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Sammanfattning    

 

I samhället finns flera lagar och föreskrifter för att garantera barn trygga uppväxtvillkor. 

Trots regelverk kan konstateras en ökning vad gäller barn som far illa. Avgörande för 

efterlevnaden av fastlagda bestämmelser är bland annat distriktssköterskans, inom 

barnhälsovården, möjligheter till att uppmärksamma signaler kring barns situation samt 

att vid behov vidta adekvata åtgärder. Det finns dock flera faktorer som kan vara 

avgörande för distriktssköterskans ställningstagande. Syftet med studien är att beskriva 

faktorer som påverkar distriktssköterskans beslut om en anmälan till socialtjänsten om 

att ett barn far illa. Sammanlagt åtta distriktssköterskor inom BVC-verksamhet i Västra 

Götalandsregionen har intervjuats. Studien har en kvalitativ inriktning. Materialet har 

analyserats induktivt med kvalitativ innehållsanalys som metod. Resultatet visar 

flertalet faktorer som påverkar distriktssköterskans beslut om en anmälan till 

socialtjänsten på olika sätt. Ett bra samspel med familjen underlättar 

distriktssköterskans beslut, behov finns dock av möjligheter till stöd på olika sätt från 

tillgängliga resurser för att underlätta i processen. Samverkan med socialtjänsten ser 

olika ut men överlag önskar distriktssköterskorna att samarbetet mellan parterna 

förbättras för att minska de faktorer som försvårar. Distriktssköterskorna ser 

yrkeserfarenhet som en underlättande faktor. I studien framkommer också svårigheten i 

att både vara professionell och samtidigt människa som påverkas känslomässigt i svåra 

situationer. Samtliga faktorer diskuteras i relation till varandra och i relation till studiens 

syfte. Resultatet kan användas för att öka distriktssköterskans medvetenhet om vad som 

kan påverka ett beslut om en anmälan kring utsatta barn vilket i sin tur bidrar till bättre 

förutsättningar för barn i det fortsatta livet.   

 

 

Nyckelord: child, child care, maltreatment, mandatory report, nurse, experience  
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INLEDNING 

I de bästa av världar får alla barn en trygg och säker uppväxt. I samhället finns en rad 

lagar och föreskrifter som framtagits i syfte att skydda barn under dess uppväxt och 

utveckling. Flera organisationer har barns trygghet som fokus. Personal inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst har i sitt ansvar att utgå från en rad intentioner för att stödja 

barn och ge adekvata insatser till barn och familjer.  

 

Verkligheten ser dock något annorlunda ut. I samhället far många barn illa och enligt 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) preliminära rapport från 2010 visar rapporten att det 

skett en jämn ökning i samhället under det senaste decenniet vad gäller brott mot barn i 

åldrarna 0-17 år. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen (BVC) har en nyckelroll i 

att identifiera och förebygga denna typ av brott mot barn som far/ eller riskerar att fara 

illa. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) finns en anmälningsplikt angiven för bland 

annat sjukvårdspersonal som innebär att distriktssköterskor måste vidta anmälan vid 

misstanke om att ett barn far illa. Distriktssköterskans förutsättningar för en anmälan 

påverkas dock av en rad faktorer som kan utgöra hinder och försvåra beslutet, men även 

av faktorer som kan underlätta ställningstagandet. Genom att identifiera positiva och 

negativa faktorer för ställningstagande till eventuell anmälan ökar distriktssköterskans 

möjligheter att agera enligt de lagar och riktlinjer som finns. Att uppmärksamma 

missförhållanden i familjen, och agera därefter, leder till ökade möjligheter till trygga 

uppväxtvillkor för barnets bästa.  

 

BAKGRUND 

Nedan anges närmre utvecklingen vad gäller missförhållanden kring barn, Barn som far 

illa, samhällets ansvar att skydda och trygga barns uppväxt, Barns rättigheter och 

vilken roll barnhälsovården i Sverige har samt distriktssköterskans yrkesroll i detta 

sammanhang, Barnhälsovårdens uppdrag och Distriktssköterskans profession. Därefter 

beskrivs relationen mellan distriktssköterskan och familjen, Distriktssköterskan och 

familjen liksom olika orsaker som kan vara avgörande för distriktssköterskans 

ställningstagande och agerande på situationer där misstanke finns att barn far illa, 

Distriktssköterskans ställningstagande inför en anmälan.   

Barn som far illa 

Enligt Glaser (2008) finns fyra olika typer av missförhållanden som kan leda till att barn 

far illa; försummelse, fysisk, psykisk och sexuell misshandel. Ofta förekommer flera av 

dessa samtidigt. Riskfaktorer kan vara fattigdom, social utsatthet, psykisk ohälsa hos 

vårdnadshavaren och våldsam närmiljö. De flesta fall med barn som far illa sker i det 

egna hemmet med undantag från sexuell misshandel då förövaren lika ofta kan vara 

någon utomstående.  

 

Enligt BRÅ´s preliminära rapport för 2010 syns en ökning i det svenska samhället av 

brott mot barn i åldrarna 0-17 år. Det ses en jämn ökning, under de senaste tio åren, av 

inrapporterade fall. Ökningen är generell och kan inte härledas till någon enstaka 

specifik region eller enstaka tillfälle. Enligt en artikel av Cocozza, Gustafsson och 

Sydsjö (2006) kan det dock vara svårt att dra statistiska slutsatser eftersom nationella 
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registreringar av barn som behöver samhällets skydd även inkluderar barn under 18 år 

som begått brott. Dessa utgör större delen av anmälningarna om att barn far illa. 

 

I en artikel av Gilbert, Widam Spatz, Browne, Fergosson, Webb och Jansson (2009a), 

som utgår från höginkomstländer, framgår att ”barn som far illa” är ett stort 

folkhälsoproblem. Att som barn ha blivit utsatt för övergrepp av något slag ger ofta 

framtida effekter såsom; psykisk ohälsa, drog och alkoholproblem, sexuellt 

riskbeteende, fetma, kriminalitet som ofta fortgår upp i vuxen ålder och bidrar även till 

för tidig död. Att arbeta med förebyggande åtgärder ger inte bara vinster för samhället i 

stort, inte minst ekonomiskt, utan även minskat lidande för det enskilda barnet. 

Bengtsson (2005) menar att när en människas uppfattning om sig själv och sin omvärld 

hotas, oavsett på vilket sätt detta sker, upplever människan ett lidande. Eriksson (1994) 

beskriver att vårdlidande är det lidande som kan upplevas i en vårdrelation. Detta kan 

uppstå om vårdaren utövar makt, kränker och inte ser till den vårdbehövandes behov. 

Att åstadkomma ett lidande för en annan människa innebär att kränka dennes värdighet 

vilket i sin tur innebär att inte bekräfta individen som fullvärdig människa. Om en 

människas lidande inte kan tas bort bör det lindras. Detta kan göras genom att tillgodose 

patientens behov av vård och genom att visa respekt (a.a.). 

Barns rättigheter 

Sverige var det första landet i världen som, 1979, avskaffade barnaga. Förbudet 

reglerades i föräldrabalken där det framgår att barn har rätt till omvårdnad, trygga 

uppväxtvillkor och en god fostran. Barn skall behandlas med respekt och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 

1949:381). 1989 fastslog Förenta Nationerna (FN) en konvention om barns rättigheter, 

Barnkonventionen. Här fastställdes för första gången de rättigheter som gäller för alla 

barn upp till 18 års ålder, och Sverige var bland de första länderna att skriva på detta 

dokument (Regeringskansliet, 2003).  

 

Det finns i Sverige flera organisationer som arbetar för barns rättigheter. Ansvaret för 

att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och den statliga och 

kommunala förvaltningen (Regeringskansliet, 2010). Barnombudsmannen är en viktig 

statlig myndighet som bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället. Uppdraget är 

att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen 

(Barnombudsmannen, 2011). Därtill finns flera andra, både offentliga och privata, 

internationella och svenska, aktörer som bidrar till att de mänskliga rättigheterna 

främjas och skyddas i Sverige (Regeringskansliet, 2010).  

År 1997 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att utarbeta nationella mål 

för hälsoutvecklingen i Sverige. Den kallades för den Nationella folkhälsokommittén. 

Folkhälsokommittén kom med sitt slutbetänkande 2000 vilken senare följdes av "Mål 

för folkhälsan". År 2003 antog riksdagen ”Mål för folkhälsan” där elva övergripande 

folkhälsomål presenterades. Målområde tre tar upp vikten av att trygga och goda 

uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång 

sikt (Socialdepartementet, 2002).  

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ (SFS 2001:453) måste sjukvårdspersonal som får 

kännedom om att ett barn behöver skydd av något slag anmäla detta till socialtjänsten:  
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” Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden” (SFS 1962:700). Detta 

innebär att det inte skall finnas några tveksamheter inför anmälningsplikten. Att 

underlåta anmälan är ett tjänstefel och innebär en straffbar påföljd enligt Brottsbalken 

(a.a.).   

Barnhälsovårdens uppdrag och Distriktssköterskans profession 

Barnhälsovårdens uppdrag avseende arbete med barnhälsovård utgår från fullmäktige 

och/eller de nämnder och styrelser som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet och 

socialtjänst på landstings- och kommunal nivå. Utgångspunkten för uppdraget regleras 

via lagar, föreskrifter och allmänna råd och arbetsuppgifterna kan indelas i 

hälsofrämjande arbete, primär, sekundär och tertiär prevention 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008a).  

Vad gäller barnhälsovårdens övergripande mål ligger Allmänna råd från Socialstyrelsen 

(1991:8) som grund. Huvudmålen är att: 

 minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos barn  

 minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn  

 stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa 

gynnsamma förutsättningar för en allsidig utveckling för barn (a.a.). 

I hälso- och sjukvårdslagen står angivet att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 1982:763). Vidare ska 

hälso- och sjukvården särskilt beakta barns behov av stöd och skydd om barnets 

vårdnadshavare inte är kapabel att tillgodose barnets behov. I lagen framgår vidare att ” 

Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 

12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400)” (a.a.). 

 

I distriktssköterskans profession ingår bland annat att möta och vårda människor i alla 

åldrar och utvecklingsstadier samt att skapa relationer som stödjer patientens autonomi, 

integritet och delaktighet (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008a) och i den 

etiska kod som hör till sjuksköterskans yrke står det bland annat beskrivet att; ”All 

omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för 

sina bedömningar och beslut” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 2).  Att skydda 

utsatta individer är ett av flera ansvarsområden i yrkets profession (a.a.). I 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning framgår det vidare att kompetensen 

omfattar: ”ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, 

vårda samt behandla en person och dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, 

psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom” 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008a, s.13).  

 

Ett vårdande perspektiv innebär att ta hänsyn till och uppmärksamma människans 

vardagsvärld och dagliga tillvaro, det vill säga, en människas livsvärld. För att förstå ett 

barns livsvärld krävs att vårdaren, i detta fall distriktssköterskan, är öppen och följsam 

för barnets sätt att uttrycka sig då barn ofta använder andra uttryckssätt och ord än vad 
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vuxna gör (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Delaktighet och 

egen medverkan spelar stor roll för att resultatet av vården skall bli bra. Att lyssna till 

människans upplevda livsvärld ställer krav på distriktssköterskans intresse att inte se 

vårdrelationen som ensidig och människan som passiv mottagare av vård. Om man ser 

hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv så innebär välbefinnande, en känsla av 

välmående, en känsla av att leva ett gott liv och således inte enbart biologiska aspekter.  

En upplevelse av trygghet, att inte uppleva ensamhet och att känna sig önskvärd är 

faktorer som kan leda till upplevelse av hälsa oberoende av hur livssituationen ser ut i 

övrigt (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Distriktssköterskan och familjen 

I distriktssköterskans arbete med familjen bör det finnas ett öppet förhållningssätt och 

förståelse för familjen och deras livssituation. Detta utgör grunden för en holistisk vård 

(Dahlberg et al., 2003; Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008b). Förutsättning för 

ett gott samarbete mellan familjen och distriktssköterskan är att familjen känner 

förtroende och tillit till distriktssköterskan. En god relation mellan distriktssköterskan 

och familjen kan förebygga att barn riskerar att fara illa (Hagelin, Magnusson, & 

Sundelin, 2007).  

 

Det finns omfattande vetenskaplig grund som påvisar att stöd till föräldrar, som bidrar 

till att utveckla ett gott samspel mellan föräldrar och barn, bidrar till en positiv 

utveckling hos barnen samt minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem (SOU 

2008:131). ”För att föräldrar ska kunna ta sig an den roll som förväntas av dem har 

samhället skyldighet att ge dem olika former av stöd” (a.a., s.13). Barnhälsovårdens 

familjecentrerade arbetssätt är ett sådant stöd där distriktssköterskans samarbete med 

familjen är i fokus (Socialstyrelsen 1991:8). Samarbetet med familjen är till stor del 

beroende av att det finns en fungerande mellanmänsklig relation, mellan patienten och 

vårdaren, att det finns en god vårdrelation. En vårdrelation kännetecknas av ett 

professionellt engagemang från vårdarens sida till skillnad från en naturlig vårdrelation 

som till exempel den mellan förälder och barn. Den professionella vårdrelationen 

innebär även att vårdaren inte kan räkna med att få ut något av relationen för egen del. 

Ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren som även ansvarar för att 

vårdrelationen blir positiv (Dahlberg et al., 2003).   

Distriktssköterskans ställningstaganden inför en anmälan 

Distriktssköterskors benägenhet att anmäla påverkas av att det finns flera orsaker som 

försvårar beslutet. Svårigheter att uppmärksamma signaler på att ett barn far illa är 

enligt Gilbert et al. (2009b); Piltz och Wachtel (2010); Fraser, Mathews, Walsh, Chen 

och Dunne (2010); Lazenbatt och Freeman (2005) en av de orsaker som är avgörande 

för om man väljer att gå vidare i anmälningsprocessen. Otillräcklig kunskap om tecken 

på missförhållanden och att inte kunna tyda signaler på att barnet far illa leder till 

tveksamheter inför beslutet. Enligt Piltz och Wachtel (2010) och Fraser et al. (2010) 

framkommer det att distriktssköterskan är mer osäker att anmäla beroende på vilken typ 

av missförhållanden det handlar om. Andra orsaker som kan försvåra för 

distriktssköterskans ställningstagande kan vara otillräcklig kunskap om förfarandet i 

samband med en anmälan (Gilbert et al., 2009b). Piltz och Wachtel (2010) för fram 

försvårande faktorer så som rädsla för konsekvenser och bristande stöd genom 

processen. Varierad grad av förtroende för Socialtjänsten i deras arbete för barnet och 
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familjen kan vara ytterligare en orsak som spelar in. Återkommande i 

forskningslitteraturen är rädslan hos distriktssköterskan att göra skada med sin anmälan 

(Flaherty et al., 2008; Gilbert et al., 2009b; Jones et al., 2008; Lazenbatt & Freeman, 

2005; Nayda, 2002).  

 

Det primära för distriktssköterskan är enligt Nayda (2002) barnets bästa och innan 

beslut om en anmälan tas förekommer ofta förslag på en rad av olika stödinsatser för 

den aktuella familjen. Detta gör att inte bara familjen gynnas utan även 

distriktssköterskan får en önskad möjlighet att göra en insats utan att ta till drastiska 

åtgärder/beslut vilket en anmälan kan vara. Distriktssköterskan har en rädsla över att en 

anmälan kan innebära ett skadat förtroende hos familjen. En försvårande omständighet 

av betydelse är enligt Gilbert et al. (2009b) problemet med att barn inskrivna i 

barnhälsovården är, på grund av deras låga ålder, svåra att samtala med om eventuella 

missförhållanden runtomkring barnet. Barnet kan ha svårt att uttrycka om och vad det 

blivit utsatt för och distriktssköterskan kan heller inte inhämta adekvat och betydande 

information. 

 

Enligt Eisbach och Driessnack (2010) innebär en anmälan till socialtjänsten ofta stor 

tankeverksamhet, hos distriktssköterskan, innan beslutet. Dessa tankar kan innebära en 

fördröjning av processen. Tankarna bottnar ofta i den osäkerhet distriktssköterskan 

ställs inför i varje unikt fall (a.a.). Många anmälningsfall leder inte till vidare utredning 

av socialtjänsten. Vetskapen om att en anmälan inte automatiskt innebär att 

missförhållanden stoppas/utreds kan vara ytterligare en omständighet som kan innebära 

att distriktssköterskan väljer att avstå en anmälan (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 

2007). Enligt Gilbert et al. (2009b) måste således alla som arbetar med barn tänka över 

sitt ansvar och sin betydelse för barn som far illa. Flera orsaker som kan upplevas som 

barriärer måste identifieras och övervinnas så att barnets väl, under alla omständigheter, 

står i fokus.    

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns olika situationer i familjen som kan innebära att barn far illa. Det kan handla 

om orsaker som utgår från ekonomiska, fysiska eller psykiska förhållanden för/runt 

barnet. I distriktssköterskans yrkesprofession ingår att kunna hantera situationer där 

misstankar finns om att barn far illa och att agera i dessa situationer på ett adekvat sätt. 

Utan tydliga rutiner, kunskap och utbildning inom området kan det vara svårt för 

distriktssköterskan att identifiera tecken på att barn far illa och ta ställning till fortsatt 

handläggning. Hur distriktssköterskan sedan reagerar och agerar är troligen beroende av 

både inre och yttre faktorer som påverkar distriktssköterskan.  

  

Ämnet är viktigt att studera då barn är en utsatt grupp och kontakten med 

barnhälsovården är en möjlighet, kanske den enda möjligheten, för barn som far illa att 

uppmärksammas. Som distriktssköterska inom barnhälsovården finns ett ansvar och 

skyldighet i att våga reagera och veta vilka åtgärder som kan och bör vidtas och varför. 

Tidigare studier visar på faktorer som försvårar inför en anmälan. Problemet är dock 

inte väl utforskat så därför är det av vikt att vidare undersöka faktorer som påverkar 

distriktssköterskans beslut om en anmälan till socialtjänsten i samband med att ett barn 

far illa. Det är även viktigt att lyfta positiva faktorer i ämnet för att få en helhetsbild.  
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Genom att identifiera faktorer som försvårar alternativt underlättar beslut om att anmäla 

till socialtjänsten när misstanke finns om att ett barn far illa kan det leda till ökad 

kunskap och säkrare rutiner kring handläggandet. Distriktssköterskans arbete med att 

uppmärksamma missförhållanden kring barn, ta ställning och vidta adekvata åtgärder 

ökar barns trygghet och välbefinnande i familjen vilket också skapar bättre 

förutsättningar för barns fortsatta liv.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar distriktssköterskans beslut om en anmälan 

till socialtjänsten om att ett barn far illa. 

 

METOD 

Ansats 

För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats, och intervju som datainsamlingsmetod. Enligt Patel och Tebelius (1987) är valet 

av inriktning grundat på om forskaren vill mäta, beskriva och förklara fenomen 

(kvantitativt) eller söka kunskap som ska inventera, tyda och förstå fenomen 

(kvalitativt). Kvalitativ metod syftar enligt Kvale och Brinkmann (2009) till att förstå 

världen utifrån den intervjuade personens synvinkel. Ansatsen kan vara både deduktiv 

(att arbeta utifrån en mall, modell eller teori) och induktiv (att analysera texter 

förutsättningslöst) (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Urval 

Sammanlagt åtta distriktssköterskor verksamma inom BVC-verksamhet avsågs att 

intervjua. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) beror antalet intervjupersoner på 

undersökningens syfte i förhållande till den tidsram som står till förfogande för studien. 

För att få tänkt antal deltagare till studien (åtta stycken) gjordes ett utskick per post till 

20 BVC-verksamheter i Västra Götalandsregionen med information om studien ställd 

till verksamhetschefen på respektive arbetsplats (bilaga 1). Valet av 20 BVC-

verksamheter grundade sig i författarnas farhåga om bortfall. Verksamheterna valdes 

utifrån att få en så stor geografisk spridning som möjligt för att få en eventuell ökad 

variation i materialet.  Inklusionskriterier för att medverka i studien var att deltagarna 

skulle vara distriktssköterskor med kompetens att arbeta inom BVC-verksamhet och att 

de varit verksamma i minst ett år. Vidare skulle distriktssköterskorna, vid minst ett 

tillfälle, ha genomfört en anmälan till Socialtjänsten i samband med misstanke om att ett 

barn farit illa.  

 

Verksamhetschefen på respektive arbetsplats förhörde sig om intresse för deltagande i 

studien, en distriktssköterska på varje arbetsplats önskades som deltagare, som då erhöll 

information om studien av respektive verksamhetschef. Telefonkontakt med berörda 

verksamhetschefer togs av författarna för att efterfråga intresse för deltagande. Av de 20 

tillfrågade verksamhetscheferna hade nio en distriktssköterska som önskade att 

medverka. En av de nio som önskade medverka i studien hade dock ingen möjlighet till 

intervju inom tidsramen för studien och uteslöts därmed. Av de 11 distriktssköterskor 

som inte valde att ingå i studien uppfyllde tre distriktssköterskor inte 
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inklusionskriterierna och togs således inte med i studien, sex distriktssköterskor svarade 

nej till att delta och två bad att få återkomma men tog ingen uppföljande kontakt med 

författarna som var överenskommet. Samtliga åtta deltagare som slutligen medverkade i 

studien är kvinnor med mångårig erfarenhet, mellan 12-32 år, som distriktssköterska av 

BVC- verksamhet.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer på åtta olika BVC-verksamheter 

inom Västra Götalandsregionen. Intervju innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

ta del av det som människor berättar om sin levda värld.   

 

Innan intervjun påbörjades erhöll deltagaren åter information om studiens syfte (bilaga 

2) samt undertecknade skriftligt samtycke till att medverka i studien (bilaga 3). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är samtycke till medverkan en förutsättning för att kunna 

använda materialet som framkommer. Vidare förespråkas en inledande orientering 

vilket innebär att deltagaren och intervjuaren, innan intervjun tar plats, bekantar sig med 

varandra (a.a). Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna kort om studiens 

uppkomst och ämnesval, att intervjuerna kommer att bandupptas och deltagaren hade 

möjlighet att komma med frågor. Intervjuerna var av öppen karaktär och startade med 

en övergripande och inledande frågeställning. Därtill användes flera specificerade frågor 

och även följdfrågor så som ”-Kan du berätta mer?” ”-Hur menar du då?” för att 

fördjupa och bättre förstå den information som framkom (bilaga 4). Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att frågorna i en intervju bör vara korta och enkla och den 

inledande frågan kan gärna gälla en konkret situation. Vidare menar de att genom att 

intervjuaren ställer specificerande frågor kan intervjuaren få mer precisa beskrivningar 

av deltagaren under intervjuns gång. 

 

De två första intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans, detta för att få 

en samstämmighet i sättet att intervjua och eventuellt kunna korrigera intervjuteknik. 

Resterande sex intervjuer genomfördes, tre var, av författarna på var sitt håll. 

Författarna hade, vid samtliga intervjuer, ingen personlig relation till deltagarna. 

Intervjuerna tog plats på respektive deltagares arbetsplats i ett avskilt rum under 

arbetstid och varade mellan 34-46 minuter. Efter intervjuernas genomförande 

transkriberades dessa av den författare som genomförde intervjun. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) är transkriptionen av de egna intervjuerna viktig i 

forskningsprocessen då intervjuaren får en särskild känsla för hur språket har använts 

under intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskare som skriver ut sina 

egna intervjuer bär med sig mycket av de sociala och emotionella aspekterna av 

intervjusituationen. På så sätt inleds, i samband med utskriften, redan här analysen av 

meningen i det som sades.  

Förförståelse 

Förförståelse är enligt Forssén och Carlstedt (2008) det som forskaren i förväg tror sig 

finna i undersökningen och vilken syn forskaren har på hur världen är och bör vara. 

Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar 

att författaren i en kvalitativ studie är delaktig i intervjuerna eftersom en intervju är ett 

samspel mellan parterna. Författaren kan inte ses som oberoende av studiens resultat, då 



 8 

författaren har sin förförståelse som kan ”färga” resultatet av studien. Författarens 

förförståelse är dock en viktig del i tolkningsprocessen. 

I denna studie har författarna försökt att hantera förförståelsen genom att närma sig 

forskningsområdet med nyfikenhet och så förutsättningslöst som möjligt, i den mån det 

går. Innan studiens intervjuer ägde rum studerades Forssén och Carlstedt (2008); 

Graneheim och Lundman (2004); Lundman och Hällgren Graneheim (2008) och om 

vad som skrevs om förförståelse. Den egna förförståelsen diskuterades igenom. 

Författarna har varit medvetna om den egna förförståelsen och försökt lämna dessa åt 

sidan under studiens gång, i så stor utsträckning som möjligt, genom att tillämpa ett 

öppet och följsamt förhållningssätt vid intervjuerna och vid tolkningen av materialet.  

Dataanalys 

För att bearbeta det insamlade materialet från intervjuerna valdes kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) syftar den kvalitativa innehållsanalysen till att beskriva variationer av 

innehåll som förekommer i text. Materialet analyserades induktivt. Att analysera 

induktivt är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att analysera material förutsättningslöst 

och upptäcka gemensamma nämnare. 

 

Tillvägagångssättet vid den kvalitativa innehållsanalysen utgår från Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Allt transkriberat material lästes igenom upprepade gånger 

för att få en känsla för helheten i innehållet. Detta moment gjorde författarna var och en 

för sig. Därefter reflekterade författarna tillsammans över innehållet i texten. 

Meningsbärande enheter identifierades, det vill säga text och fraser i intervjuerna 

plockades ut som innehöll information relevant för syftet. Detta moment, liksom alla 

moment härefter, genomförde författarna tillsammans. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, det vill säga meningarna kortades ned utan att förlora det ursprungliga 

innehållet i meningen. Det kondenserade materialet grupperades därefter i 

underkategorier i relation till innehållet, likheter och skillnader. Efter jämförelser av 

innehållet i underkategorierna sammanfördes material med liknande meningsinnehåll i 

kategorier, fem kategorier med tre till fyra underkategorier vardera. Slutligen 

framträdde ett övergripande tema (Tabell 1). 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Underkategori Kategori Tema 

”- det allra smidigaste 

är att vi pratar om det 

här… åh… att jag 

säger att vi ringer till 

soc och så kan du 

prata själv”. 

 

”- farhågorna är väl 

också, fast vi inte ska 

tänka så, att de blir 

förbannade helt 

enkelt… att det 

kanske går ut över 

barnen”. 

Du kan prata 

själv 

 

 

 

 

 

Att det kanske 

går ut över 

barnen 

 

 

 

 

 

 

Frivillighet hos 

föräldrarna 

 

 

 

 

 

Att känna oro 

 

 

 

 

 

 

 

Samspel 

med 

familjen 

 

 

 

 

Att bli 

berörd av 

situationen 

 

Att vara 

flexibel 

med en 

bred 

kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Schematiskt exempel på analysarbetet  

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena för studien följer Helsingforsdeklarationens (2008) 

föreskrifter. Studien berörs inte av lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) då den genomförs på högskola, avancerad nivå.  

 

Deltagarna upplystes muntligt och skriftligt om studiens syfte och metod, att 

deltagandet var frivilligt och att allt material kommer att hanteras konfidentiellt. 

Deltagarna informerades även om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att behöva ange orsak. Skriftligt samtycke till att delta i studien inhämtades innan 

intervjuerna ägde rum. Deltagarnas personuppgifter var aldrig aktuella att inhämta 

någon gång under studien. Intervjuutskrifterna bevarades under studiens gång 

avidentifierade i dator under lösenordsskydd. Det färdiga materialet förstördes 

omgående efter genomförd studie. Deltagarna i studien lovades att skriftligen få ta del 

av studiens resultat. 
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RESULTAT 

I analysen framkom fem kategorier med tre till fyra underkategorier vardera som 

beskriver faktorer som påverkar distriktssköterskans beslut om en anmälan till 

socialtjänsten om att ett barn far illa, samt ett övergripande tema (Tabell 2). 

 

 

 

TEMA = Att vara flexibel med en bred kompetens 

 

 

Underkategorier 

 

 

Kategorier 

 

 

Medvetenhet hos föräldrarna 

Relation och förtroende 

Frivillighet hos föräldrarna 

God kontakt  

 

 

Samspel med familjen 

 

Handledning och utbildning 

Kollegialt stöd 

Bekräftelse 

 

 

Resurser och stöd 

 

Samarbete och bemötande 

Återkoppling 

Sekretessen som hinder 

Verktyg som underlättar 

 

 

Samverkan med socialtjänsten 

 

Trygghet i yrkesrollen 

Barnet i fokus 

Att lämna över ansvaret 

Att arbeta förebyggande 

 

 

Yrkeserfarenhet 

 

Att känna oro 

Att känna tvivel 

Att våga lita på magkänslan 

Att se det unika 

 

 

Berörd av situationen 

Tabell 2: Presentation av tema, kategorier och underkategorier 

Att vara flexibel med en bred kompetens 

Resultatet speglar kompetensens betydelse för distriktssköterskan i sitt arbete. I 

kompetensen ligger kunskap om de lagar och förordningar som föreligger, den faktiska 

kompetensen i ämnet och kompetensen i att kunna reagera, agera och vidta adekvata 
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åtgärder. I flexibiliteten ligger att utgå från varje familjs specifika situation, kunna på 

bästa sätt utnyttja de resurser och stöd som finns tillgängliga även utanför den egna 

organisationen och se det unika i varje enskilt barn och skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barns trygga uppväxt. Därtill handlar flexibiliteten om 

distriktssköterskans medvetenhet om hur ämnets laddade karaktär påverkar henne som 

individ och hur hon i professionen väljer att hantera situationen med barnets bästa i 

fokus.  

Samspel med familjen 

Samspelet med familjen är en av hörnstenarna i distriktssköterskans arbete på BVC och 

är en viktig del i arbetet, inte minst med de familjer där det föreligger ökad risk för 

missförhållanden, exempelvis där det finns en utvecklingsstörning hos den ena eller 

båda föräldrarna eller vid psykisk ohälsa. Distriktssköterskorna i studien arbetar med att 

medvetandegöra resurser och eventuella brister i föräldraskapet. En medveten förälder 

är en underlättande faktor inför beslut om en anmälan. En förutsättning för en god 

relation mellan familjen och distriktssköterskan är förtroende och frivillig medverkan. 

Några av distriktssköterskorna uttrycker rädsla för negativa reaktioner från föräldrarna i 

samband med en anmälan och rädsla för att föräldrarna ska välja att inte komma 

tillbaka, att kontakten med familjen och barnet bryts. 

Medvetenhet hos föräldrarna 

Att föräldrar är medvetna om att det finns otillräckligheter i föräldraskapet som 

distriktssköterskan måste gå vidare med, på ett eller annat sätt, är en faktor som 

underlättar distriktssköterskans beslut om en anmälan. 

 

     ”vi försöker väl först jobba mycket med att föräldrarna själva ska förstå”  

 

     ”det är ju att få dom att förstå att man ju vill hjälpa dom… man ska ju inte ta barna   

      eller nånting sånt” 

Relation och förtroende 

Distriktssköterskorna uttrycker att rädslan är stor för att en anmälan ska skada den 

relation och det förtroende som finns mellan distriktssköterskan och familjen. En 

ytterligare försvårande faktor är rädsla för föräldrarnas negativa reaktioner så som ilska, 

aggressioner och anklagelser som kan uppkomma i och med en anmälan.  

 

     ”man bygger ju upp ett förtroende som hela alltihopa ska alltså… den här 

      relationen under sex år skall bygga på… det är jätteviktigt att man inte är så rädd  

      för att skada den här relationen” 

 

     ”nån har blivit riktigt förbannad också… nästan hotfull” 

Frivillighet hos föräldrarna 

Distriktssköterskorna upplever en lättnad i en besvärlig situation när föräldrarna själva 

ber om hjälp. Det ses som en fördel, en underlättande faktor, att föräldrarna själva aktivt 

tar kontakt med socialtjänsten. Distriktssköterskan kan då anta en mer stödjande 

funktion. 

 

     ”det allra smidigaste är att vi pratar om det här åh… och så säger jag skall vi ringa 
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      soc och så kan du prata själv” 

 

     ”det är alltid enklare om dom kan föra sin egen talan”  

God kontakt  

Distriktssköterskorna i studien uttrycker att en anmälan kan leda till att kontakten med 

familjen, framförallt barnet, bryts på något sätt. Distriktssköterskorna menar att en 

anmälan kan leda till att familjen flyttar till annan ort eller väljer annat BVC. Detta ses 

som en försvårande faktor och beslutet att anmäla föregås därför ofta av lång 

tankeprocess. 

 

     ” dom kan ju välja att inte komma tillbaka…” 

 

     ”min kontakt med familjen är ju hotad på det viset” 

Resurser och stöd 

I studien uttrycker distriktssköterskorna vikten av yttre, organisatoriska, faktorer som 

kan stödja och underlätta distriktssköterskan i hennes beslut att anmäla. Professionell 

handledning och utbildning betonas starkt liksom kollegornas betydelse. 

Distriktssköterskorna uppger att de i sitt beslut blir hjälpta av att fler i barnets närhet 

reagerat.  

Handledning och utbildning 

Distriktssköterskorna berättar att de i perioder haft möjlighet till handledning, vilket har 

upplevts som en mycket positiv resurs och underlättande faktor. Många av 

distriktssköterskorna har dock i dagsläget inte kvar denna möjlighet av olika 

anledningar. Utbildningsdagar förekommer men är ofta av generell karaktär. 

Distriktssköterskorna önskar mer kunskap om hur de konkret kan uppmärksamma 

tecken på missförhållanden. 

 

     ”ja att inte ha handledning tycker jag att jag saknar… det var en hjälp att bena ut  

     saker och ting” 

 

     ”jag skulle vilja ha mer liksom vetskap… hur ska jag tänka… hur ska jag se dom…” 

Kollegialt stöd 

Distriktssköterskorna betonar vikten av att ha kollegor. Ingen av distriktssköterskorna 

kan tänka sig att arbeta ensam på BVC eftersom behovet av att ”bolla” med någon i det 

dagliga arbetet är så stort. En försvårande faktor är dock avsaknad av tid i vardagen för 

att få till kollegiala samtal. 

 

     ”sen så har jag ju mina kollegor, det är ju väldigt värdefullt att jobba på en BVC 

      där det finns kollegor att bolla med” 

 

     ”vi har knappt nån tid avsatt för det här… för den kollegiala handledningen” 

Bekräftelse 

Distriktssköterskorna uttrycker att det är en underlättande faktor om flera individer 

bekräftar att de sett samma sak. Att distriktssköterskans misstankar blir bekräftade av 
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andra människor i barnets närhet, exempelvis andra kollegor, förskolepersonal, grannar, 

mor- och farföräldrar etc. underlättar distriktssköterskans beslut om en anmälan.   

     ”att man har flera som sett nåt eller så… så att man inte är själv med att se” 

 

     ”att det har vilat lite grand på oss båda… jag har inte känt mig så ensam”     

Samverkan med socialtjänsten 

Distriktssköterskorna i studien uttrycker att samarbetet med socialtjänsten på många 

håll och på olika sätt är dåligt. Detta ses som en väsentligt försvårande faktor. Dåligt 

bemötande från socialtjänsten försvårar liksom utebliven återkoppling. Den sekretess 

som finns ses av flera distriktssköterskor som en barriär för samarbetet mellan parterna. 

Det finns en önskan om bra verktyg som kan underlätta i anmälningsprocessen.  

Samarbete och bemötande 

Samarbetet mellan andra instanser såsom förskola, medicinska specialistmottagningar 

etc. fungerar i mångt och mycket bra men distriktssköterskorna uttrycker tydligt 

svårigheter i kontakten med socialtjänsten. Distriktssköterskorna poängterar även vikten 

av ett bra bemötande från socialtjänsten för att underlätta samarbetet. Ett bra samarbete 

med socialtjänsten kan underlätta ett beslut om en anmälan. Där en god kommunikation 

mellan parterna finns upplever distriktssköterskorna ett stöd i socialtjänsten. 

 

   ”vi har inga problem med samarbetet med alla andra som finns runtomkring oss…  

     men det är med soc som vi känner…”   

  

     ”det har blivit bättre de sista åren tycker jag, mera öppet” 

Återkoppling 

Avsaknad av återkoppling från socialtjänsten efter distriktssköterskans genomförda 

anmälan ses som en stor försvårande faktor. Det upplevs känslomässigt svårt att inte 

veta utgången av en anmälan. Återkoppling skulle också kunna vara en hjälp att lära sig 

inför liknande situationer enligt distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna påpekar 

föräldrars samtycke som ett enkelt sätt att öppna upp för återkoppling. 

 

     ”lite uppdatering… att nu har vi tatt emot den här anmälan och nu kommer vi att  

     göra så här… bara en sån sak hade ju underlättat” 

 

     ”det bara är att fråga föräldrarna att är det ok att jag berättar för BVC att vi gjort  

     det här och det här så är ju den sekretessen väck”  

Sekretessen som hinder 

Sekretessen ses av distriktssköterskorna som en försvårande faktor i samarbetet med 

socialtjänsten. 

 

     ”dom har sina lagar och paragrafer och regler som dem hela tiden ska följa som då  

     blir svårt att bedriva ett samarbete kring helt enkelt” 

 

     ”det känns som om dom sitter inlåsta bakom gallerdörrar… det går inte ens att  

     komma in dit” 
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Verktyg som underlättar 

Distriktssköterskorna uttrycker på olika sätt en osäkerhet kring vilka rutiner som finns i 

samband med förfarandet kring en anmälan. Avsaknad av en blankett att fylla i själva 

anmälan på samt en tydlig manual att följa efterfrågas. 

 

     ”den där osäkerheten… vilka rutiner dem har… det vet inte jag” 

 

     ”det underlättar om man har en blankett så man inte behöver börja med ett tomt  

     papper” 

Yrkeserfarenhet  

Samtliga distriktssköterskor upplever att erfarenhet i yrket är en underlättande faktor. 

Att vara stark i sin profession och klar över sina skyldigheter underlättar. Det ses dock 

av distriktssköterskorna som en lättnad att ta beslut om en anmälan när man uttömt sina 

egna resurser. Distriktssköterskorna betonar vikten av att arbeta förebyggande för att 

förhoppningsvis komma tillrätta med problem inom familjen på ett tidigt stadium och 

på så sätt förhindra en anmälan. 

Trygghet i yrkesrollen 

Distriktssköterskans erfarenheter av tidigare anmälningsfall underlättar på så sätt att den 

ger kunskap till efterkommande fall. Mångårig yrkeserfarenhet upplevs av 

distriktsskötskorna som en stor tillgång.   

 

     ”man blir ju tryggare med tiden… man får ju viss erfarenhet och ser en del… som 

      man lär sig av” 

 

     ”jag är inte rädd att ställa frågan, jag är inte rädd för svaret”      

Barnet i fokus 

Distriktssköterskorna påpekar ansvaret i yrket. Att ständigt ha barnets bästa i fokus och 

att vara säker och trygg i de förpliktelser som yrket innefattar är en underlättande faktor. 

Detta kan bidra till att distriktssköterskans egna känslor lättare kan sättas åt sidan i en 

jobbig situation. 

 

     ”för det är ju naturligtvis barnen vi ska arbeta för och … det är ju barnet som är i  

     fokus” 

 

     ”jag ser till barnets bästa oavsett hur det drabbar mig” 

Att lämna över ansvaret 

Den tankeprocess som föregår beslut att anmäla ses som en energikrävande och 

försvårande faktor. Distriktssköterskorna i studien upplever att det känns skönt att få 

lämna över ansvaret för ärendet när väl beslutet om en anmälan är taget. Att lämna över 

ansvaret är betydligt lättare vid uppenbara tecken på missförhållanden exempelvis vid 

blåmärken eller vid uppenbara fysiska skador då situationen är mer konkret. 

 

     ”när man sen gjort en anmälan så ligger det ju inte längre på mig så att säga” 
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     ”när man kommer till ett beslut om vad man skall göra då känns det lite bättre” 

Att arbeta förebyggande 

Distriktssköterskorna önskar kunna arbeta mera förebyggande och stödjande med 

familjer i hopp om att undvika att behöva göra en anmälan. En underlättande faktor 

inför en anmälan är när distriktssköterskorna känner att de erbjudit den hjälp som står 

till buds men som ändå inte räckt till. 

  

     ”i första hand ser jag till möjligheten att resurser sätts in utan en anmälan” 

 

     ”det behöver kanske inte bli så mycket anmälningar… vi kanske kan förebygga 

      mera… om man jobbar förebyggande och ser att barna mår bra” 

Berörd av situationen 

Distriktssköterskorna i studien konstaterar att i arbetet med barn och deras familjer så är 

det oundvikligt att inte påverkas på ett eller annat sätt. Distriktssköterskorna är rädda att 

försämra situationen för barnet i samband med en anmälan. Tvivel är vanligt på grund 

av att beslut om en anmälan ofta grundar sig på en förnimmelse och inte på konkreta 

händelser. Distriktssköterskorna betonar svårigheterna i att varje fall är en unik 

företeelse. 

Att känna oro 

Distriktssköterskorna är oroliga för negativa konsekvenser kring en anmälan och vad 

detta kan leda till för barnet i familjen. Distriktssköterskorna uttrycker att det handlar ju 

om att hjälpa, inte stjälpa. Denna oro beskrivs som en försvårande faktor och upplevs 

vid vissa fall som en vånda. 

 

     ”farhågorna är väl också… fast vi inte skall tänka så… att de blir förbannade helt  

     enkelt och att det kanske går ut över barnen” 

 

     ”sen så tänker man ju på vad det skall leda till… och hur reaktionerna blir och hur  

     det blir för barnen” 

Att känna tvivel 

Distriktssköterskorna uppger tvivel inför en anmälan. Ofta innebär processen kring en 

anmälan tvivel både före och efter beslutet. Distriktssköterskorna betonar att det som 

försvårar många gånger bottnar i att situationer av dessa slag trots allt sker så pass sällan 

så att det inte blir rutin.  

 

     ”det är ju då man är osäker du vet… och det är ju mycket man går igenom i  

     huvudet” 

 

     ”sen ska man ju veta att man gör ju inte anmälningar varje vecka precis” 

Att våga lita på magkänslan 

Distriktssköterskorna ser magkänslan, att ana någonting, som både en försvårande och 

en underlättande faktor. Försvårande på så sätt att det ofta handlar om en olustkänsla 

och ingenting konkret, och underlättande på så sätt att en stark inre känsla kan vara 

avgörande för agerandet i en svår situation. Distriktssköterskorna betonar svårigheten i 
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att BVC´s program är frivilligt och upplagt så att besöken är få efter första levnadsåret. 

På grund av de glesa besöken får magkänslan en stor betydelse. 

 

     ”då har man massa varningsklockor som ringer hela tiden… men jag kan inte ta på 

     dom”  

 

     ”de är svårt för oss att fånga upp… vi träffar dom alltför sällan” 

Att se det unika 

Distriktssköterskorna framhåller svårigheten i att varje familj är unik och rymmer olika 

förutsättningar. Det finns ofta inga givna lösningar utan det gäller att kunna anpassa 

åtgärder utifrån varje familjs unika situation. Därtill är det en svårighet att kunna tolka 

barns individuella signaler.  

 

     ”men varje fall är ju unikt så man kan ju inte följa någon mall eller så” 

 

     ”det går ju inte att ”utbilda” sig i specifika fall”  

 

DISKUSSION 

Diskussionen utgår från följande två huvudrubriker; metoddiskussion och 

resultatdiskussion.  

Metoddiskussion  

Författarna upplever att valet av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och 

intervju som datainsamlingsmetod var lämplig för studiens syfte. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) syftar kvalitativ forskning till att förstå människors upplevda värld, i 

detta fall de intervjuade distriktssköterskorna, vilket framkom på ett bra sätt under 

studiens gång. Annat metodval hade troligtvis inte fångat de nyanser och upplevelser på 

samma djupa sätt som intervjuer har möjlighet till, upplever författarna. I ett 

intervjusamtal har intervjuaren möjlighet att ta del av en människas upplevelse av sin 

egen livsvärld på ett bra sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Val av undersökningsområde föll sig naturligt då författarna är boende i var sin ände i 

regionen. Valet att efterfråga intresse hos 20 verksamhetschefer valdes utefter 

författarnas förutfattade uppfattning om att visst bortfall kan inträffa. Under studiens 

gång har författarna förstått att på grund av okunskap hos författarna var detta val 

felaktigt då endast åtta deltagare ämnades ingå i studien. Om fler än åtta deltagare tackat 

ja till medverkan i studien hade troligtvis författarna varit tvungna till att tacka nej till 

fler medverkande på grund av tidsomfattningen för studien, eller tagit ställning till 

annan typ av studie. De distriktssköterskor som lämnade intresse för medverkan i 

studien var dock något frågande till syftet med studien efter att ha tagit del av 

informationen i informationsbrevet. Några distriktssköterskor upplevde en rädsla att inte 

ha genomfört tillräckligt med anmälningar till socialtjänsten för att kunna ha goda 

kunskaper i ämnet. Andra distriktssköterskor upplevde ämnet känsligt och ville försäkra 

sig om sekretessen innan ett eventuellt deltagande. Det krävdes i det efterkommande 

telefonsamtalet från författarna en ytterligare förklaring om studiens syfte och nämnda 

frågetecken rätades då ut. En av studiens styrkor kan vara studiens geografiska 
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spridning där författarna på så sätt kunnat undvika att deltagarna riskerat att påverka 

varandra.  En annan styrka anser författarna är att samtliga deltagare har lång 

yrkeserfarenhet och genomfört fler än en anmälan till socialtjänsten i samband med barn 

som far illa. Författarna anser vidare att eftersom inga personliga relationer till 

deltagarna i studien fanns vid intervjutillfällena kan detta ha bidragit till att deltagarna i 

större utsträckning kunnat prata mer öppet under intervjuerna. En av studiens svagheter 

skulle kunna vara ämnets laddade karaktär. Det är svårt att veta om deltagarna verkligen 

öppnat sig helt för författarna under intervjuerna. En styrka är dock att samtliga 

deltagare uttryckte stort intresse i ämnet, gav uttömmande svar under intervjuerna och 

var angelägna om att få ta del av studiens resultat. 

 

Då deltagarna inte i förväg fick ta del av den inledande intervjufrågan ser författarna 

som en fördel då distriktssköterskorna på så sätt hade möjlighet till att samtala om sina 

upplevelser på ett spontant och öppet sätt. Intervjun påbörjades med en tydlig 

övergripande fråga. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det bra om den inledande 

frågan gäller en konkret situation. Författarna ser en styrka i att båda författarna 

genomförde de två första intervjuerna tillsammans. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) ökar studiens trovärdighet av att två forskare har genomfört 

intervjuer och delar av analysen gemensamt. Huvudansvaret för de två första 

intervjuerna skiftade mellan författarna i studien. Detta ser författarna som positivt då 

det gav tillfälle för att på ett bra sätt diskutera intervjuteknik för att skapa möjligheter 

till att fortsättningsvis kunna genomföra kvarvarande respektive tre enskilda intervjuer 

på så likartat sätt som möjligt. En styrka med studien är val av intervjuplats då 

deltagaren kan känna trygghet i känd miljö men detta kan även innebära en svaghet 

eftersom risk för störningsmoment finns. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör en 

intervju genomföras i avskildhet för att undvika att bli avbruten. Samtliga intervjuer 

genomfördes i avskildhet på arbetsplatsen med beaktande av distriktssköterskans 

önskemål om tid och plats. Intervjuerna genomfördes utan avbrott förutom vid den 

första intervjun där intervjuare och deltagare i slutet stördes av annan person som kom 

in i rummet för ett kort samtal med deltagaren. Då intervjun nästintill var avslutad 

påverkade detta troligtvis inte resultatet.  

 

Författarna samlade in all data och transkriberade dessa var och en för sig. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det oundvikligt att inte bära med sig 

språkets nyanser under intervjuerna vilket bidrar till tolkningen vid analysarbetet. När 

allt material var transkriberat genomlästes materialet som en helhet, först enskilt och 

sedan tillsammans. En svaghet med studien skulle kunna vara att båda författarna är 

ovana intervjuare och inte samtalade mellan de sista sex intervjuerna om 

intervjutekniken. På så sätt skulle intervjutekniken kunna förfinats inför kvarvarande 

intervjuer.  Detta skulle dock också kunna ses som en styrka då samtliga intervjuer 

genomfördes på likartat sätt. 

 

Författarnas egen förförståelse har till viss del kunnat hållas tillbaka under intervju och 

tolkning då författarna har begränsad erfarenhet av att arbeta på BVC. Detta bidrar till 

att författarna inte har förutfattade meningar om problematiken men kan i och för sig 

också innebära begränsad förståelse i både inhämtande av och vid tolkningen av 

materialet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är ett sätt att öka 

trovärdigheten i en studie att beskriva författarnas egen förförståelse.  
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Studiens analysarbete har noggrant beskrivits i metodavsnittet vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) stärker studiens trovärdighet. Citat har använts i 

resultatet i syfte att öka trovärdigheten ytterligare. Användandet av citat är ett ytterligare 

sätt att påvisa trovärdighet i en studie (a.a.).  Under analysens gång visade det sig 

ganska snart att flera ämnen tenderade att gå in i varandra. Studiens stora 

informationsmängd gjorde att författarna då ansåg att det var nödvändigt med relativt 

många underkategorier. Detta val gjordes medvetet av författarna eftersom författarna 

upplevde att materialets innehåll inte framhölls på ett rättvist sätt med för få 

underkategorier. Författarna hade till en början inte förhoppningar om att kunna komma 

fram till ett övergripande tema men under studiens gång ändrades denna uppfattning. 

Det valda övergripande temat i studien anser författarna sammanfatta innehållet i 

resultatet på ett bra sätt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är tema ett 

sätt att binda samman innehåll. 

Resultatdiskussion 

Kompetens och flexibilitet 

Distriktssköterskorna som ingår i studien är alla väl medvetna om de lagar och 

föreskrifter som finns i samhället för att trygga och säkra barns uppväxt. 

Anmälningsplikten som är angiven i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anses vara tydlig 

men det finns flera faktorer, både yttre och inre, som påverkar distriktssköterskans 

ställningstagande på olika sätt i hennes beslut om en anmälan till socialtjänsten om att 

ett barn far illa. Resultatet i studien påvisar ämnets komplexitet mellan profession och 

individ, mellan kompetens och flexibilitet. Kan ämnet bli mindre komplext? Författarna 

är tveksamma till det men det finns troligtvis bättre och sämre sätt att hantera 

komplexiteten på. Rowse (2009a) poängterar att arbetet med barn som far illa innebär 

stor känslomässig påverkan på individen. Författarna tror dock att distriktssköterskan 

inom BVC-verksamhet kan påverka och förbättra de faktorer som försvårar och 

förstärka de faktorer som underlättar ett beslut om en anmälan till socialtjänsten om att 

ett barn far illa och att ökad medvetenhet i ämnet kan vara ett sätt att påbörja processen.   

Samspel med familjen 

I studien framkommer det att en medveten förälder underlättar distriktssköterskans 

ställningstagande inför ett beslut om en anmälan eftersom medvetenheten gör att det är 

lättare att prata öppet om den problematik som föreligger och vilka åtgärder som kan 

erbjudas för att hjälpa. Enligt Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) är föräldrautbildning 

ett sätt att öka medvetenheten. En distriktssköterska i denna studie uttrycker vikten av 

att kunna vara rak i kommunikationen, familjen och distriktssköterskan emellan, även i 

samband med svåra situationer. Som författarna ser det är distriktssköterskorna i studien 

måna om att skapa ett bra samspel och en god vårdrelation med familjen. En god 

vårdrelation som ger bra förutsättningar för att kunna nå barn och skapa trygghet i 

relationen. Enligt Dahlberg et al. (2003) finns dock faktorer som kan hindra en vårdande 

relation. Författarna upplever att tid ofta kan vara en bristvara. Finns det till exempel 

tillräckligt med tid i BVC´s ofta korta möten med familjen och barnet för att hinna 

skapa en god vårdrelation? Vidare framkommer det i denna studie att ett gott samspel 

med familjer där det föreligger ökad risk för missförhållanden är av vikt för 

distriktssköterskorna. Enligt Glaser (2008) kan olika typer av missförhållanden kring 

barnet förekomma samtidigt. Detta ställer krav på distriktssköterskan att vara extra 

lyhörd och uppmärksam i sitt arbete med familjen.   
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Distriktssköterskorna i studien anser att en anmälan skulle kunna skada den relation och 

det förtroende som finns parterna emellan.  Denna farhåga ses även i Nayda´s (2002) 

artikel som en stor försvårande faktor inför beslut om en anmälan och kan leda till att 

distriktssköterskan avvaktar beslutet. Rädslan för hur föräldrarna ska reagera skrämmer 

många gånger, enligt distriktssköterskorna i studien, vilket faktiskt innebär att 

distriktssköterskans oro skulle kunna leda till en fördröjning av processen. I de fall där 

föräldrarna själva ber om hjälp upplever distriktssköterskorna i studien en lättnad i att 

slippa stå ensam med beslutet och dela ansvaret, detta verkar dock inte vara vanligt 

förekommande. 

 

Samtliga distriktssköterskor upplever en rädsla över att förlora kontakten med familjen 

och barnet i samband med en anmälan. Piltz och Wachtel (2010) framhåller att rädsla 

för de konsekvenser en anmälan kan innebära är ett av de största hinder som finns när 

det gäller beslut att anmäla. I denna studie framkommer att en anmälan kan leda till att 

ingen längre ”har koll” på barnet i fråga och att avvakta anmälan kan vara ett sätt att 

säkerställa en fortsatt kontakt med barnet. Några distriktssköterskor i studien ser en 

lösning i att erbjuda kontakt med en annan BVC sköterska/kollega om hon upplever att 

kontakten blir försämrad i samband med en anmälan.   

Resurser och stöd 

Gilbert et al. (2009b); Piltz och Wachtel (2010); Fraser et al. (2010); Lazenbatt och 

Freeman (2005) beskriver avsaknad av kunskaper i ämnet som en försvårande faktor i 

beslutet att anmäla. Chihak (2009) betonar starkt vikten av grundkunskaper men också 

behovet av en kontinuerlig och regelbunden uppdatering i ämnet. Distriktssköterskorna i 

denna studie uppger att utbildning i ämnet finns men uttrycker att den ofta är av generell 

karaktär. De efterfrågar mer specifika kunskaper i området, hur man ska tänka, vilka 

signaler man ska reagera på etc. Hur kan sådan kunskap erhållas? Professionell 

handledning kan vara ett sätt för distriktssköterskorna att öka kunskapen och bli mer 

säkra och trygga i sina beslut exempelvis inför en anmälan. Professionell handledning 

finns på vissa ställen men förvånande är att det inte förekommer regelbundet och att alla 

distriktssköterskor inte har tillgång till det. I en studie av Rowse (2009b) framhålls just 

betydelsen av handledning som en viktig resurs för distriktssköterskan och som en 

möjlighet för henne att lättare kunna bli tillfreds med en svår situation.  Enligt Gilbert et 

al. (2009b); Piltz och Wachtel (2010); Fraser et al. (2010); Lazenbatt och Freeman 

(2005) är tveksamhet och svårighet att kunna tyda signaler på eventuella 

missförhållanden en av de orsaker som är avgörande för om distriktssköterskan väljer 

att gå vidare i anmälningsprocessen eller inte. Handledning, anser författarna är ett sätt 

att stödja distriktssköterskan i detta. Handledning kan också fungera som ett verktyg för 

att bättre kunna förstå vad barnet uttrycker eftersom Dahlberg et al. (2003) uttrycker att 

barn använder andra uttryckssätt att beskriva sin livsvärld på. 

 

Distriktssköterskorna i studien betonar vikten av att ha kollegors stöd. De upplevde en 

trygghet i att dela information och upplevelser med någon man litar på och som förstår 

problematiken. Bekräftelsen spelar enligt Wiklund (2003) en stor roll för människan. 

Det är genom bekräftelse från andra människor som människan kan uppleva det som är 

verkligt om sig själv och om världen i sig. Rowse (2009a) och Rowse (2009b) styrker 

att bekräftelse från en person som man litar på har stor inverkan på distriktssköterskan 

tillfredsställelse i samband med ett beslut. Bekräftelse från en kollega verkar, enligt 
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distriktssköterskorna i studien, vara en sak som författarna upplever skulle kunna vara 

avgörande för beslutet att anmäla. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den 

anmälningsplikt (SFS 2001:453) som föreligger i yrket. Ingen av distriktssköterskorna 

verkar ha genomfört en anmälan utan att ha ventilerat situationen med en kollega på 

något sätt. En ytterligare försvårande faktor inför en anmälan är distriktssköterskans 

upplevelse av att stå ensam i beslutet. Att ventilera med kollegor ligger i linje med vad 

Jones et al. (2008); Rowse (2009a); Rowse (2009b) påtalar, att konsultation med andra 

är en underlättande faktor i beslutet om en anmälan.  

Samverkan med socialtjänsten 

I denna studie framkommer det att samarbetet mellan barnhälsovården och 

socialtjänsten ofta fungerar mycket dåligt och en önskan finns bland 

distriktssköterskorna i studien om ett mer välfungerande samarbete. Tidigare forskning 

påpekar också svårigheter i samarbetet mellan barnhälsovården och socialtjänsten. Piltz 

och Wachtel (2010) påtalar att det finns brister i distriktssköterskans förtroende för 

socialtjänsten i deras arbete. Flera distriktssköterskor i studien framhäver avsaknad av 

positivt bemötandet från socialtjänsten. En distriktssköterska uttrycker att det känns som 

hon ”stångas” med socialtjänsten, en annan upplever att det finns en ”mur” som hindrar 

ett gott samarbete. Författarna till denna studie menar att en anledning till beskrivna 

dåligt fungerande samarbete skulle kunna vara att parterna inte verkar träffas ofta och 

regelbundet och en del träffas inte alls. Jones et al. (2008) påtalar att dåliga erfarenheter 

i samarbetet med socialtjänsten ofta ligger till grund för distriktssköterskans framtida 

beslut i att anmäla. Att samarbetet är så dåligt, vad betyder det för barnen? 

Distriktssköterskan arbetar, som Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker det efter ett 

holistiskt perspektiv och författarna ställer sig frågande till hur det utsatta barnet 

påverkas när det holistiska perspektivet inte når över gränserna? Detta kan enligt 

författarna leda till onödigt lidande för barnet.  Enligt Eriksson (1994) förbättrar inte ett 

lidande utgångsläget för vården.  

 

Ett bra samarbete med socialtjänsten är en klart underlättande faktor i beslutet att 

anmäla. En av distriktssköterskorna i studien uttryckte glädje över att i ett telefonsamtal 

med en socialsekreterare få vägledning i sitt beslut. Få distriktssköterskor uttrycker 

dock ett bra samarbete med socialtjänsten på orten vilket känns oroväckande eftersom 

Barnhälsovården och Socialtjänsten enligt Socialstyrelsens Allmänna råd (1991:8) har 

samma huvudmål. Varför fungerar detta samarbete bra på så få ställen? Ett sätt att 

förstärka samarbetet är att båda parter blir medvetna om de eventuella brister som finns 

i samarbetet och blir motiverade till en förändring. Olika typer av samarbetsmodeller 

kan användas för att på ett strukturerat sätt angripa problemen. Crowley och Sabatelli 

(2008) har beskrivit en samarbetsmodell för barnhälsovård och barnomsorg som mycket 

väl skulle kunna appliceras även i andra sammanhang. Modellen framhåller vikten av 

motivation, positiv attityd, öppen kommunikation och förståelse för varandras uppdrag 

som viktiga delar att arbeta kontinuerligt med.  

 

Distriktssköterskorna i studien beskriver avsaknad av återkoppling från socialtjänsten i 

samband med en anmälan som en stor försvårande faktor. Vidare framkommer i studien 

att distriktssköterskorna är frågande till varför socialtjänsten inte verkar ha som rutin att 

tillfråga föräldrar om samtycke för återkoppling till BVC. Cocozza et al. (2007) tar upp 

problemet med att en anmälan inte alltid leder till vidare utredning och 
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distriktssköterskorna i denna studie påtalar otillfredsställelsen i att inte veta vad som 

händer i processen. Den sekretess som i dag föreligger ses av distriktssköterskorna i 

studien som en försvårande faktor i samarbetet med socialtjänsten. Endast en av 

distriktssköterskorna i studien upplever inte sekretessen som ett hinder i samarbetet utan 

konstaterar att det finns ett skäl till varför sekretessen finns där. Andra 

distriktssköterskor uppger att de hittat sätt att komma förbi sekretessen som till exempel 

att ringa direkt till berörd socialsekreterare och be om information eller att prata med 

föräldrarna i fråga men distriktssköterskorna upplever att informationen som då ges är 

begränsad och ofullständig.  

 

I studien framkommer varierad avsaknad av enkla verktyg att använda i 

anmälningsprocessen. Med relativt små medel så som klara och tydliga riktlinjer, en 

enkel manual att följa, förtryckt blankett att fylla i anmälan på etc. skulle processen för 

distriktssköterskan kunna underlättas. Ytterligare underlättande faktorer skulle kunna 

vara en uppdaterad telefonlista till berörda instanser, ett ”känt ansikte” på den personal 

som arbetar på socialtjänsten och som tar emot ärendet och därtill ett stödjande 

ledarskap. Cocozza et al. (2006) och Tingberg et al. (2008) framhåller behovet av 

nationella riktlinjer kring anmälningsrutiner och handläggandet. 

Yrkeserfarenhet  

En distriktssköterska i studien uppger att det är av stor vikt att inte bara hitta problem 

utan man måste också kunna ta om hand de problem som eventuellt framkommer, vilket 

författarna tror bör vara lättare att tackla med både yrkes och livserfarenhet i ryggen. En 

distriktssköterska i studien framhåller också att hur man reagerar och agerar runt en 

anmälan till stor del beror på hur man är som person. Rowse (2009a) uttrycker att 

personliga kvaliteter och egenskaper inverkar på hur distriktssköterskan hanterar 

situationer i sitt arbete. 

 

En anmälan till socialtjänsten innebär ofta stor tvekan för distriktssköterskan enligt 

Eisbach och Driessnack (2010) vilket kan fördröja anmälningsprocessen. 

Distriktssköterskorna i denna studie framhåller en känsla av lättnad att få lämna över 

ansvaret över ärendet till nästa instans. Enligt Piltz och Wachtel (2010) och Fraser et al. 

(2010) är det betydligt lättare att anmäla och lämna över ärendet till socialtjänsten vid 

uppenbara tecken på missförhållanden. Detta ligger i linje med distriktssköterskornas 

uppfattning i denna studie.  

 

Enligt BRÅ (2010) ökar antalet anmälda brott mot barn under det senaste decenniet. 

Utsatta barn riskerar enligt Gilbert et al. (2009a); Chihak (2009) stor ohälsa genom livet 

och till och med risk att gå en förtidig död till mötes. Detta är allvarligt, anser 

författarna.  Hur bryts denna onda trend? Distriktssköterskans förebyggande arbete på 

BVC tror författarna är en möjlighet till att minska antalet anmälningar till 

socialtjänsten om att ett barn far illa. Distriktssköterskan behöver dock ges goda 

möjligheter och ha bra förutsättningar för att kunna bedriva detta arbete på ett 

tillfredställande sätt.  

Att bli berörd av situationen 

Författarna till studien förstår att ett arbete med och för barn berör människor på olika 

sätt. Distriktssköterskorna i studien uppger att det är känslomässigt svårt att vara i en 
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situation där det kan konstateras att en anmälan krävs men inte veta vad det blir för 

konsekvenser för barnet. Distriktssköterskorna i studien framhäver en farhåga om att en 

anmälan kan leda till negativa konsekvenser för barnet. Denna farhåga beskrivs tydligt i 

tidigare forskning (Flaherty et al., 2008; Gilbert et al., 2009b; Jones et al., 2008; 

Lazenbatt & Freeman, 2005; Nayda, 2002). Att en distriktssköterska i studien beskriver 

denna oro som en vånda visar på komplexiteten i ämnet. En annan försvårande faktor 

som distriktssköterskorna i studien tar upp är de tvivel de känner inför beslutet om en 

anmälan, både före och efter beslutet. Eisbach och Driessnack (2010); Rowse (2009a); 

Rowse (2009b); Tingberg et al. (2008) beskriver även de att tvivel och tvekan i 

samband med beslut att anmäla är vanligt. En av distriktssköterskorna uttrycker 

avsaknad av rutin i att anmäla eftersom en anmälan inte görs så ofta men tillägger att det 

i grund och botten är positivt. Men stämmer detta påstående? Hur ofta missar 

barnhälsovården tecken på missförhållanden och är ”anmälningsfallen” i själva verket 

fler? Vad är det vi inte ser? Författarna förutsätter att mörkertal finns och troligen alltid 

kommer att finnas men målet måste ju ändå vara att fånga upp de barn som far illa i så 

hög utsträckning som möjligt.  

 

I studien beskriver flera distriktssköterskor ”magkänslans” betydelse. En av 

distriktssköterskorna beskriver magkänslan som en känsla som till slut blir så stark att 

man inte kan förklara bort den. En annan distriktssköterska framhåller att magkänslan är 

något som inte kan delas med någon annan utan distriktssköterskan står oftast ensam 

både med olustkänslan och i det kommande beslutet. En distriktssköterska i studien 

framhåller dock magkänslans positiva betydelse vilket kan underlätta och eventuellt 

tidigarelägga beslut om en anmälan. Dahlberg et al. (2003) framhåller betydelsen av att 

som vårdare ständigt kritiskt granska och värdera sin egen medvetenhet om fenomenet 

som är aktuellt. Författarna i denna studie anser att magkänslan är av stor betydelse trots 

avsaknad av mätbara parametrar och bör inte underskattas. Reflektion tror författarna är 

ett sätt att öka medvetenheten i hopp om att minska eventuella tveksamheter. Hornor 

(2005) poängterar vidare vinsten i att tidigt upptäcka missförhållanden för att förmildra 

framtida konsekvenser för barnet. I denna studie framkommer att en försvårande faktor i 

att tidigt upptäcka tecken på missförhållanden är att BVC är frivilligt och 

basprogrammet inbegriper få träffar efter första levnadsåret. Författarna i studien skulle 

önska mer tid avsatt för att kunna göra flera hembesök. Tid för att kunna ställa frågor 

kring eventuella missförhållanden och tid att kunna ta vara på svaret.  Detta tror 

författarna skulle kunna vara ett sätt att stödja eller avfärda magkänslan.     

 

Eisbach och Driessnack (2010) tar upp att på grund av att varje fall är unikt är känsla av 

osäkerhet ofrånkomligt. Detta stämmer väl överens med distriktssköterskornas 

upplevelse i denna studie.  Att varje fall är unikt tror författarna kan dock ha både en 

negativ och positiv betydelse. Den största svårigheten ligger i att anpassa arbetet med 

familjen utefter deras specifika förutsättningar och situation. Det som däremot kan vara 

bra är att möjlighet finns att till stor del anpassa åtgärder enligt familjens behov och 

önskningar.   

 

Studiens giltighetsgrad är enligt författarna hög. Författarna anser att studiens resultat 

lyfter fram och påvisar det som var avsett att undersökas och att syftet med studien har 

uppnåtts. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anses ett resultat giltigt om 

det lyfter fram det som är karakteristiskt, representativt och typiskt för det som 
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författarna ämnade titta på. Tillförlitligheten i studien styrks av att författarna noggrant 

beskrivit analysprocessen och genomfört delar av analysen tillsammans. 

Tillförlitligheten handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) om att 

reflektera och diskutera de olika stegen genom hela analysarbetet. Vad gäller studiens 

överförbarhet är resultatet i studien inte generaliserbart med tanke på studiens 

omfattning. Trovärdigheten i studien ökar av att personer som är insatta i ämnet 

kontinuerligt granskar analysarbetet och rimligheten i resultatet (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). I detta fall har det varit författarnas handledare. 

 

VIDARE FORSKNING 

Det finns en paradox i ämnet i att distriktssköterskan har stor kunskap om vilka lagar 

och riktlinjer som är gällande men ett antal faktorer påverkar distriktssköterskans beslut 

i varierad utsträckning och på olika sätt. Genom att ytterligare kartlägga underlättande 

och försvårande faktorer för distriktssköterskans beslut om en anmälan ges möjlighet till 

att dessa kan förstärkas och/eller minskas och i bästa fall elimineras. Efter genomförd 

studie kan konstateras att ämnet är aktuellt, viktigt och som författarna ser det krävs 

vidare arbete för att ha möjlighet till att på ett bättre sätt kunna trygga barns lika rätt till 

bra uppväxtvillkor.   

 

KLINISKA  IMPLIKATIONER 

Nedan nämns några implikationer som kan vara av vikt för distriktssköterskan i sitt 

arbete kring barn som far illa; 

 

- Obligatorisk handledning för att bli stärkt i sin profession men även som 

individ 

 

- Kontinuerlig utbildning i ämnet 

 

- Tydliga och klara riktlinjer att arbeta efter för att minska osäkerheten i 

processen 

 

- Enkla, ändamålsenliga verktyg som underlättar det dagliga arbetet 

 

- Ett bra nätverk, personer att vända sig till med frågeställningar som kan vara 

avgörande för ett beslut 

 

KONKLUSION 

Distriktssköterskans samspel med familjen är av betydelse för att lättare kunna 

uppmärksamma barn som far illa och vidta adekvata åtgärder. Distriktssköterskan kan i 

sitt beslut om en anmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa bli hjälpt av olika 

typer av resurser och stöd både av organisatoriskt och kollegial karaktär. Av vikt är att 

samverkan mellan olika instanser fungerar på ett tillfredställande sätt för att undvika 

försvårande inslag i distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskans individuella 

livserfarenheter samt erfarenheter från yrkesprofessionen kan både underlätta och 

försvåra beslutet att anmälan. 
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Resultatet ger en fördjupad förståelse för fenomenets komplexitet där både försvårande 

faktorer men även underlättande faktorer framkommer. De fem kategorierna i studiens 

resultat speglar komplexiteten i ämnet vilket ligger i att vara professionell 

distriktssköterska och att samtidigt vara en människa som påverkas känslomässigt i 

svåra situationer. Författarna tror att distriktssköterskans enskilda trygghet och 

övertygelse om att kunna fatta rätt beslut med barnets bästa i fokus i kombination med 

tillgängliga resurser och rätt stöd inverkar på beslutet att anmäla. Studiens resultat kan 

förhoppningsvis användas inom BVC-verksamhet för att identifiera försvårande och 

underlättande faktorer i förhoppning om att stärka distriktssköterskan i sitt beslut om en 

anmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa. Ökad lyhördhet för tecken på 

missförhållanden som påverkar barnet och kunskap om adekvata åtgärder leder till att 

dessa barn ges bättre förutsättningar till en trygg och säker uppväxt på lika villkor.  
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BILAGA 1 

 
                                    

Information till verksamhetschefer inom BVC   

Vi är två legitimerade sjuksköterskor, Linda Nordén och Maria Claesson, som studerar 

till distriktssköterskor vid institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. I vår 

utbildning ingår det att utföra en studie som sedan kommer att ingå i vår D-uppsats. 

Syftet med vår studie är att beskriva faktorer viktiga för distriktssköterskans anmälan 

till socialtjänsten om att ett barn far illa. Sammanlagt åtta BVC-sköterskor inom 

primärvården i Västra Götalandsregionen avses att intervjuas.  

 

För att kunna utföra studien söks nu BVC-sjuksköterskor som kan tänka sig bidra med 

sina erfarenheter av situationer där misstanke finns om att ett barn far illa. Intervjuerna 

kommer att ske på respektive arbetsplats och omfatta ca en timma. Intervjun kommer att 

ljudinspelas och analyseras utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys. Examination av 

studien kommer att ske under hösten 2011. 

 

Inklusionskriterierna är att intervjupersonerna skall vara distriktssköterskor med 

kompetens att arbeta inom BVC-verksamhet och att de varit verksamma minst ett år. 

Vidare skall distriktssköterskorna vid minst ett tillfälle genomfört en anmälan till 

socialtjänsten i samband med misstanke om att ett barn farit illa.   

  

Deltagandet till studien är helt frivilligt och det innebär att man när som helst kan 

avbryta, även efter det att intervjun har genomförts, utan att behöva ange orsak. 

Intervjupersonerna kommer att få muntlig och skriftlig information om studien och dess 

syfte samt skriva på en samtyckesblankett. Intervjuerna kommer att äga rum under 

september månad 2011. Materialet kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt samt förvaras i ett låst skåp på skolan. Det är enbart vi som intervjuar och 

vår handledare som kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Finns det någon distriktssköterska i er BVC-verksamhet som uppfyller våra 

inklusionskriterier och som ni tror skulle vilja medverka i studien? I så fall vore vi 

tacksamma om ni tillfrågade dessa personer på er arbetsplats och meddelar oss om 

deltagande när vi tar telefonkontakt med er under v. 34, 2011. Du/Ni kan även maila 

någon av oss innan dess och uppge namn och kontaktuppgifter på den BVC-sköterska 

som kan tänka sig att medverka så kan vi ta kontakt med henne/honom direkt i v. 34. 

Har du eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Våra handledare är: 

Lise-Lott Berg, universitetsadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 501 90 Borås 

Telefon: 033.435 47 69, E-post: lise-lott.berg@hb.se 

mailto:lise-lott.berg@hb.se
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Susanne Knutsson, PhD, klinisk lektor, Intensivvårdssjuksköterska 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 501 90 Borås 

Telefon: 033-435 47 25, Mobil: 070-206 74 81, E-post: susanne.knutsson@hb.se 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Linda Nordén   Maria Claesson  

s102878@student.hb.se   s093505@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:susanne.knutsson@hb.se
mailto:s102878@student.hb.se
mailto:s093505@student.hb.se
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BILAGA 2 

 
      

Information till dig som är distriktssköterska och som arbetar inom 

BVC-verksamhet  

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor, Linda Nordén och Maria Claesson, som studerar 

till distriktssköterskor vid institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. I vår 

utbildning ingår det att utföra en studie som sedan kommer att ingå i vår D-uppsats. 

Syftet med vår studie är att beskriva faktorer viktiga för distriktssköterskans anmälan 

till socialtjänsten om att ett barn far illa. Sammanlagt åtta BVC-sköterskor inom 

primärvården i Västra Götalandsregionen avses intervjuas.  

 

För att kunna utföra studien söker vi nu dig som är distriktssköterska och arbetar på 

BVC. Intervjuerna kommer att ske på respektive arbetsplats och omfatta ca en timma. 

Intervjun kommer att ljudinspelas och analyseras utifrån metoden kvalitativ 

innehållsanalys. Examination av studien kommer att ske under hösten 2011. 

 

Inklusionskriterierna är att du skall vara distriktssköterska med kompetens att arbeta 

inom BVC-verksamhet och att du varit verksam minst ett år. Vidare skall du vid minst 

ett tillfälle genomfört en anmälan till socialtjänsten i samband med misstanke om att ett 

barn farit illa.   

  

Deltagandet till studien är helt frivilligt och det innebär att du när som helst kan avbryta, 

även efter det att intervjun har genomförts, utan att behöva ange orsak. Du kommer att 

få muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte, samt skriva på en 

samtyckesblankett. Intervjuerna kommer att äga rum under september månad 2011. 

Materialet kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt samt förvaras i ett låst 

skåp på skolan. Det är enbart vi som intervjuar och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till materialet. 

 

Är du distriktssköterska med kompetens att arbeta inom BVC-verksamhet och uppfyller 

våra inklusionskriterier samt önskar medverka i studien? I så fall vore vi tacksamma om 

du vill meddela din verksamhetschef om att få delta i studien. Vi tar telefonkontakt med 

dig i månadsskiftet aug-sep, 2011 för att bestämma tid för intervjun. Har du eventuella 

frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Våra handledare är: 

 

Lise-Lott Berg, universitetsadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 501 90 Borås 

Telefon: 033-435 47 69, E-post: lise-lott.berg@hb.se 

mailto:lise-lott.berg@hb.se
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Susanne Knutsson, PhD, klinisk lektor, Intensivvårdssjuksköterska 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 501 90 Borås 

Telefon: 033-435 47 25, Mobil: 070-206 74 81, E-post: susanne.knutsson@hb.se 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

Linda Nordén     Maria Claesson  

s102878@student.hb.se   s093505@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:susanne.knutsson@hb.se
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BILAGA 3 

 
 

 

Informerat samtycke  

-till studien om att beskriva faktorer som påverkar distriktssköterskans beslut om en 

anmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa 

 
Jag har tagit del av skriftlig information angående ovan nämnda studie. Jag är medveten 

om att mitt deltagande i studien är konfidentiellt och helt frivilligt. Jag kan när som 

helst avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. 

  

 

 

Datum  

………………………….................................. 

 

 

Underskrift 

 

……………………………………………….. 

 

 

Namnförtydligande  

 

……………………………………………….. 
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BILAGA 4 

Intervjuguide 

 

Ingångs- frågor 

Hur länge har du varit färdig sjuksköterska? 

När läste du din specialistutbildning till distriktssköterska? 

Hur länge har du arbetat på BVC ? 

 

Inledande fråga        Specificerade frågor  

 

Berätta om en situation där du reagerat 

och misstänkt att ett barn farit illa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därtill används ett antal följdfrågor 

såsom: 

- Kan du berätta mer… 

- Kan du utveckla… 

- Berätta vidare om… 

- Kan du beskriva… 

- Ge exempel på… 

- Hur menar du då… 

 

 

- Vilka tankar uppkom hos Dig? 

- Vilka känslor uppkom hos Dig 

- Vad gjorde du då? 

- Hade du kunnat göra något 

annorlunda och i så fall vad? 

- Upplevde du att du hade stöd 

och/eller resurser att tillgå i 

situationen, i så fall vad/vilka? 

- Upplevde du att du saknade något 

stöd eller resurs i situationen och i 

så fall vad/vilka? 

- Har du önskemål/funderingar om 

vad som skulle kunna underlätta för 

dig om du hamnar i en liknande 

situation, berätta närmare om 

dessa? 

 

 

 


