visste inte vad den familjen va benägna till.” (4). 
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Några av skolsköterskorna kände däremot att en anmälan i vissa fall inte togs på allvar, eller 
ledde till de förändringar som de tyckte hade varit nödvändiga för barnet. Detta kunde i sin tur 
leda till att de tänkte en gång till innan en ny anmälan skickades iväg. Nyttan med anmälan 
övervägde ändå risken för att följderna ibland inte blev som de kunde önska. Många tankar 
och möjligheter vägdes fram och tillbaka innan en anmälan till slut gjordes. Vissa 
skolsköterskor ansåg att anmälningar ändå föranledde en viss form av nervositet hos dem. 
Oron kunde bero på rädslan för att uttrycka sig fel, hur anmälan skulle tas emot av föräldrarna 
och rädslan för att någon skulle känna sig kränkt. Grundidén med en anmälan bottnade ändå 
till sist i att det skulle bli bättre för barnet.  
 
Att dryfta upplevelser 
 
Vägen till ett beslut gällande att skicka en anmälan om att ett barn misstänktes fara illa, kunde 
tas genom olika alternativ. Majoriteten av skolsköterskorna sökte stöd inför ett beslut och 
kände ett behov av att dryfta sina upplevelser, både tvärprofessionellt, men även med kollegor 
inom samma profession. Flera skolsköterskor beskrev att de hade ett nära samarbete med 
kuratorn, mentorerna, lärarna samt rektorn på de olika skolorna. Ett återkommande inslag i 
processen var de så kallade träffarna med elevhälsoteamet. I de fall där skolsköterskorna hade 
svårt att fatta ett beslut, kunde handledningstillfällena vara ett lämpligt forum att ta upp 
specifika ärenden. 
 

”Vi har handledning, som vi själva har begärt vi skolsköterskor, så vi har 
handledning ett par gånger per termin […] ibland kan det va ett resonemang 
mellan specialpedagoger, kuratorer och rektor i det här elevhälsoteamet. Det 
kan ju va så att man funderar tillsammans[…]” (1).  

 
Genom dessa handledningstillfällen kunde skolsköterskorna lyfta sina funderingar och tankar 
kring specifika fall, utan att identiteten på barnet i fråga avslöjades. Tryggheten låg i att 
samtliga skolsköterskor hade samma tystnadsplikt. Vid elevhälsoträffarna däremot var barnets 
identitet känd och svårigheter eller problem kunde diskuteras gemensamt av exempelvis 
skolans rektor, kurator och skolsköterska, då samtliga hade tystnadsplikt. Stödet från kollegor 
inom samma profession var också en viktig del i helheten för att söka stöd och kunna dryfta 
upplevelser mellan varandra. Skolsköterskorna ringde ofta till varandra för att diskutera 
ärenden. Känslan av att vara själv med funderingar kring ett barn inför en eventuell anmälan, 
verkade tyngande för merparten av dem. Genom att kunna ta hjälp av personer inom olika 
yrkesprofessioner stod skolsköterskorna inte längre själva med all information och kunde 
därigenom till slut fatta ett välgrundat beslut för barnets bästa. 

 

Metoddiskussion 
 
Inom humanistisk forskningstradition är kvalitativ forskning dominerande. En kvalitativ 
studie kännetecknas i korta drag av att den fokuserar på deltagarens eget perspektiv på det 
studerade fenomenet. Vidare sker den i en naturlig miljö, forskaren är det viktigaste 
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instrumentet i datainsamlingen, där data samlas in som ord/bilder samt att den i slutändan 
innehåller en tolkning (Kristensson, 2014).  
 
Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av etiska dilemman i 
mötet med barn som far illa och anmälan därav. Kvalitativ intervju är en lämplig metod för att 
ta reda på och beskriva deltagarnas egna erfarenheter i enlighet med Polit & Beck (2016), 
därför användes denna metod. Det insamlade materialet analyserades sedan med kvalitativ 
innehållsanalys på manifest nivå enligt Graneheim & Lundmans (2004) modell, som enligt 
Kristensson (2014) är en vanlig kvalitativ metod inom hälso- och vårdvetenskaplig forskning.  
 
Inom kvalitativ forskning bör forskaren välja deltagare som har erfarenhet inom det område 
som ska studeras. I en intervjustudie behöver inte urvalet vara representativt för populationen 
eftersom studiens resultat inte behöver kunna generaliseras, därmed behövs det inte ett 
urvalsförfarande som skapar representativitet. Istället är det viktigare att deltagarna har något 
att berätta om det fenomen som undersöks samt är goda berättare (Polit & Beck, 2016). 
Emellertid är det svårt att avgöra detta i förväg, men dock har varje person en berättelse att 
berätta och det åligger forskaren att få fram den (Kristensson, 2014). 
 
I denna studie gjordes ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2016), där ett av 
inklusionskriterierna var att skolsköterskorna skulle ha erfarenhet av barn som far illa samt 
anmälan därav. Även om författarna läser till distriktssköterska och därmed blir kvalificerade 
att även arbeta som skolsköterskor var det inte ett krav att skolsköterskorna skulle ha 
distriktssköterskeutbildning. Detta för att samtliga skolsköterskor har liknande arbetsuppgifter 
oavsett vidareutbildning. Att skolsköterskorna hade tre olika vidareutbildningar kan ses som 
en styrka, då detta ökade variationen och försåg författarna med rikt datamaterial. Enligt 
Graneheim & Lundman (2004) är det viktigt att sträva efter variation kring det fenomen som 
skall undersökas, vilket ökar tillförlitligheten. Det var stor variation även i skolsköterskornas 
antal yrkesverksamma år som skolsköterska men medelvärdet var relativt högt, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Merparten av skolsköterskorna har arbetat länge och hade lång erfarenhet, 
från andra verksamheter. Även medelåldern var förhållandevis hög, vilket innebär att 
skolsköterskorna både hade yrkes- men även livserfarenhet. Detta kan ha resulterat i en 
fördjupad förmåga att reflektera över sina erfarenheter. Skolsköterskorna som ingick i studien 
arbetade både på kommunal och friskola, i tätort samt på landsbygd, i olika socioekonomiska 
områden, vilket innebär en god spridning. Detta anses av författarna som en styrka gällande 
studiens giltighet. 
 
Det finns inga tydliga regler för urvalsstorlek i kvalitativ forskning. Tillräcklig mängd 
datamaterial kan erhållas med ett relativt litet urval om deltagarna har förmågan att reflektera 
över sina erfarenheter samt kommunicera detta på ett bra sätt. Urvalsstorleken kan behöva bli 
större om ämnet är känsligt och deltagarna är motvilliga att dela med sig av sina erfarenheter 
(Polit & Beck, 2016). I denna studie var ämnet känsligt, men författarna uppfattade att 
skolsköterskorna fann det angeläget att delge sina berättelser. Således bestod urvalsgruppen 
av elva skolsköterskor, tio kvinnor och en man. Detta kan ses som en styrka, då båda könen 
var representerade. 
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Bortfallet bestod av sex skolsköterskor av sjutton tilltänkta, som kan ha påverkat resultatet, 
men det är svårt att avgöra i vilken riktning. I större studier med fler deltagare skulle möjligen 
framkomma andra erfarenheter, men större mängd data kan dock vara svårhanterlig. 
Författarna ansåg att urvalet var tillräckligt stort för att besvara syftet, då liknande information 
förekom i merparten av intervjuerna. Urvalet och urvalsprocessen är noga beskrivna under 
arbetets metoddel för att öka studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 
Beck, 2016 ). 
 
I denna studie användes en intervjuguide (bilaga 4), som började med en öppen fråga om att 
återge ett tillfälle när misstankar fanns att ett barn for illa och anmälan därav. Resterande 
frågor var semistrukturerade och författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor för att öka 
förståelsen. Det är viktigt att ordna frågorna på ett logiskt sätt, alternativt börja med generella 
uppgifter för att sedan smalna av ämnet till det specifika (Polit & Beck, 2016 ). 
Intervjuguiden konstruerades initialt av författarna, ändrades efter råd och anvisningar från 
handledaren, som slutligen godkände den. Författarnas brist på erfarenhet av personliga 
intervjuer gjorde att en intervjuguide uppfattades som nödvändig för att kunna hålla fokus på 
studiens syfte. Därför användes denna datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck (2016) är 
en intervjuguide ett redskap för att forskaren ska kunna hålla fokus på det studerade 
fenomenet samt medför att alla deltagarna får frågor kring samma ämne. Detta ökar 
möjligheten att stärka giltigheten i intervjustudier (Kristensson, 2014). Den semistrukturerade 
intervjun gjorde att alla skolsköterskor fick samma frågor, men det var inte nödvändigt att de 
ställdes i samma ordning till alla. De öppna frågorna medförde att möjlighet gavs att berätta 
fritt och även följdfrågorna användes. Detta ledde till ett rikt datamaterial med uttömmande 
svar.  
 
Allteftersom intervjuerna fortskrider lär sig forskaren mer om var fokus bör ligga och därmed 
behövs en granskning och eventuellt en revidering av intervjuguiden för att förbättra den inför 
kommande intervjuer (Malterud, 2014). I de första två intervjuerna framkom det uppgifter om 
bristande återkoppling från socialtjänsten, samt en känsla av utsatthet hos skolsköterskorna. 
Följaktligen har författarna ändrat intervjuguiden och lagt till ytterligare två frågor för att 
undersöka även de aspekterna, vilket framgår av resultatet.  
 
Forskare inom kvalitativ forskning måste ha en medvetenhet om vilken roll de har i 
forskningen samt att de utgör en del av det insamlade materialet. Det är viktigt att även 
reflektera över sin påverkan på datainsamlingen och -analysen (Polit & Beck, 2016).  
Graneheim & Lundman (2004) menar att intervjuaren är medskapare av resultatet genom sin 
delaktighet i samspelet under intervju och analys. Därmed är resultatet av en intervjustudie 
beroende av författarens förförståelse. Författarna begrundade och dryftade sin förförståelse 
med varandra innan intervjuerna påbörjades och försökte följaktligen vara neutrala och öppna 
i mötet med skolsköterskorna. Intervjuguiden som gjorde att samma frågor ställdes till alla 
skolsköterskor var till hjälp att hantera förförståelsen. Malterud (2014) understryker 
betydelsen av att forskaren ständigt är medveten om sin förförståelse, för att inte begränsa 
deltagarnas egna perspektiv. Författarna försökte undvika förutfattade meningar genom att 
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ställa följdfrågor för att förtydliga berättelsen och därmed undvika missförstånd. Emellertid 
kunde detta ha påverkat riktningen på skolsköterskornas berättelse.  Författarna har tjugo 
respektive åtta års yrkeserfarenhet som sjuksköterskor, men har enbart arbetat med vuxna och 
äldre. Därmed har ingen av författarna erfarenhet av att arbeta med barn, förutom den 
verksamhetsförlagda utbildningen på barnavårdscentral. Följaktligen har författarna aldrig 
gjort en anmälan vid misstanke om att barn far illa, vilket medför att författarnas förförståelse 
kan ha haft en obetydlig påverkan på resultatet. 
 
Samtliga skolsköterskor intervjuades på sina kontor, med ett undantag, där intervjun 
genomfördes ostört på Universitetsbiblioteket. För de övriga var miljön bekant och det 
minskade maktövertaget, som ytterligare minskades genom att inleda samtalet med 
vardagligt, vänligt prat. Skolsköterskorna fick även en muntlig upprepning av syftet med 
studien, om frivillighet, konfidentialitet samt att de närhelst kunde be om en paus eller avbryta 
sin medverkan utan att behöva förklara varför. Detta är viktigt enligt Polit & Beck (2016) för 
att ”bryta isen”. Av värde är även en trygg miljö och en tillåtande atmosfär, där deltagarna 
känner tillit till forskaren och därmed vill dela med sig av känslig information. Författarna 
försökte hålla ”den röda tråden” med hjälp av intervjuguiden, utan att för den delen avbryta 
för mycket. Det är viktigt att inte avbryta respondenten, ställa ledande frågor eller ge råd 
(Ibid.), men detta upplevdes som svårt p.g.a. författarnas oerfarenhet. Samtliga intervjuer 
genomfördes under två veckor våren 2016. Under fyra dagar den första veckan genomfördes 
åtta intervjuer och under två dagar veckan därpå genomfördes resterande tre. Eftersom det var 
lov på skolorna första veckan, var elevunderlaget mindre och därmed minskade risken för att 
bli störd. 
 
De tre första intervjuerna genomfördes av båda författarna, vilket kan ses som en styrka. På 
grund av att skolsköterskorna fått fria händer att utse tid och plats, kolliderade flera intervjuer, 
vilket gjorde att resterande åtta intervjuer delades lika mellan författarna. Även avstånd och 
geografiskt läge togs hänsyn till när intervjuarna delades upp. Intervjuerna avslutades när 
ämnet upplevdes som relativt uttömt och skolsköterskorna svarade nekande vid förfrågan om 
de ytterligare ville tillägga något. En sådan förfrågan kan visa att intervjun är i sitt slutskede 
och förstärker känslan av ett positivt avslut (Polit & Beck, 2016). Intervjuerna varade mellan 
22 och 51 minuter, med en medellängd på 39 minuter. Analysmaterialet i transkriberad form 
omfattande ca 150 sidor. En studies tillförlitlighet kan stärkas genom att erhålla ett djupt och 
brett material, vilket kan återges i intervjuns tidslängd. En intervju kan vara innehållsrik även 
om den är kort och tvärtom (Kristensson, 2014). Detta bekräftades när författarna 
transkriberade materialet.  
 
Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå som användes i denna studie är en lämplig 
analysmetod för att behandla en större mängd data. Den baseras på det insamlade materialet, 
som forskaren bearbetar för att identifiera mönster, likheter och skillnader (Graneheim & 
Lundman, 2004). För att stärka en studiens verifierbarhet behöver forskaren visa för läsarna 
att tolkningen är baserad på ett hållbart insamlat datamaterial. Detta kan göras genom att alla 
intervjuer skrivs ut ordagrant, använda forskartriangulering i analysprocessen samt att direkta 
citat av materialet återges i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004; Kristensson, 2014).  
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Transkribering gjordes av författarna i nära anslutning till att intervjuerna genomfördes. Detta 
möjliggjorde ett bra minne av det som sagts och av kroppsspråket. För att säkerställa 
noggrannhet har författarna, med ett undantag, transkriberat intervjuerna de själva medverkat 
i. I samband med transkriberingen avidentifierades materialet och kodades slumpmässigt med 
siffror mellan 1-11 för att ingen intervju skulle kunna härledas till någon skolsköterska. Av 
samma anledning har även utpekande detaljer avidentifierats och därmed lokala benämningar 
som Arbete och Välfärd, Individ och familjeomsorg (IFO) har ersatts med socialtjänsten. 
Samtliga transkriberade intervjuer lästes flera gånger av författarna. Sedan delades texten in i 
meningsbärande enheter d.v.s. de delar som relaterade till studiens syfte. Författarna letade 
efter framträdande beskrivningar om skolsköterskornas etiska dilemman i mötet med barn 
som farit illa.  
 
Under analysprocessen hanterades förförståelsen genom att författarna först analyserade 
materialet var för sig, kondenserade det till underkategorier samt kategorier och därefter 
jämförde resultatet, som visade sig vara snarlikt. Sedan återgick författarna till texten för att 
försäkra sig att inga feltolkningar gjordes. Således förblev resultatet textnära och graden av 
den egna tolkningen blev låg. Tillförlitligheten i en studie stärks, enligt Polit & Beck (2016) 
när två eller flera personer analyserar och tolkar materialet för att stärka resultatet och 
undvika en persons förförståelse.  
 
Överförbarhet i kvalitativ forskning handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan 
appliceras till liknande sammanhang än det som förekommit i studien. Det är läsaren som ska 
göra den här rimlighetsbedömningen (Lincoln & Guba, 1985). Ett sätt att stärka 
överförbarheten enligt Graneheim & Lundman (2004) är att noggrant beskriva deltagarna och 
studiekontexten. Ett ytterligare sätt att öka tillförlitligheten är att synliggöra analysprocessen 
(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2016). Författarna dokumenterade analysprocessen 
noggrant under dataanalysdelen och försökte göra tolkningen så transparent som möjligt, 
genom att visa exempel ur analysen i form av en tabell (Tabell1). Direkta citat ur samtliga 
intervjuer återgavs i resultatet, som i kvalitativa studier är kontextbundet. Författarna anser 
dock att denna studies resultat rimligen kan tillämpas till andra sammanhang, där de som 
arbetar i en myndighet rörande barn har anmälningsskyldighet och kan ha varit med om 
liknande etiska dilemman. Även om resultat inte automatiskt kan överföras från ett land till ett 
annat kan det emellertid vara användbart i liknande situationer. Att resultatet i denna studie 
överensstämmer med resultatet från andra studier, som tidigare gjorts inom detta område, 
stärker trovärdigheten (Polit & Beck, 2016).  
 

Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av etiska dilemman vid 
misstanke om att barn far illa och anmälan därav. Resultatet visade att skolsköterskorna 
beskrev det som ett dilemma att identifiera barn som far illa, beroende på  
variationen/avsaknaden av symptom. Resultatet visade även att skolsköterskorna ansåg att  
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det var nödvändigt att bygga upp en förtroendefull relation främst med barnet, men även med 
föräldrarna och andra medaktörer.  Ett tredje fynd i studien var att bristande återkoppling från 
socialtjänsten ledde till en frustration bland skolsköterskorna.  
 
Att upptäcka barn som far illa 
 
Skolsköterskorna gav uttryck för att det var svårt att upptäcka barn som far illa. Att tidigt 
uppmärksamma tecken och symptom på att barnet inte mådde väl oavsett anledning, ansågs 
angeläget. Betydelsen av detta belyser även Eisbach & Driessnack (2010) i sin studie. 
Skolsköterskorna efterlyste instrument för att finna, inte enbart de uppenbara symptomen hos 
barn som far illa, utan även de vaga eller i vissa fall uteblivna tecknen (Ibid.). Det var många 
faktorer som försvårade upptäckten av barn som for illa. I vissa fall fanns det uppenbara 
skador på barnet som föranledde en direktanmälan, men i merparten av fallen var symptomen 
diffusa eller saknades helt. Barn som var ständigt återkommande med eller utan anledning, 
var vanligt förekommande hos samtliga skolsköterskor. Detta resultat stärks genom att det 
finns liknande erfarenheter i flera studier, däribland Francis et al. (2012) samt Kraft & 
Eriksson (2015). Dessa studier beskriver barn som var ideligen återkommande för minsta lilla 
sak och utan att uppvisa uppenbara eller mätbara symptom på att de for illa. Det som 
ytterligare försvårade det hela var också att dessa barn förekommer i alla skolor och i samtliga 
samhällsklasser.  
 
Några av skolsköterskorna följde sin intuition och uppgav att magkänslan ofta ledde dem i rätt  
riktning, när de fick känslan av att något inte stämde med barnet, men inte kunde sätta fingret 
på vad det var. Likartade resultat förekom i en studie gjord av Schols et al. (2013), där 
intuitionen spelade en viktig roll för vidareutredning gällande vad som orsakat dessa känslor 
av obehag hos skolsköterskan. Intuition var nära sammankopplad med tidigare erfarenheter. 
En skolsköterska i studien beskrev att hon hade fått lära sig att ägna mer uppmärksamhet åt 
känslan av att något var fel med barnet, än åt blåmärkena på barnets kropp. Således måste 
orsaken till dessa obehagskänslor undersökas. 
 
En viktig pusselbit för skolsköterskorna i arbetet med att identifiera barn som far illa, var 
förutom att se tecken och symptom även att ställa de frågor som kunde ge vägledning i 
utredningen samt svar från barnet. Skolsköterskorna upplevde det som en utmaning att ställa 
raka och tydliga frågor till barnet, som inte kunde missuppfattas. Det svåraste var att ställa 
känsliga frågor, exempelvis gällande misstankar om sexuella övergrepp. Med längre 
erfarenhet som skolsköterska kunde denna förmåga/känsla förbättras, vilket kunde 
kompensera den ibland bristande utbildningen i att upptäcka barn som far illa. Liknande 
resultat beskrevs i flera studier (Fraser et al., 2009; Piltz & Wachtel, 2009; Herendeen et al., 
2013). Dessa belyser betydelsen av teoretisk utbildning för att kunna upptäcka barn som far 
illa. Detta ökade medvetenheten hos och chanserna för att även sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet kunde identifiera barn som far illa. Förutom utbildning och erfarenhet belystes 
även att sjuksköterskans attityd till anmälan var en av de bidragande faktorerna som 
påverkade benägenheten att anmäla eller inte  
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Några skolsköterskor uttryckte att det var svårare att nå och upptäcka de äldre barnen, då 
dessa var mer medvetna om konsekvenserna av sin situation på ett helt annat sätt jämfört med 
de yngre barnen. Detta konstaterade även Herendeen et al. (2013) i sin studie, som visade att 
svårighetsgraden av att finna dessa barn kunde illustreras med, att det enligt studien endast 
var 10 procent av de barnen som for illa, som berättade detta för någon vuxen. Därutöver 
visade studien även att ju äldre barnen blev, desto svårare verkade det vara för dem att berätta.  
 
Flertalet av skolsköterskorna hade erfarenhet av att beslut om en anmälan inte alltid var lätt. 
Beslutet kan föregås av olika steg. Dessa steg kunde bestå i bl.a. att samla tillräckligt med 
information om/från barnet för att säkerställa att beslutet som sedan togs var välförankrat. 
Francis et al. (2012) förklarar dessa steg som att först öka medvetenheten kring och öppna 
sinnena för att kunna upptäcka barn som far illa. Sedan följer en period av väntan och 
insamlande av information. Det tredje steget består av att fatta ett välgrundat beslut om att 
anmäla eller inte. Till sist innebär det att invänta resultatet av deras val av handling.  
 
Skolsköterskorna i studien gav uttryck för att etiska dilemman av olika karaktär kunde 
uppkomma i de fall där symptomen från barnen var vaga/otydliga. Socialtjänstlagen (SFS, 
2001:453) är tydlig i att om det finns misstankar om att barn far illa, är det skolsköterskornas 
skyldighet att omgående anmäla detta till socialtjänsten. Dilemmat ligger i att så ser inte 
verkligheten ut, då skolsköterskorna oftast behövde införskaffa mer information kring barnets 
situation, för att sedan kunna fatta ett välgrundat beslut. Av den anledningen skickades inte 
alltid en anmälan iväg direkt vid misstanke, utan ibland behövdes mer tid till att undersöka 
situationen vidare. Detta kunde leda till moralisk stress. Lützen et al. (2003) har funnit att 
sjuksköterskor kan uppleva moralisk stress när de handlar utifrån regler som inte 
överensstämmer med den egna uppfattningen av vad som är bäst för patienten. Liknande 
resultat beskrevs i studien av Silén et al. (2011), som dessutom funnit att sjuksköterskor 
övervägde att avsluta eller till och med slutade en anställning till följd av moralisk stress. 
Konsekvenserna av moralisk stress kan vara förödande för sjuksköterskor p.g.a. minskad 
trivsel och tillfredsställelse på arbetsplatsen, vilket kan leda till utbrändhet och psykisk ohälsa 
(Wiegand & Funk, 2012; Rushton et al., 2015). Ur ett samhälleligt perspektiv kan moralisk 
stress på så vis medföra ökade kostnader till följd av exempelvis sjukskrivningar. 
 
Skolsköterskorna ansåg det angeläget att upptäcka barn som far illa för att kunna ge hjälp och 
stöd till barnet och/eller familjen. När familjen fick hjälp, kunde det leda till stöd i 
föräldraskapet som medförde en bättre livssituation för barnet. Detta är viktigt även ur ett 
ekologiskt perspektiv då enligt Janson et al. (2011) är de barn som bevittnat eller blivit utsatta 
för våld mer benägna att både tolerera våld men också att upprepa samma mönster. Belsky 
(1980) identifierar bland orsakerna till barnmisshandel och försummelse den ontogenetiska 
utvecklingen, även benämnd individens bakgrund, vilket syftar på det, som en individ har 
med sig i bagaget och tar vidare med sig till framtida relationer, familjelivet och 
föräldrarollen. Därmed belyses vikten av att bryta en ond cirkel för att ge barnet en möjlighet 
till en bättre framtid. Barns utveckling påverkas även av mikrosystemet, som syftar på 
familjekontexten, det sammanhang där barnmisshandel utövas (oftast inom familjen eller i 
andra nära relationer). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2015) bör sjuksköterskor alltid 
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arbeta utifrån ett familjefokuserat perspektiv. Således är det angeläget att arbeta 
familjecentrerat med barnets bästa i sikte. Stöd och hjälp bör finnas att tillgå för de familjer 
som kan bli stärkta i sitt föräldraskap och därmed göra det bättre för barnet. Skolan ingår 
enligt Belsky (1980) i exosystemet, den struktur som omsluter barnets närmaste omgivning 
och påverkar vad som pågår. Därmed är det viktigt vad som sker i skolan samt även hur 
skolmiljön är. Skolsköterskan bidrar till att upptäcka missförhållanden, om barn far illa i 
skolan för att kunna avhjälpa eller anmäla dessa. Barnen ska känna sig trygga i skolan, där 
miljön bör genomsyras av de regler och värderingar som beskrivs i barnkonventionen.  
 
Bygga relationer 
 
Skolsköterskorna ansåg att det var angeläget att bygga en förtroendeingivande relation med 
främst barnet, men också med föräldrarna. En förutsättning för detta, var enligt merparten av 
dem, att ha ”öppen dörr” d.v.s. barnen kunde komma till dem när de ville, utan att boka tid. 
Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att barnet gavs tid och därigenom ökade chanserna att 
bygga upp ett förtroende mellan barnet och skolsköterskan. När relationen mellan barn och 
skolsköterska väl var etablerad, ökade möjligheterna för barnet att successivt våga öppna sig 
och berätta om sin situation. Följaktligen kunde skolsköterskan, i sin tur, fatta beslut om 
underlag fanns för en eventuell anmälan eller inte. Detta resonemang stärks av Kraft & 
Eriksson (2015) som menade att relationen mellan barnet och skolsköterskan var avgörande 
för att barnet skulle våga visa sin sårbarhet och berätta om sina problem. Skolsköterskans 
tillgänglighet var vidare en förutsättning för att relationen skulle kunna byggas upp och hade 
därmed stor betydelse. Kontakten med föräldrarna var också viktig för att få en klarare bild av 
och förstå barnets totala livssituation. Enligt Eriksson (2000) är vårdandets mål att uppnå och 
bevara en god hälsa hos patienten och för att nå dit är förtroende nödvändigt. Erikssons 
mening är i samklang med skolsköterskornas erfarenheter i denna studie som ansåg att en god 
relation till barnet för att bygga upp tillit var en viktig del i det vårdande mötet. Detta för att få 
möjlighet att stärka patientens hälsa. Resultatet visade även att skolsköterskorna önskade 
bevara sin relation till föräldrarna vilket tyder på att deras mål med relationen var att kunna 
stärka familjen och dess hälsa. Dessa fynd bekräftas av Dahlberg & Segesten (2010), som 
hävdar att relationen mellan vårdare och patient är avgörande för potentialen i det vårdande 
mötet.  
 
En annan viktig aspekt för att kunna bygga goda relationer till barn och föräldrar var att ge 
kontinuerlig information till barnet om vad som pågick och vad planen var. Detta gällde i stor 
utsträckning även föräldrarna. Undantagsfall var de tillfällen då det rörde sig om brott. 
Genom ett öppet och ärligt förhållningssätt, gick det i vissa fall att hjälpa föräldrar och barn 
innan det behövde gå så långt som en anmälan. Det kunde ta lång tid att bygga upp goda 
relationer till barn och föräldrar och rädslan för att en anmälan skulle kunna skada dessa 
relationer fanns ofta hos skolsköterskorna. Då det inte fanns garantier om att en anmälan 
automatiskt ledde till förbättringar för barnet och dess familj på sikt, kunde detta leda till 
rädsla för att tilliten som byggts upp mellan skolsköterskan och barnet/familjen kunde skadas. 
Liknande resultat visar studier av Gilbert et al. (2009), Piltz & Wachtel (2009) samt Kraft & 
Eriksson (2015), som menar att rädslor inför beslut om anmälan ofta förekom hos 
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sjuksköterskan. Anledningarna till detta kunde vara flera, bland annat rädsla för att 
föräldrarna skulle ta barnet ur skolhälsovården och vilka konsekvenser detta kunde medföra 
för barnet. Känslor av svek mot barn och föräldrar, på grund av beslutet om anmälan beskrevs 
också. Andra faktorer som påverkade relationen mellan skolsköterskan och barnet var att 
skolsköterskans önskemål om att kunna ge barnet löften om förbättring oftast inte kunde ges. 
Detta baserade skolsköterskorna på tidigare erfarenheter av att anmäla, som inte alltid ledde 
till förbättringar för barnet eller familjen. 
 
Skolsköterskorna hade en vilja att göra den rätta handlingen med beaktande av barnets 
intressen, samtidigt som de behövde överväga konsekvenserna av sina val. Ibland var 
skolsköterskorna tvungna att välja det minst dåliga bland två alternativ och fick nöja sig med 
den ”gyllene medelvägen”. Därmed är begreppen plikt-, konsekvens- och dygdetik samtliga 
aktuella i skolsköterskornas dagliga arbete. Att hitta en långsiktig lösning som passade alla, 
både barn och föräldrar, var inte alltid lätt. Etiska frågor och tankegångar var kontinuerligt 
förekommande och genomsyrade skolsköterskornas överväganden inför ett beslut om 
anmälan. En konflikt kunde bestå i att deras anmälningsplikt ibland inte överensstämde med 
deras personliga övertygelse om vad som var den mest lämpade handlingen eller ledde till den 
mest fördelaktiga konsekvensen för barnet i det aktuella ärendet. Dessa etiska dilemman 
kunde leda till både inre konflikter hos skolsköterskan själv men även mellan skolsköterskan 
och barnet samt föräldrarna. Följaktligen kunde det lätt uppstå en moralisk stress, som 
bottnade i dessa inre konflikter. En annan faktor som ledde till moralisk stress var när 
skolsköterskan upplevde barnets sårbarhet och bristande autonomi. Dessa konflikter 
omnämner Gilbert et al., (2009) och menar att bedömningar gällande barn som far illa kan 
påverkas dels av uppenbara bevis, men även av egna värderingar och svårigheterna i att 
avgöra vad som är den rätta handlingen utifrån de olika aktörernas synvinkel.  
 
Att inte känna stöd från myndigheter 
 
Skolsköterskorna uttryckte i denna studie att bristen på återkoppling från socialtjänsten ledde 
till frustration och osäkerhet. De visste inte om barnet/familjen fått några insatser från 
socialtjänsten och därmed blev det ett dilemma om de skulle anmäla igen och igen för att 
delvis uppmärksamma behovet, delvis för att försäkra sig att familjen var aktuell hos 
myndigheten. Vid förfrågan om så var fallet hänvisade socialtjänsten till sekretessen och ville 
inte lämna några upplysningar. Detta trots att myndigheten numera får återkoppla till 
anmälaren och informera om ifall utredning inletts, redan pågår eller inte har inletts (SFS 
2012/13:10). Bristande återkoppling från socialtjänsten har beskrivits i tidigare studier, 
däribland Tingberg et al. (2008) som även beskriver att det var viktigt för sjuksköterskorna 
hur ärendet hanterades av socialtjänsten. I Söderman & Jacksons (2011) studie upplevde 
sjuksköterskorna otillräcklighet vid en svår och besvärlig kontakt med socialtjänsten, där flera 
saknade återkoppling samt stöd därifrån.  
 
Ett annat dilemma härrörde från skolsköterskornas negativa erfarenheter med socialtjänsten 
och handlade om funderingar att anmäla överhuvudtaget, om det ändå inte gav något resultat. 
När det inte fanns något att erbjuda i form av stöd eller när handläggarens bedömning 
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uppfattades som bristfällig väcktes sådana tankar. I internationellt sammanhang finns det 
beskrivet att tidigare negativa erfarenheter av anmälning till de sociala myndigheterna ledde 
till en minskad vilja eller rentav ovilja att anmäla igen (Alvarez et al., 2004; Eisbach & 
Driessnack, 2010; Feng et al., 2011; Ben Natan et al., 2012; Schols et al., 2013). Det kan 
diskuteras om andra länders lagar ger utrymme till sådan tolkning jämfört med svenska 
förhållanden, där anmälan ska göras redan vid misstanke att barn far illa (SFS 2001:453). 
Emellertid fann Kraft & Eriksson (2015) att även om skolsköterskor hade anmälningsplikt 
fick de erfara att en anmälan inte alltid gagnade barnet, vilket blev ett stort dilemma. Efter 
anmälan hamnade barnet i ett ”ingenmansland”, utan något stöd från socialtjänsten, 
föräldrarna eller skolan. Därmed blev det ideligen ett övervägande för och emot, även om 
anmälan i slutändan ändå var ett måste. 
 
Flera skolsköterskor beskrev missnöje och frustration när deras oro inte togs på allvar av 
socialtjänsten, vilket stämmer överens med tidigare studier (Lundén, 2004; Tingsberg et al., 
2008; Rowse, 2009), där det beskrevs även starkare känslor som chock, trauman, ledsamhet 
samt skrämmande känslor. Enligt Kraft och Eriksson (2015) upplevde skolsköterskor rädsla, 
frustration, obehag, förtvivlan, vrede men även skuld när socialtjänsten valde att inte gå 
vidare med ärendet. Detta föranleder ett behov av ett bättre samarbete, som skulle kunna 
minska den moraliska stressen hos yrkesutövare med anmälningsskyldighet. Enligt Lützen et 
al. (2003) uppstår etisk/moralisk stress när sjuksköterskor upplever att de inte har kontroll 
över situationen samt att yttre faktorer hindrar dem från att göra det de tror är rätt. Ett dåligt 
fungerande samarbete med socialtjänsten kan medföra känslor av vanmakt, där 
skolsköterskan vill göra det som är bäst för barnet, men det ligger utanför ens kontroll. 
Emellertid som nämnts tidigare har myndigheter en skyldighet att arbeta i samverkan kring 
barn som far illa, vilket regleras i lagstiftningen för hälso- och sjukvård, förskola och skola, 
polis samt socialtjänst. Denna samverkan ska kännetecknas av ett konsekvent barnperspektiv, 
där barns synsätt respekteras och tillvaratas (SOU, 2001; Statens folkhälsoinstitut, 2010). För 
att uppnå förbättring och ökad säkerhet kring anmälan behövs det ett bättre samarbete med 
socialtjänsten, där barnet bör komma i första hand. För barnets bästa måste samarbetet 
fungera (Talsma et al., 2015). 
 
Skolsköterskorna angav att de använde socialtjänstlagen som stöd vid beslut om en anmälan.  
Barnkonventionen och socialtjänstlagen ingår i makrosystemet, som innefattar de generella 
värderingarna och attityderna som genomsyrar ett samhälle samt dess lagar (Belsky, 1980). 
Då barns utveckling, enligt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori, sker i 
samspel med olika omgivande system i barnets miljö torde makrosystemet ha betydelse även 
för barn som far illa. Skolsköterskans verksamhet är styrd av flera lagar, bland annat 
socialtjänstlagen. Följaktligen, med stöd i dessa lagar samt de samhälleliga värderingarna kan 
skolsköterskan, med barnets bästa för ögonen, verka för barn som far illa och anmälan därav.  
 
Konklusion samt ny kunskap som studien tillfört 
 
Skolsköterskan i samverkan med andra professioner i skolan har möjlighet att identifiera barn 
som far illa av olika anledningar. Skolsköterskor har en lagstadgad anmälningsskyldighet, 
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vilket innebär att de utan dröjsmål ska anmäla till socialtjänsten redan vid misstanke om att ett 
barn far illa. Trots dessa lagstadgade bestämmelser kan ett beslut om anmälan vara svårt att 
ta. I denna studie har det framkommit att skolsköterskor upplever etiska dilemman vid 
misstanke om att ett barn far illa samt anmälan därav, vilka är följande: 
 

• Att identifiera barn som far illa kan vara en svår uppgift, då det saknas instrument som 
stöd i skolsköterskornas bedömning. 

• Att anmäla är att sätta igång ett händelseförlopp med en, i vissa fall, oviss utgång, 
vilket medför ett behov av att överväga för- och nackdelar med en anmälan. 

• Att bibehålla en bra relation till barn och föräldrar samtidigt som att göra det som är 
bäst för barnet går inte alltid hand i hand. 

• Att sakna återkoppling från, samt ett tungrott samarbete med socialtjänsten kan 
minska benägenheten att anmäla, trots anmälningsplikten. 

• Att känna sig ensam och utsatt i sin profession medför ett behov av stöd, både från 
kollegor men även från andra professioner.  
 

Kliniska implikationer 
 
Resultatet visade att skolsköterskorna upplevde det som svårt att identifiera barn som for illa.  
Mer kunskap i ämnet skulle kunna göra att skolsköterskorna kände sig säkrare i sina 
bedömningar och därmed minska deras moraliska stress. Detta skulle kunna ske genom 
utbildning samt eventuellt standardiserade bedömningsinstrument för att upptäcka barn som 
far illa oavsett anledning, vilket skulle kunna leda till att fler barn identifierades.   
 
Resultatet av denna studie kan bidra till en ökad förståelse för skolsköterskors erfarenheter av 
etiska dilemman i mötet med barn som far illa samt kring en anmälan. Den moraliska stressen 
som är förenad med misstanken av att barn far illa samt anmälan därav föranleder ett behov 
av stöd både från kollegor men även från andra professioner. Med rätt stöd skulle 
skolsköterskor kunna arbeta under mindre stress, vilket skulle kunna medföra ökad 
tillfredställelse och en bättre arbetsmiljö.   
 
Skolsköterskorna uttryckte en önskan om ett bättre samarbete med socialtjänsten runt familjer 
där det finns en misstanke om att barn far illa. Därmed vore det fördelaktigt om samarbetet 
mellan de båda instanserna förbättrades med barnets bästa i fokus. Detta skulle kunna 
resultera i en ökad möjlighet till att barn och familjer får stöd och hjälp. En tydlig 
handlingsplan runt anmälan av barn som far illa borde underlätta för skolsköterskor att ta ett 
beslut, vilket skulle kunna leda till fler anmälningar.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Skolsköterskornas verktyg för att finna barn som far illa är idag bristfälliga inom vissa 
områden, exempelvis när det handlar om att finna de barn som utsätts för psykiskt våld eller 
sexuella övergrepp. Etiska dilemman kan uppstå när rädsla för att bli missuppfattad i de 
frågor som ställs till barnet, istället ska leda till att frågorna aldrig ställs, med risk för att dessa 
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barn inte upptäcks alls. Svårigheterna ligger i att barnen i många fall, på grund av skam och 
en strävan att skydda föräldrarna, inte vågar berätta om t.ex. övergreppen. Ny forskning för att 
ta reda på vilka frågor som kan användas för att identifiera dessa barn, skulle kunna underlätta 
för skolsköterskan att finna barn som far illa oavsett anledning. Att skapa ett standardiserat 
bedömningsformulär skulle kunna leda till att skolsköterskor fick en större möjlighet, oavsett 
erfarenhet inom yrket, att upptäcka även de mest utsatta barnen.  
 
Forskning gällande betydelsen av socialtjänstens återkoppling efter anmälan kunde också vara 
aktuell. Intressant vore att ta reda på vilken effekt en förbättrad återkoppling från 
socialtjänsten skulle medföra för skolsköterskans vilja/ovilja till fortsatta anmälningar 
gällande barn som far illa.  

 
Nyttan med studien 

Denna studie belyser skolsköterskornas etiska dilemman vid misstanke om att barn far illa 
samt anmälan därav. Det är betydelsefullt att förstå de etiska dilemman som uppkommer 
under processens samtliga skeden, även de som föregår ett beslut av att anmäla. Upplevelsen 
av moralisk stress kan vara svår när skolsköterskorna upplever att de vill göra det som är bäst 
för barnet men olika faktorer hindrar det. För att minska denna stress är ett bättre samarbete 
med socialtjänsten och andra myndigheter önskvärt, vilket även kan leda till ökad benägenhet 
att anmäla. Även stöd från kollegor och andra professioner har visat sig vara av värde, vilket 
kan resultera i att skolsköterskan är bättre rustad att handlägga svåra ärenden. Förståelsen av 
skolsköterskornas etiska dilemma kan leda till ett ökat stöd till dem och andra yrkeskategorier 
i liknande situationer, där anmälningsskyldighet föreligger. Detta torde medföra mindre stress 
i arbetet och bättre arbetsmiljö med färre sjukskrivningar som följd. Därmed blir det mer 
kostnadseffektivt att erbjuda stöd och handledning.  
 
När skolsköterskan känner sig förstådd, får stöd, är trygg och förtrogen med sina 
arbetsuppgifter, däribland anmälningar, kan detta leda till en ökad möjlighet att identifiera 
barn som far illa och anmäla detta. Ju fler barn som identifieras och erbjuds hjälp och stöd, 
desto större är möjligheten att påverka barnets hälsa och välbefinnande. Detta kan på lång sikt 
bidra till mindre lidande och minskad psykisk ohälsa för barnet, bättre studieresultat samt 
bättre relationer framåt i livet. Därmed kan detta indirekt bidra till minskade kostnader för 
samhället.  
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Bilaga 1 
 
Normgivande lagar 
 

• Arbetsmiljölagen (SFS, 1999:841)  
• Arkivlagen (SFS 1990:782)  
• Föräldrabalken (SFS 1949:381)  
• Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763)  
• Lagen om förbud mot diskriminering (SFS, 2006:67)  

• Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400)  
• Patientdatalagen (SFS, 2008:355)  

• Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
• Skollagen (SFS, 2010:800)  
• Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453)  
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Bilaga 2 
Informationsbrev till verksamhetschef/rektor inom skolhälsovården 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet och under 
våren 2016 kommer vi att skriva ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats. Syftet 
med denna uppsats är att fördjupa oss i och beskriva skolsköterskors erfarenheter av etiska 
dilemman vid misstanke om/anmälan av att barn far illa. Vi önskar lyfta fram dessa 
upplevelser och erfarenheter för att förhoppningsvis kunna ge stöd till andra skolsköterskor i 
liknande situation. 

Härmed önskar vi inhämta ditt tillstånd att få intervjua skolsköterskan som är 
kopplad till skolan. Intervjuerna kommer att ske under våren och planeras ta ca 30-60 minuter 
i en av skolsköterskorna självvald miljö. Intervjuerna kommer att spelas in för att säkerställa 
noggrannhet. Konfidentialitet garanteras, d.v.s. svaren kommer att kodas och därmed 
avidentifieras. All information kommer att förvaras inlåst och i övrigt behandlas med 
sekretess. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna forskningsstudie. 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/rektor godkänner härmed att Edith Nilsson och Frida 

Sigvardsson får kontakta skolsköterskan och genomföra intervjuer enligt ovan.  

 

Namn __________________________________ Skola_____________________________  

 

Datum_____________________ 

 

Vid frågor kontakta:   

Edith Nilsson    Frida Sigvardsson 

E-post: xxxxxxxxxx    E-post: xxxxxxxxxx 

 

Till vår hjälp har vi vår handledare Katarina Swahnberg, professor i hälsovetenskap och 

global hälsa på Linnéuniversitetet Kalmar Växjö 

E-post: xxxxxxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar  

Edith och Frida 
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Bilaga 3 
Informationsbrev till skolsköterskan  
 

Informationsbrev och förfrågan om din medverkan i vår studie, med syfte att belysa 
skolsköterskans erfarenhet av etiska dilemman vid misstanke om/anmälan av att barn 
far illa  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet och under 
våren 2016 kommer vi att skriva ett fördjupningsarbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med denna uppsats är att fördjupa oss i och beskriva skolsköterskors 
funderingar och tankar kring, samt erfarenheter av etiska dilemman vid misstanke 
om/anmälan av att barn far illa. 

 Det finns forskning som belyser att skolsköterskan har goda möjligheter att upptäcka 
när ett barn far illa samt identifiera barn med ofta återkommande psykosomatiska symptom, 
som kan vara tecken på t.ex. misshandel. Det finns dock ytterst få studier som handlar om 
skolsköterskans funderingar och tankar samt erfarenheter kring etiska dilemman vid 
misstanke om att barn far illa samt överväganden om att göra eller inte göra en anmälan. Av 
den anledningen anser vi att det är av värde att lyfta fram dessa upplevelser och erfarenheter 
för att förhoppningsvis kunna ge stöd till andra skolsköterskor i liknande situation. 

Vårt mål är att intervjua cirka 10 skolsköterskor. Intervjuerna planeras ta ca 30-60 
minuter i en av skolsköterskorna självvald miljö. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
säkerställa noggrannhet. Konfidentialitet garanteras, d.v.s. ditt svar kommer att kodas och 
därmed 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. Vår handledare Katarina Swahnberg kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet, men inte till din identitet.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att motivera varför. I så fall medför detta inte några negativa konsekvenser för dig. Efter 
att arbetet är färdigt kan du ta del av resultatet och om så är fallet kan vi skicka det till dig via 
e-post. Du tillfrågas härmed att delta i denna forskningsstudie.  
 
Samtycke:  
Namn________________________________________Skola_________________________ 
 
Datum__________________ 

 
Har du ytterligare frågor tveka inte att kontakta oss: 
 
Studenter:                              Handledare: 
Edith Nilsson                          Katarina Swahnberg, professor i  
E post: xxxxxxxxxx hälsovetenskap och global hälsa 
Frida Sigvardsson Linnéuniversitetet Kalmar Växjö 
E-post: xxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxx 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsdata:  
 

1. Ålder? 
2. Antal yrkesverksamma år som skolsköterska?  
3. Vidareutbildning? (Om ja, i så fall vilken/vilka?) 

 
Huvudfråga: Berätta om ett tillfälle när du misstänkte att ett barn for illa.  
 
Följdfrågor: 
 

1. Hur känns det när du får misstankar om att ett barn far illa?  
2. Hur känns det efter att en anmälan är genomförd? Har du någon gång ångrat ditt 

beslut? 
3. Hur går du tillväga samt vilka etiska överväganden ägnar du dig åt i en situation där 

du misstänker att barn far illa? 
4. Har ditt sätt att agera och reagera förändrats idag, jämfört med när du var ny som 

skolsköterska?  
5. På vilket sätt påverkar ett beslut om att anmäla ett barn som far illa dig som 

yrkesverksam respektive som privatperson? Hur hanterar du det i privatlivet? 
6. Var hämtar du stöd i ditt beslut att göra en anmälan? (Tvärprofessionellt?) 
7. Har du känt dig rädd någon gång eller hotad? 
8.  Hur ser samarbetet med socialtjänsten ut? 

 
 

 

Exempel på fördjupningsfrågor: 
 

1. Kan du förklara? 
2. Vill du beskriva det lite mer? 
3. Vill du berätta mer om det? 
4. Hur menar du då? 
5. Kan du ge något exempel på det? 
6. Hur kändes det? 
7. Vad väckte det för känslor? 
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Bilaga 5 
 
Blankett för etisk egengranskning 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt , kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning  

 

 

Projekttitel: Att anmäla eller inte anmäla – det är frågan. Skolsköterskors erfarenheter av 
etiska dilemman vid misstanke om att barn far illa samt anmälan därav 

 

 

Projektledare: Edith Nilsson & Frida Sigvardsson 
 

 

Handledare: Katarina Swahnberg, professor i hälsovetenskap och global hälsa 
 

   

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 
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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 
  

 
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 sannings enligt besvarade.  
 
Växjö, 2016-02-03  
Projektledare:  
Edith Nilsson & Frida Sigvardsson, studerande  
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö  
 
Handledare:  
Katarina Swahnberg, professor i hälsovetenskap och global hälsa  
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö  
 


