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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Omkring 100 000 – 200 000 barn far illa i sitt hem i Sverige varje år. Barn som 

far illa är ett brett begrepp som innefattar alla typer av fysiskt och psykiskt våld, försummelse, 

kränkningar och sexuella övergrepp. Det ingår i barnsjuksköterskans kompetens att 

uppmärksamma och möta barn som farit illa.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att möta barn som farit illa. 

 

Metod: Kvalitativ metod med deskriptiv design användes. Sju barnsjuksköterskor 

inkluderades med hjälp av ändamålsenligt urval som övergick i slumpmässigt urval på 

gruppnivå. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade frågor. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Intervjuerna resulterade i 12 subkategorier så som Emotioner och starka minnen, 

Professionellt bemötande, Göra orosanmälan samt Stöd på arbetsplatsen, med flera. Dessa 

subkategorier utmynnade i fem huvudkategorier; Känslosamma möten, Barnet i sitt 

sammanhang, Barnets behov och uttryck, Barnsjuksköterskans egna behov samt Krav i 

yrkesrollen. En röd tråd genom intervjuerna var barnsjuksköterskornas upplevelser av starka 

känslor samt de påfrestningar det inneburit att möta barn som farit illa. Professionellt 

bemötande av barnet och dess föräldrar upplevdes komplext. Svårigheterna med att dra en 

gräns mellan det professionella och privata beskrevs och upplevelsen av att göra en 

orosanmälan togs upp av samtliga barnsjuksköterskor. Barnsjuksköterskorna upplevde att det 

allra viktigaste stödet i att hantera och bearbeta sina möten med barn som farit illa var att 

kunna samtala med sina kollegor. 

 

Slutsats: Barnsjuksköterskor ställs inför stora känslomässiga påfrestningar i samband med 

möten med barn som farit illa. Det är viktigt att de får tillräckligt med stöd, att det finns 

rutiner och riktlinjer att luta sig mot och att det ges utrymme för diskussion och utbildning på 

arbetsplatsen. För att bli bättre känslomässigt förberedda och kunna hantera möten med barn 

som farit illa utifrån de bästa förutsättningarna är det därför betydelsefullt att fortsatt 

forskning sker inom området.  

 

Nyckelord: Barn som far illa, barnsjuksköterska, känsla, möte, upplevelse. 
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ABSTRACT  

Background: Approximately 100 000 – 200 000 children in Sweden are exposed to child 

abuse in their home environment every year. Child abuse is a wide definition which includes 

all forms of physical or mental violence, neglect, violations or sexual assaults. It is within the 

general knowledge of the pediatric nurse to identify and meet children who have been abused.  

 

Aim: The aim was to describe pediatric nurses’ experiences of meeting children who had 

been abused.   

 

Method: Qualitative method with descriptive design was used. Seven pediatric nurses were 

selected with purposive sampling which changed into a randomized sampling on group level. 

The data collection consisted of interviews with semi-structured questions. The interviews 

were recorded, transcribed and analyzed using qualitative content analysis.  

 

Findings: The interviews resulted in 12 subcategories such as Emotions and strong 

memories, Professional attitudes, Notify the social services and Support in the workplace, 

amongst others. These subcategories were divided into five main categories; Emotional 

meetings, The child in its context, The child’s needs and expressions, The pediatric nurse’s 

own needs and Requirements in the professional role. A common thread throughout the 

interviews were the pediatric nurses’ experiences of strong emotions as well as the stresses it 

caused to meet abused children. Maintaining a professional attitude towards the child and its 

parents were experienced as very complex. The difficulty of drawing a boundary between 

being professional and being private was described and the experience of notifying the social 

services were raised by all informants. The pediatric nurses felt that the most important 

support in dealing with and processing their meetings with abused children was to be able to 

talk to their colleagues.  

 

Conclusion: Pediatric nurses face major emotional stresses when they meet abused children. 

It is important that they get enough support, that there are routines and guidelines and to allow 

for discussion and education at the workplace. In order to be better emotionally prepared and 

able to handle the meetings is it important that further research is done.  

 
Key words: Child abuse, emotion, experience, meeting, pediatric nurse.  
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1. INLEDNING 

Det uppskattas att omkring 100 000 - 200 000 barn far illa i sitt hem i Sverige varje år, men 

det är ett stort mörkertal och det kan därmed befaras att långt fler barn lever i ett hem utan det 

trygga stöd och skydd de behöver (Socialstyrelsen, 2014). För att säkerställa varje barns rätt 

till trygghet och mot att fara illa finns Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

(Utrikesdepartementet [UD], 2006). I Sverige infördes år 1979 Föräldrabalken som innebar 

lagstadgat förbud mot barnaga (FB, SFS 1949:381, kap. 6, 1 §). Trots lagstiftning är barn som 

far illa ett globalt problem och det kan ge allvarliga och livslånga konsekvenser för det barn 

som blir utsatt (World Health Organisation [WHO], 2016). Inom barnsjukvården vårdas barn 

som farit illa. Det är barnsjuksköterskans ansvar att företräda barnet i denna miljö och möta 

barnets behov och känslor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2. BAKGRUND 
 

2.1 DEFINITION AV BARN SOM FAR ILLA 

Sveriges regering har fastslagit att barn som far illa avser alla barn som utsätts för fysiskt eller 

psykiskt våld i sitt hem. Det innefattar även barn som utsätts för sexuella övergrepp, 

kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller som har allvarliga relationsproblem inom 

sin familj. Dessutom omfattar definitionen även barn och ungdomar som far illa på grund av 

sitt eget beteende (Proposition [Prop.], 2012/13:10).  

 

2.2 MÖTA BARN SOM FARIT ILLA 

Möta barn som farit illa upplevdes som en komplicerad uppgift som innebar känslomässiga 

påfrestningar och väckte blandade känslor för barnsjuksköterskor (Barrett, Denieffe, Bergin & 

Gooney, 2016; Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). Sjuksköterskor inom barnsjukvården 

som mött barn som farit illa upplevde att det var svårt att vara professionell i mötet med 

familjen när den ena föräldern var den misstänkte förövaren. Känslor av motvilja gentemot 

förövaren och att samtidigt uppträda professionellt upplevdes svårt (Tingberg et al., 2008).  

 

I mötet med barn som farit illa upplevde amerikanska sjuksköterskor att det var viktigt att det 

första omhändertagandet skedde i en barnvänlig miljö för att barnet skulle känna sig tryggt. 

Etablera ett förtroende med barnet som farit illa beskrevs som en av de mest betydande 

faktorerna i mötet med barnet (Finn, 2011). Barnsjuksköterskor i Sverige påtalade istället att 

det var viktigt och fanns ett behov av att ha hela familjen i fokus och vara ett stöd för alla i 

familjen där ett barn farit illa (Dahlbo et al., 2017).  

 

BVC-sjuksköterskor har beskrivit att i möten med barn som farit illa upplevde de en känsla av 

otillräcklighet. Otillräckligheten handlade om att BVC-sjuksköterskorna ville kunna hjälpa 

barn som farit illa mer (Söderman & Jackson, 2011). Det rapporterades likväl om positiva 

upplevelser av att möta barn som farit illa. Sjuksköterskor inom barnsjukvården berättade att 

varje gång de mött ett barn som farit illa blev de en erfarenhet rikare och på så vis kunde de 

använda kunskaperna för att förebygga och hindra att något annat barn skulle fara illa (Rowes, 

2009).    

 

2.2.1 Anmäla att ett barn farit illa 

Vid kännedom om eller misstanke om att ett barn far illa har all hälso- och sjukvårdspersonal 

i Sverige anmälningsplikt till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap. 

14, 1 §). Sjuksköterskor inom barnsjukvården fastslog att det är förknippat med oro och 

obehag att anmäla att ett barn farit illa (Land & Barclay, 2008). Barnsjuksköterskor i Sverige 
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upplevde att det fanns en osäkerhet inför att göra en orosanmälan eftersom det inte alltid gick 

att förklara vad som var fel, bara att något kändes fel. Detta trots att de var väl medvetna om 

den svenska lagstiftningen som säger att det inte krävs några bevis för att anmäla (Dahlbo et 

al., 2017). Sjuksköterskor inom barnsjukvården i Sverige upplevde att det var svårt att veta 

hur de skulle gå till väga för att göra en orosanmälan och det visade sig ofta vara en anledning 

till att en anmälan inte blev gjord (Tingberg et al., 2008). Generellt sett var sjuksköterskor 

inom barnsjukvården medvetna om den lagliga och etiska skyldighet de har att göra en 

orosanmälan, men sammanställd forskning visade att det fanns en faktisk underrapportering 

av barn som far illa (Lines, Hutton & Grant, 2016). Svenska sjuksköterskor inom 

barnsjukvården upplevde att kontakten med socialtjänsten var svår och besvärlig och de 

önskade mer information från socialtjänsten (Tingberg et al., 2008). Internationellt sett skiljer 

sig synen på orosanmälan något. I Australien, precis som i Sverige, upplevde 

sjuksköterskorna inom barnsjukvården att det var deras ansvar att anmäla, men de talade om 

gråzoner. När det gällde fysisk misshandel upplevdes det enklare att anmäla då bevisen var 

tydligare, men i andra fall var det svårare att avgöra om barnet faktiskt hade farit illa (Land & 

Barclay, 2008). Taiwanesiska sjuksköterskor inom barnsjukvården upplevde däremot att 

ansvaret att anmäla inte nödvändigtvis låg på dem, utan att ansvaret låg på socialarbetarna, 

även om sjuksköterskorna såg sig själva som den primära vårdgivaren (Feng, Fetzer, Chen, 

Yeh & Huang, 2010). Det har dessutom visat sig att barnsjuksköterskor upplevde en brist på 

tydliga riktlinjer och utbildning i omhändertagandet av barn som farit illa (Barrett et al., 

2016). Bättre rutiner för att möta barn som farit illa och deras föräldrar upplevdes viktigt och 

även ökad kunskap om hanteringen av barnmisshandelsfall efterfrågades (Tingberg et al., 

2008).  

 

2.2.2 Hantera mötet med barn som farit illa 

Sjuksköterskor inom barnsjukvården upplevde att de behövde stöttning för att hantera och 

bearbeta sina möten med barn som farit illa (Rowes, 2009) och det har visat sig att 

sjuksköterskor efterfrågat bättre psykologiskt stöd på arbetsplatsen (Tingberg et al., 2008). 

Det mest betydande stödet för barnsjuksköterskor som mött ett barn som farit illa tycks ha 

varit möjligheten att reflektera med sina kollegor och diskutera sina känslor om barnets 

situation (Dahlbo et al., 2017). En bra chef ansågs vara ett värdefullt stöd (Barrett et al., 2016) 

och påfrestningen att möta ett barn som farit illa upplevdes större om stöd och handledning 

från kollegor eller socialtjänst saknades (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011; 

Land & Barclay, 2008). Kommunikation, ömsesidig respekt och tillit ansågs vara byggstenar 

för sjuksköterskor inom barnsjukvården för att uppnå ett gott samarbete runt barn som farit 

illa (Feng et al., 2010). 

 

2.3 SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR FÖR BARN SOM FARIT ILLA 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom är 

det barnsjuksköterskans ansvar att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Det är också barnsjuksköterskans ansvar att samarbeta med föräldrar och myndigheter så att 

barnet får vård eller blir omhändertaget (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Barnsjuksköterskor har en sådan utbildning att de ska kunna förespråka barnets rätt till skydd 

(Dahlbo et al., 2017). Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar när det kommer till att stötta 

barn som farit illa, men ansvarar inte för att utreda fallet utan för att vårda och behandla 

(Socialstyrelsen, 2014). I mötet med barn och vid beslut som rör barn bör Barnkonventionen 

vara det grundläggande förhållningssättet. Detta eftersom det sätter barnets bästa i fokus och 

tar hänsyn till på vilket sätt barnet berörs, vilket i sin tur medför ett barnperspektiv (Prop. 

2012/13:10). 
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2. PROBLEMFORMULERING 

Det senaste årtiondet har få studier gjorts som fokuserar på barnsjuksköterskors upplevelser 

av att möta barn som farit illa. Den forskning som finns visar att barnsjuksköterskor upplever 

att det är en komplicerad situation att möta ett barn som farit illa. Barnsjuksköterskor känner 

ansvar att etablera ett förtroende och skapa trygghet för det utsatta barnet, men de upplever en 

känsla av otillräcklighet. Dessutom visar forskning att det finns en osäkerhet hos 

barnsjuksköterskor inför att göra en orosanmälan, vilket kan ses som problematiskt då lagen 

tydligt fastslår att en orosanmälan ska göras vid kännedom eller misstanke om att ett barn far 

illa. Mötet med barnet sätts ytterligare på sin spets då det medför ännu ett möte; mötet med 

den eller de som har utsatt barnet för att fara illa i hemmet. Forskning har visat att detta möte 

är känslomässigt utmanande för barnsjuksköterskor, men yrket ställer krav på ett 

professionellt förhållningssätt. Genom att intervjua barnsjuksköterskor om deras upplevelser 

av att möta barn som farit illa kan svårigheter och eventuella problem i mötet identifieras. 

Genom att identifiera detta och på så vis bidra till ökad kunskap, förståelse och kompetens 

kan förbättringsarbeten för mötet med barn som farit illa utvecklas.     

 

3. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att möta barn som farit 

illa. 

 

4. METOD 
Metoden utgjordes av kvalitativ metod (Polit & Beck, 2016).  

 

4.1 DESIGN 

Studien genomfördes med en deskriptiv design med induktiv ansats (Polit & Beck, 2016). 

 

4.2 URVAL 

Urvalsmetoden genomfördes i två steg. Ändamålsenligt urval utifrån inklusionskriterierna 

genomfördes i första steget. I andra steget genomfördes ett slumpmässigt urval på gruppnivå 

(Polit & Beck, 2016). Urvalet gjordes på två olika kliniker i Mellansverige, en barnklinik och 

en akutklinik. Inklusionskriterier var sjuksköterska som gått vidareutbildning till 

barnsjuksköterska och under sina yrkesverksamma år mött minst ett barn som farit illa i sitt 

hem. De som inkluderades arbetade på barnavdelning, barnmottagning, dagavdelning och 

barnakutmottagning. Exklusionskriterier var neonatalavdelning, som ingår i barnkliniken, och 

sjuksköterskor som ej var vidareutbildade till barnsjuksköterskor samt de barnsjuksköterskor 

som ej mött något barn som farit illa. Informationsbrev skickades till berörda klinikchefer och 

enhetschefer. Efter godkännande från klinikcheferna fick enhetscheferna ta reda på vilka 

barnsjuksköterskor på respektive enhet som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa fick 

enhetscheferna därefter lotta fram två barnsjuksköterskor på varje enhet som kom att bli 

studiens informanter. Urvalet resulterade i att åtta barnsjuksköterskor inkluderades i 

undersökningsgruppen. Studien fick därefter ett bortfall på en barnsjuksköterska som ångrade 

sig. Författarna tog kontakt med två andra kliniker i Mellansverige för att finna en åttonde 

deltagare, men fick ingen ytterligare deltagare. Författarna beslöt att sju informanter var 

tillräckligt, varav sex kvinnor och en man deltog. Informanternas ålder varierade mellan 30-

61 år. Antal yrkesverksamma år som barnsjuksköterska varierade från 8 månader till 27 år.  
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4.3 DATAINSAMLING 

Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016). 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som författarna själva utvecklade 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna startade med ett informativt samtal om studien för 

att öppna upp en god stämning. Samtliga intervjuer genomfördes i anslutning till 

informanternas arbetsplats utifrån önskemål från informanterna. Den första intervjun som 

genomfördes var en pilotintervju (Polit & Beck, 2016). Efter pilotintervjun gjordes inga 

ändringar i intervjuguiden. Pilotintervjun kom att inkluderas i resultatet. Alla intervjuer 

genomfördes under februari månad 2018. Intervjuerna spelades in via inspelningsbar mp3-

spelare och varierade i tid mellan 17- 47 minuter. Informanterna informerades när 

inspelningen startades. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och alternerade i att 

hålla i intervjuerna. Den författare som inte intervjuade observerade och kunde ställa 

följdfrågor vid behov.  

 

4.4 ANALYS 

Analysen utgick från kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var. Efter ordagrann transkribering 

läste författarna igenom texterna flera gånger var för sig för att få en helhetsbild. Författarna 

diskuterade texterna för att se om de fått samma helhetsbild och jämförde dessa med varandra. 

Meningsenheter från texterna identifierades och kortades ned till kondenserade 

meningsenheter utan att tappa innebörden i texten. De kondenserade meningsenheterna 

kodades med författarnas egna ord, dock speglades fortsatt innehållet i texten. Koder med 

samma innebörd blev underlag för subkategorier som mynnade ut i fem huvudkategorier. 

Subkategorierna och huvudkategorierna speglades hela tiden mot studiens syfte (se tabell 1). 

För att förstärka informanternas beskrivningar har citat återgivits ordagrant.   

 

Tabell 1. Exempel på studiens analysprocess.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det barnet 

kommer jag 

aldrig glömma. 

Den blicken man 

fick och… det var 

ett otroligt utsatt 

barn 
 

Jag glömmer 

aldrig det barnet 

med den 

blicken, det var 

ett utsatt barn. 

 

Glömmer aldrig 

det utsatta 

barnets blick. 

Emotioner och 

starka minnen 

Känslosamma 

möten 

…även om man 

skulle vilja göra 

något annat… så 

är det ändå att, att 

va lugn i stunden 
och bemöta dom  

[föräldrarna som 

är förövaren] 

professionellt. 

Även om man 

skulle vilja göra 

något annat 

gäller det att 

vara lugn i 
stunden och 

bemöta 

föräldern 

professionellt. 

Vara 

professionell 

mot förövaren 

Professionellt 

bemötande 

Barnet i sitt 

sammanhang 

…men sen om 

jag skulle 

signalera, så är 

jag ju säker på att 

Skulle jag 

signalera är jag 

säker på att få 

gehör från min 

Stöd och hjälp 

från chefen om 

det behövs. 

Stöd på 

arbetsplatsen 

Barnsjuksköters

kans egna behov 
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jag skulle få 

gehör från min 

chef och att jag 

skulle få den 

liksom, hjälpen, 

jag behöver. Det 

känner jag mig 

inte orolig för… 

chef. Att jag 

skulle få 

hjälpen om jag 

behöver. Det är 

jag inte orolig 

för 

…nu finns det 

ändå liksom, en 

struktur och ett 

mycket bättre 

omhändertagande 

runt dom här 

barnen. 

Nu finns det en 

struktur och ett 

mycket bättre 

omhändertagan

de runt barnen 

Bra 

omhändertagan

de av barn som 

far illa. 

Göra skillnad 

och skapa 

trygghet för 

barnet 

Barnets behov 

och uttryck 

…då är det ju 

också viktigt att 

man får stöttning 

i teamet. Att vi i 

teamet har 

bestämt det här så 

man inte kör själv 

[angående 

orosanmälan] 

Det är viktigt 

att få stöttning 

av teamet, att 

man har 

bestämt 

tillsammans och 

inte gör 

anmälan själv.   

Stöttning av 

teamet vid 

orosanmälan.  

Göra 

orosanmälan 

Krav i 

yrkesrollen 

 

4.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien har följt de etiska principerna i enlighet med Helsingforsdeklarationen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (World 

Medical Association [WMA], 2013). Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom 

att tillstånd för studien inhämtandes från klinikchef och enhetschef. Enhetscheferna och 

informanterna informerades både via informationsbrev och muntligt om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. I samband med intervjuerna fick informanterna underteckna ett informerat 

samtycke där det framgick att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång utan att uppge orsak. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att allt 

material avidentifierades samt behandlades och förvarades så att ingen obehörig kunde ta del 

av det. Allt material förstördes efter studiens slut. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att 

författarna inte använt den insamlade datan till något annat än den genomförda studien. 

Viktiga aspekter som också beaktades var att minimera risk för obehag för informanterna 

samt respektera informanternas rätt till självbestämmande och autonomi. 

 

4.6 FÖRFÖRSTÅELSE 

Förförståelse innebär de tidigare erfarenheter, uppfattningar och åsikter om ett fenomen (Polit 

& Beck, 2016). Författarna arbetar på en av klinikerna som ingår i studien och har som 

yrkesverksamma själva mött barn som farit illa, därav fanns en förförståelse för upplevelsen 

av att möta barn som farit illa. Författarna valde att inte sätta sin förförståelse åt sidan under 

analysarbetets gång med inspiration från hermeneutiken så som Polit och Beck (2016) 

beskriver den. 
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5. RESULTAT 
Analysen resulterade i många upplevelser som barnsjuksköterskorna beskrev. Upplevelserna 

bildade 12 subkategorier med fem huvudkategorier (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och subkategorier. 

Känslosamma möten • Emotioner och starka minnen 

• Tvivelsmål 

Barnet i sitt sammanhang  

 

 

• Professionellt bemötande 

• Känna sig lurad och konfronteras 

med förövaren 

Barnets behov och uttryck 

 
• Göra skillnad och skapa trygghet 

• Reaktioner hos barnet 

Barnsjuksköterskans egna behov • Stöd på arbetsplatsen 

• Lära sig av erfarenhet 

• Bearbeta händelsen 

Krav i yrkesrollen • Rutiner på arbetsplatsen 

• Göra orosanmälan 

• Samverkan mellan yrkesgrupper 
 

5.1 KÄNSLOSAMMA MÖTEN 
 

5.1.1 Emotioner och starka minnen 

Genomgående beskrev barnsjuksköterskorna hur möten med barn som farit illa påverkat och 

berört dem känslomässigt. Känslor av ilska, sorg och ledsamhet var gemensamt för alla 

barnsjuksköterskor gentemot det som barnen blivit utsatta för. En barnsjuksköterska; 

 

”… man blir förbannad, man blir ledsen… man pratar med sina kollegor och man liksom, 

upprörs och ondgörs…” (Intervju 1) 

 

Barnsjuksköterskorna konstaterade att det aldrig gick att vänja sig vid att möta barn som farit 

illa. När socialtjänst eller polis var tvungna att kopplas in beskrevs känslor av obehag och hur 

det kunde upplevas traumatiskt när polis var tvungen att hämta ett barn och ta det ifrån 

föräldern. Gentemot den eller de föräldrar som visat sig vara den som utsatt barnet beskrevs 

även där ilska och ledsamhet, men också en viss förståelse.  

 

”För mig är det ingen aggression. Det finns en aggression mot att de har gjort det de har 

gjort för barnen, men jag ser det så att de behöver hjälp. Jag känner inget hat utan mer en 

sorg över att det har existerat.” (Intervju 4) 

 

Barnsjuksköterskorna beskrev blickar de fått av utsatta barn som varit svåra att glömma. De 

beskrev möten med barn som farit illa och deras familjer som etsat sig fast i minnet. 

 

”Så det mötet kommer aldrig försvinna. De flesta patienter försvinner ju ur ens medvetande 

och ur ens minne liksom, men det… det kommer jag aldrig, aldrig glömma.” (Intervju 1) 

 

Barnsjuksköterskorna beskrev olika sätt som de emotionella reaktionerna länge dröjt sig kvar. 

De pratade om hur de stängde av sina känslor vid de allra svåraste fallen där barn farit illa och 

hur det kunde vara lättare att slå ifrån sig och inte sätta sig in alltför mycket i barnets 

bakgrund. En barnsjuksköterska; 
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”… just det här, att jag behöver inte veta allt om alla människor. Ju längre man jobbar 

desto mer blir det så att man sovrar. För det tar ändå väldigt, det tar kraft liksom … Och 

man är väldigt dum om man tror att det bara är som att studsa en boll mot en vägg att, jaha 

sen när de går så är det avklarat. Nej, det lämnar spår.” (Intervju 6)  

 

5.1.2 Tvivelsmål 

Barnsjuksköterskorna beskrev sin intuitiva känsla av att i möten med vissa barn få en känsla 

av att något inte stämde i familjen. De beskrev hur de fått en misstanke om att barnet var 

utsatt.   

 

”… då kommer inte jag ihåg i rapporten om det sägs att det är en misstanke om misshandel, 

det kommer jag inte ihåg, men när barnet kommer upp så får jag intuitivt en känsla… jag kan 

inte stasa när jag ska sätta infart för barnet är så… det kändes att det hade varit utsatt 

liksom.” (Intervju 3) 

 

Flera påpekade att det var svårt att veta hur mycket de skulle lägga sig i och vad som var 

familjernas ensak. Gränsen mellan uppfostran av barnet eller när barnet faktiskt for illa kunde 

upplevas komplex. 

 

”… Så på så sätt är det jättesvårt för man får se väldigt mycket och höra väldigt mycket och 

föräldrar som pratar med sina barn på, vad jag kan tycka, fel sätt… Där vi inte kan påverka 

någonting.” (Intervju 5) 

 

Tvivelsmålen handlade också om ovissheten av att inte veta vad som hände barnet som farit 

illa efter att kontakten med sjukvården avslutats. Barnsjuksköterskorna berättade att det hade 

varit skönt med någon form av återkoppling för att på så vis få en lösning, ett avslut, på fallet.   

 

5.2 BARNET I SITT SAMMANHANG 
 

5.2.1 Professionellt bemötande 

Möten med barn som farit illa innebar även att möta föräldrarna till barnet. Mötet med 

föräldrarna innebar i de allra flesta fall att möta den eller de som utsatt barnet i hemmet, vilket 

resulterade i tankar och upplevelser kring svårigheterna med professionellt bemötande. 

Barnsjuksköterskorna beskrev det som en smal spång att balansera på; det var svårt att dra en 

gräns och hålla distans mellan det privata och professionella. Barnsjuksköterskorna påpekade 

vikten av att vara professionell och inte uppvisa en dömande attityd i mötet med barnet och 

förövaren.  

 

”… då kan man ju bara bli så arg på pappan. Och det måste man få bli. Och man kan gå ut 

i personalrummet och man kan skrika och kasta kuddar eller vad man nu vill göra, men där 

måste man ju möta familjen professionellt.” (Intervju 2) 

 

I mötet med barnet upplevde barnsjuksköterskorna att det var viktigt att fokusera på sin 

arbetsuppgift, finnas till för barnet och inte ha förutfattade meningar om familjen.  

 

”… vi ska ju inte ha några åsikter eller blanda oss i, utan det är ju strikt uppdelat om vilka 

kategorier och vem som gör vad …” (Intervju 6) 
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Barnsjuksköterskorna påtalade vikten av att känna in hur barnet mådde och försöka möta 

barnets känslor. På så vis upplevde barnsjuksköterskorna ett behov av att skapa ett bra 

bemötande för det barn som farit illa.  

 

”Så försöker jag känna hur eventuellt de [barnen] ska kunna uppleva det själva för att kunna 

bemöta deras eventuella frustration eller deras eventuella sorg.” (Intervju 4) 

 

5.2.2 Känna sig lurad och konfronteras med förövaren 

 

Barnsjuksköterskorna pratade om upplevelsen av att inte lita på föräldrarna till barnet och 

ifrågasätta om de blev lurade. Det framkom att en del föräldrar höll upp fasader runt barnet 

som gjorde att personalen litade på dem. Det kunde också handla om att små barn kom in med 

svåra skador och föräldrarna sa att det gått till på ett sätt, men det visade sig att det inte var 

sant. En barnsjuksköterska beskrev denna frustration;  

 

”…en jättetrevlig mamma… och så tänker jag så här: Blir jag lurad nu? Och det har jag 

kommit underfund med många gånger att jag har inte förstått… för ofta finns det människor 

som håller fasader så starkt runt barn.” (Intervju 3) 

 

Barnsjuksköterskorna upplevde det svårt att möta föräldrarna och konfronteras med dem när 

det fanns misstanke om att barnet farit illa. De upplevde det svårt att konfronteras med dem på 

grund av att deras reaktioner kunde bestå av ilska och frustration, vilket beskrevs så här;  

 

”Det svåra är att hantera en kontakt med en familj där den [förövaren] vet om att det här 

handlar eventuellt om en misstanke om misshandel. Och det spelar ingen roll om de är 

skyldig eller inte, de är lika arga, upprörda, frustrerade och det finns ju en bakomliggande 

orsak…” (Intervju 4) 

 

Det kunde också kännas jobbigt om misstanke mot föräldrarna fanns och att som 

barnsjuksköterska då vara den person som haft den första kontakten med familjen. 

Barnsjuksköterskorna syftade på att de kunde först ha vårdat barnet för en skada och sedan 

fick meddela att en orosanmälan hade upprättats på grund av misstanke om att barnet farit illa.  

Upplevelsen av att konfronteras med förövaren på det sättet var något som 

barnsjuksköterskorna beskrev som känslomässigt påfrestande.  

 

5.3 BARNETS BEHOV OCH UTTRYCK 
 

5.3.1 Göra skillnad och skapa trygghet 

Göra skillnad syftar till upplevelsen av att kunna göra något för och hjälpa de barn som farit 

illa. Barnsjuksköterskorna talade om vikten av att kunna förändra situationen för ett barn som 

inte haft det bra. Det var viktigt för barnsjuksköterskorna att ha förmågan att se de barn som 

farit illa.  

 

”Vad jag förstått under de åren jag jobbat är att det är så och någonting behöver göras och 

man behöver hjälpa barnen som vi egentligen är ambassadörer för att hjälpa.” (Intervju 4) 

 

Barnsjuksköterskorna beskrev upplevelsen av att skapa trygghet för barnet som farit illa, 

vilket handlade om att inge förtroende för barnet i samband med mötet. 
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”… och på något vis så blev det ett gott möte, för hon fick förtroende och hon förstod att vi 

inte ville utsätta henne.” (Intervju 3) 

 

Barnsjuksköterskorna talade om att det var viktigt att skapa trygghet för barnen i samband 

med undersökningar eller provtagningar. Hur de som barnsjuksköterskor behövde göra det 

som ordinerats, men ville utföra det på allra bästa sätt. 

 

”… det är jättespeciellt hur man då bemöter de här barnen… när man till exempel ska göra 

alltså en provtagning i underlivet eller så… där handlar det ju verkligen om att känna sig 

trygg i situationen, för att barnet ska känna sig trygg i situationen.” (Intervju 1) 

 

Barnsjuksköterskorna beskrev en positiv upplevelse av att skapa trygghet för barnet. De 

menade att undersökningar som ibland behövde göras på utsatta barn behövde inte upplevas 

värre än ett vanligt läkarbesök. Detta eftersom det var vårdpersonal som var vana och trygga i 

att möta barn. Svårigheterna med att skapa trygghet för barnet kunde däremot uppkomma i 

samband med om det var svårt att få kontakt med barnet. Om barnet på grund av sina 

upplevelser hade en skev bild av hur samspelet mellan vuxen och barn skulle gå till. 

Upplevelsen av att själv vara trygg och kompetent i sin roll som barnsjuksköterska, för att 

skapa en god tillvaro för barnet, påtalades. 

 

”… det är ju att det är en del i vårat jobb [att möta barn som farit illa] och vi måste lära 

oss att känna oss trygga i att hantera den situationen för att det ska bli en bra situation för 

det utsatta barnet helt enkelt.” (Intervju 1) 

 

5.3.2 Reaktioner hos barnet 

Barnsjuksköterskorna menade att reaktionerna från barnen som farit illa kunde vara mycket 

olika och det kunde vara olika svårt att skapa en relation med barnet beroende på barnets 

reaktion. Barn som farit illa kunde reagera med distanslöshet.  

 

”… sen tycker jag de här sexuellt över… De barnen lurar mig inte riktigt, för de barnen… 

de är väldigt distanslösa. Flickor som har varit svårt utsatta och är distanslösa och vill ofta 

komma jättenära vårdpersonalen.” (Intervju 3) 

 

Ett annat barns reaktion beskrevs på följande sätt; 

 

”… den här som jag nämnde i början, som var ett mindre barn… barnet var helt tom i 

blicken liksom… så det barnet var ju knappt kontaktbart efter att ha blivit utsatt för allt hon 

hade blivit utsatt för…” (Intervju 1) 

 

Barnsjuksköterskorna upplevde och konstaterade att barnens reaktioner på vad de varit med 

om skilde sig åt beroende på barnets ålder. De menade att utifrån barnets ålder och barnets 

reaktion gick hen in för att möta detta och prata med barnet.  

 

5.4 BARNSJUKSKÖTERSKANS EGNA BEHOV  
 

5.4.1 Stöd på arbetsplatsen 

Återkommande i samtliga intervjuer var barnsjuksköterskornas upplevda behov av stöd i 

samband med att möta ett barn som farit illa. Stödet som efterfrågades bestod av möjligheten 

till samtal och reflektion med kollegorna, både enskilt och i större grupp, under tiden de hade 

hand om barnet.  
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”Jag tänker att… att man pratar direkt i sin arbetsgrupp… vad har vi mött ikväll… eller 

nästa dag. Det tror jag är oerhört viktigt.” (Intervju 3) 

 

Barnsjuksköterskorna påtalade vikten av att ha någon att stämma av med under arbetspassets 

gång under tiden de hade hand om ett barn som farit illa. Barnsjuksköterskorna berättade att 

personalen ibland träffades i grupp med de berörda människorna som träffat barnet och 

familjen. En barnsjuksköterska förklarade på vilket sätt kollegorna kunde stötta; 

 

”Nej men att det är någon som stämmer av; Kändes det okej för dig det här? Tyckte du att… 

vill du att jag ska göra nånting? Funkar det att du tar den här kontakten eller vill du att jag 

går vidare med något?” (Intervju 7) 

 

Barnsjuksköterskorna konstaterade att möjligheterna att reflektera med kollegorna om svåra 

fall var goda, men att de själva fick ta ansvar för det. Det gavs sällan tid att reflektera eller 

samtala med ledningen eller i grupp om barn som farit illa. De påpekade däremot att om de 

signalerade att de behövde stöd på arbetsplatsen kände de sig trygga med att de skulle få det.  

  

5.4.2 Lära sig av erfarenhet  

Barnsjuksköterskorna menade att de med både mer livserfarenhet och mer erfarenhet inom 

professionen blivit bättre på att hantera situationer där de mött barn som farit illa. En 

barnsjuksköterska;  

 

”… om det har påverkat mig? Man kan väl säga så här, att man blir ju äldre och man blir 

ju klokare med åren. Det gör att man kan hantera situationen annorlunda just för att man 

blivit äldre och fått erfarenhet på många olika plan på något sätt…. man bygger upp något 

slags försvar emot det hela.” (Intervju 2) 

 

Utbildning, reflektion, samtal och att ha mött barn som farit illa hade gjort 

barnsjuksköterskorna skickligare på att uppmärksamma när något inte stod rätt till i en familj. 

Erfarenheten hade gjort barnsjuksköterskorna mindre ”blåögda” och lättlurade och bidragit till 

att enklare kunna gå vidare efter ett svårt möte. Däremot gav barnsjuksköterskorna uttryck för 

att de aldrig blev vana vid att möta barn som farit illa.  

 

”Jag tror aldrig man kommer vänja sig vid …  ja, men mycket får man ju på något sätt… 

alltså lära sig hantera.” (Intervju 1) 

 

5.4.3 Bearbeta händelsen 

Upplevelsen av att möta barn som farit illa gav upphov till tankar kring hur 

barnsjuksköterskorna bearbetade sina möten. Det gjordes med hjälp av att prata med andra 

inblandade som också mött barnet. Barnsjuksköterskorna berättade att det kunde vara svårt att 

bearbeta vissa händelser och att de bar med sig det hem.  

 

”Men det är klart att man tar med sig det. Och man tar med sig det hem… och det finns ändå. 

Det finns ju nånting som, det är klart att det maler i en. Men jag tror ändå att jag med åren 

har blivit ganska bra på att lämna saker på jobbet så helt enkelt….” (Intervju 1) 
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Barnsjuksköterskorna upplevde att de bearbetat händelser genom att tänka och fundera på det 

på egen hand. De kunde också sätta upp en barriär som ett skydd så att inte svåra händelser 

kom allt för nära. 

  

5.5. KRAV I YRKESROLLEN 
 

5.5.1 Rutiner på arbetsplatsen 

Mötet med barn som farit illa gav upphov till tankar om de existerande rutinerna och 

riktlinjerna på arbetsplatsen. Barnsjuksköterskorna uttryckte att under tiden de hade hand om 

ett barn som farit illa upplevde de ett behov av rutiner och riktlinjer för att kunna utföra 

vården på bästa sätt. De beskrev att det blivit tydligare riktlinjer och kommit fler 

rekommendationer i och med samarbetet med Barnahus, en samverkande resurs och stöd för 

barn som farit illa (Örebro kommun, 2017).  

  

”[…] men det är ju väldigt bra att det har kommit rekommendationer och det här med 

Barnahus och att man har fått undervisning och får rapporter om vad det är man ska lägga 

märke till eller olika saker som kan vara signaler på… att ett barn far illa” (Intervju 6) 

 

Barnsjuksköterskorna upplevde emellertid att det fanns ett behov av ännu tydligare rutiner 

och riktlinjer kring hanteringen och bearbetningen av barn som farit illa. De beskrev vidare att 

de även upplevde att de saknade strategier för hur de skulle hantera mötet med barn som farit 

illa.  

 

5.5.2 Göra orosanmälan 

Ett krav i barnsjuksköterskans yrkesroll kom tydligt fram under intervjuerna, vilket var det 

gemensamma ansvaret att göra orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn 

farit illa. Barnsjuksköterskorna hade olika upplevelser kring att göra orosanmälan. Vissa 

tyckte att det var svårt att anmäla på bara en misstanke, samtidigt var de medvetna om 

anmälningsplikten. Andra barnsjuksköterskor nämnde vikten av att ha med sig kollegor som 

stöd när orosanmälan skulle göras. Barnsjuksköterskorna nämnde att de kunde få olika 

reaktioner från vårdnadshavarna, ibland förstod de att det var med välvilja, men ofta skapade 

anmälan ilska och frustration, vilket upplevdes jobbigt. Barnsjuksköterskorna upplevde att det 

oftast var barnläkaren som gjorde anmälan. Det upplevdes på följande vis att själv vara den 

som gjort en orosanmälan; 

 

”Jättesvårt! För att mitt namn står där. Som yrkesperson får man inte göra det anonymt, det 

får man göra som privatperson, men… inte som yrkesperson och det är jättesvårt. Det är ju… 

jag tror att det är just det där att lämna ut sin identitet, man blir väldigt sårbar och den här 

familjen får reda på att det är jag som har skrivit den och det finns bara en med mitt namn… 

så att… på så sätt så är det ju tufft.” (Intervju 5) 

 

Barnsjuksköterskorna upplevde att det kunde vara så att det fanns förhoppning att någon 

annan skulle göra orosanmälan och därför blev den inte gjord. 

 

”Däremot tror jag det finns en… feghet att man gärna avstår från orosanmälan fast man 

kanske egentligen gärna skulle göra en för mycket, för att verkligen fånga upp alla. Jag tror 

att man egentligen tänker ”men nån annan kanske ser det, skolan kanske ser det, nästa kanske 

tänker på det”… att man missar, eller inte missar det är väl fel ord, att man medvetet avstår 

från att göra orosanmälan på grund av… ja, oron för att vad föräldrarna ska tycka eller att 

det blir merarbete och så vidare.” (Intervju 7) 
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5.5.3 Samverkan mellan yrkesgrupper 

Barnsjuksköterskorna pratade om vikten av ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper vid 

mötet med ett barn som farit illa. De pratade om samarbetet mellan yrkesgrupper inom 

vården, men också utanför så som polis, socialtjänst, psykiatrin och samhället i stort. Något 

som framkom var att det ibland kunde vara svårt att få kontakt med socialtjänsten, samt att det 

var svårt att veta vad de gjorde för barnet efter vårdtiden då de inte fick återkoppling.  
 

”[…]  när du pratar om stöd [från socialtjänsten] så är det ömsom vin, ömsom vatten och 

ibland agerar de oerhört professionellt och gör det väldigt bra och ibland så blir det väldigt 

svagt engagemang. Och man får trycka på och man får skriva ny orosanmälan och det händer 

ingenting.” (Intervju 2) 

 

Barnsjuksköterskorna var positiva till samarbetet med Barnahus och var överens om att detta 

hade gjort att barn som farit illa fått bättre hjälp. Tack vare Barnahus upplevde de att de kunde 

lämna över en del av ansvaret till någon annan.   

 

6. DISKUSSION 
 

6.1 METODDISKUSSION 

Kvalitativ metod med deskriptiv design valdes då syftet var att beskriva människors 

upplevelser. Metoden och designen var passande då dessa strävar efter att utveckla en 

helhetsbild och en djupare förståelse för upplevelserna, så som de ter sig för informanterna 

(Polit & Beck, 2016). Författarna hade en induktiv ansats och hade därmed inte en 

förutbestämd hypotes att pröva. Studien syftade istället till att låta en teori växa fram ur 

verkligheten, vilket författarna gjorde när de lät informanterna berätta om sin egen verklighet 

och utifrån det fångade deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Studiens trovärdighet kommer att diskuteras utifrån begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet så som de beskrivs av Graneheim och Lundman (2004).   

 

Det är svårt att bedöma giltighet när det gäller kvalitativ forskning som syftar till att 

undersöka människors upplevelser. Detta för att upplevelser och hur informanterna ger 

uttryck för sina upplevelser kan förändras över tid (Graneheim & Lundman, 2004). I 

förhållande till denna studies giltighet tänker författarna att informanter som nyligen upplevt 

ett möte med ett barn som farit illa eventuellt kunnat ge mer detaljrika beskrivningar av sina 

upplevelser.  

 

Studiens inklusionskriterier innehöll inte krav på ålder och kön då författarna inte ville 

avgränsa urvalet. De sjuksköterskor som inkluderades i studien var de med 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Detta med anledning av 

att de ofta har längre erfarenhet och troligen mött fler barn som farit illa jämfört med de som 

inte är specialistutbildade. Dessutom saknas det forskning som studerat barnsjuksköterskors 

upplevelser. Barnsjuksköterskor på neonatalavdelning exkluderades med anledning av att 

barnen vårdas där direkt från födseln och därmed inte hunnit vara hemma med sina föräldrar.  

 

Urvalet utgjordes av ändamålsenligt urval som övergick i ett slumpmässigt urval, vilket 

innebar att författarna inte hade full kontroll att säkerställa att informanterna varierade i ålder, 

kön och yrkeslivserfarenhet. En styrka var att studien ändå fick en bred variation i 

yrkeslivserfarenhet och ålder hos informanterna, vilket kan ha bidragit till omväxlande 
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beskrivningar (Polit & Beck, 2016). De informanter med längre yrkeslivserfarenhet kan ha 

haft fler upplevelser att delge författarna, dock behöver det inte nödvändigtvis inneburit att de 

varit bättre på att förmedla sina upplevelser.  

 

Anledningen till det slumpmässiga urvalet i andra steget berodde på att författarna har en 

arbetsrelaterad relation till vissa informanter och inte ville att det skulle påverka urvalet. En 

annan lämplig urvalsmetod hade varit bekvämlighetsurval, då det hade kunnat ge författarna 

kontrollen att själva välja informanter mest lättillgängliga för studien. Författarna hade då 

kunnat välja informanter med störst variation (Polit & Beck, 2016). Det slumpmässiga urvalet 

ansvarade enhetschefen på respektive enhet för. Överlämnandet av urvalsförfarandet kan ha 

utgjort ett risktagande då författarna behövde lita till en utomståendes noggrannhet.  

 

Urvalet i denna studie kan anses vara litet och resultatet kan därmed vara svårt att generalisera 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med denna kvalitativa studie var emellertid inte att 

generalisera till en större population, utan det viktiga var att finna informanter med olika 

upplevelser som kunde ge innehållsrika beskrivningar (Polit & Beck, 2016).  

 

Könsfördelningen i studien blev ojämn då endast en man deltog och ur ett genusperspektiv 

kan det ses som en svaghet och överförbarheten kan påverkas av detta faktum. Författarna 

anser ändå att resultatet kan vara överförbart till de som arbetar med barn och som eventuellt 

möter barn som farit illa. Det skulle exempelvis kunna vara på förskola eller skola. Om 

resultatet verkligen är överförbart till andra yrkesgrupper som möter barn är upp till läsaren 

själv att avgöra (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod var givande ur flera aspekter. 

Det positiva var att de huvudfrågor som författarna velat ha med i studien kunnat täckas in 

samt att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna medförde att författarna kunde 

kontrollera att de förstått vad informanterna förmedlat, vilket stärker tillförlitligheten i studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom semistrukturerade frågor finns dessutom en öppenhet 

och möjlighet till reflektion. För att bedöma studiens tillförlitlighet kan läsaren ta del av 

studiens intervjuguide. Författarna har inte låtit intervjuguiden styra dialogen helt och hållet, 

utan lyssnat noggrant på vad informanterna sagt för att kunna ställa passande följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2016).  

 

En pilotintervju genomfördes för att testa frågornas kvalitet samt så att författarna efteråt 

kunde bedöma att frågorna var adekvata i förhållande till studiens syfte (Polit & Beck, 2016). 

Detta stärker frågornas giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Pilotintervjun som 

genomfördes bedömdes ge ett så pass rikt material att den inkluderades i resultatet. 

Informanten i pilotintervjun var inte informerad om att det var en pilotintervju, vilket 

eventuellt kan ifrågasättas etiskt. Författarna försvarar detta med att det var viktigt att få så 

innehållsrika svar som möjligt och att informanten inte skulle hålla igen på grund av 

vetskapen om att det var en pilotintervju.  

 

Intervjuernas längd varierade i tid, men författarna anser inte att de korta intervjuerna varit 

mindre innehållsrika. Författarna har genomfört alla intervjuer tillsammans, vilket kan ha 

medfört både styrkor och svagheter för studien. En svaghet skulle kunna vara att 

informanterna upplevt en utsatthet under intervjun. Ur ett etiskt perspektiv kan dessutom 

begreppet maktförhållande mellan intervjuperson och informant vara extra aktuellt på grund 

av två intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var därför viktigt för författarna att 

upprätta en god kontakt med informanterna så de kände sig trygga. Det kan ses som en styrka 



 

 19 

att författarna alternerat i att hålla i intervjuerna då den ena författaren kunnat observera 

kroppsspråk, minspel och gester som sedan kunnat komma till användning under 

analysarbetet (Polit & Beck, 2016).  

 

Datainsamlingen kan ha påverkats genom att författarna är kollegor med vissa av 

informanterna. Det kan ha medfört att informanterna förutsatt att författarna redan haft 

kunskap om fenomenet och därmed varit återhållsamma med sina svar. Samtalet som 

författarna hade med informanterna innan intervjun, för att öppna upp en god stämning, kan å 

andra sidan ha medfört att informanterna känt sig trygga och vågat berätta fritt och avslappnat 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En etisk aspekt som författarna varit medvetna om är risken att 

informanterna sagt det de trott författarna velat höra, vilket kan ha påverkat datainsamlingen 

(Polit & Beck, 2016).   

 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod då studiens syfte var att belysa 

upplevelser. Genom innehållsanalys ges förståelse för variationer, därmed var det en passande 

analysmetod för att beskriva människors olika upplevelser. Författarna har fortlöpande 

diskuterat tolkningarna med varandra under analysarbetets gång för att uppnå tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatet har stärkts genom valda citat som speglar kategoriernas innehåll och som kan ge 

läsaren en djupare förståelse, vilket stärker tillförlitligheten. I studien redovisas exempel på 

proceduren vid analysförfarandet i form av en tabell. Detta gör att läsaren själv kan ta 

ställning till om informanterna gett uttryck för det författarna lyft fram. Resultatet har 

dessutom stärkts genom att författarna tydligt har beskrivit urval och analysförfarande, detta 

stärker studiens tillförlitlighet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Det fanns en förförståelse för fenomenet då författarna själva har mött barn som farit illa inom 

sin profession. Författarna anser att förförståelsen är en styrka som används inom 

hermeneutiken och valde därmed att inte sätta sin förförståelse inom parentes (Polit & Beck, 

2016). Förförståelsen har använts av författarna för att kunna sätta sig in i informanternas 

upplevelser och tolka data med hjälp av den. Författarna tänker att förförståelsen har kunnat 

skapa nya förståelser av det informanterna förmedlat. Med hjälp av förförståelsen har 

dessutom författarna kunnat utforma intervjuguiden på så vis att frågorna fångat fenomenet. 

En nackdel med förförståelsen skulle kunna vara att då det fanns kunskap om fenomenet kan 

eventuellt vissa data ha övertolkats. Resultatet i studien kan ha påverkats av förförståelsen 

genom att författarna inte analyserat informanternas beskrivningar objektivt (Polit & Beck, 

2016).   

 

6.2 RESULTATDISKUSSION  

I studien framkom att barnsjuksköterskors upplevelser av att möta barn som farit illa haft en 

djup påverkan på dem. Huvudresultaten utmynnade i fem huvudkategorier; Känslosamma 

möten, Barnet i sitt sammanhang, Barnets behov och uttryck, Barnsjuksköterskans egna 

behov samt Krav i yrkesrollen.  

 

Ett huvudfynd från studien var att barnsjuksköterskornas upplevelser av att möta barn som 

farit illa känslomässigt berört och påverkat dem starkt. Tydligast framkom upplevelsen av 

blandade känslor så som ilska, sorg och ledsamhet. Dessa fynd överensstämmer med tidigare 

forskning som har visat att barnsjuksköterskor upplever negativa känslor i mötet med barn 

som farit illa (Barret et al., 2016; Dahlbo et al., 2017). Barret et al. (2016) fann att 

barnsjuksköterskorna upplevde chock, upprördhet och ilska. För att hantera mötet med barn 
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som farit illa och sina emotionella reaktioner beskrev barnsjuksköterskorna i aktuell studie att 

de slog ifrån sig sina känslor eller till och med stängde av dem, vilket kan tolkas i termer av 

emotionell coping. Det vill säga att barnsjuksköterskan fokuserar på de känslor som mötet ger 

upphov till för att klara av att hantera dem (Lazarus & Folkman, 1984). Det kan tolkas som en 

mycket påfrestande situation att möta barn som farit illa och det kan medföra stressreaktioner. 

Barnsjuksköterskorna i denna studie gav uttryck för att inte ha tillräckliga strategier för att 

hantera mötet och känslorna, vilket skulle kunna resultera i en inre stress och ett sämre möte 

med barnet. Hur barnsjuksköterskan värderar sin förmåga att hantera dessa känslomässiga och 

påfrestande möten innebär enligt Lazarus stressmodell att barnsjuksköterskan reagerar på 

samt hanterar stressfyllda situationer utifrån sin egen förmåga. Om barnsjuksköterskan har en 

god förmåga att hantera sina känslor kan hen istället gå in i mötet med barnet med en 

problembaserad copingstrategi, vilket innebär att fokusera på situationen och barnet istället 

för sina egna känslor (Lazarus & Folkman, 1984). Författarna tänker att detta kan medföra att 

barnsjuksköterskan blir tryggare i att exempelvis göra orosanmälan och bidra till bättre 

omvårdnad av barnet. Sett ur ett samhällsperspektiv kan det tänkas att det är viktigt med 

strategier för att hantera möten med barn som farit illa. Om barnsjuksköterskan i sin 

profession behöver fokusera allt för mycket på att hantera sina känslor tänker författarna att 

det finns risk att barnsjuksköterskan till slut inte orkar, vilket i ett större perspektiv skulle 

kunna leda till psykisk ohälsa och sjukskrivningar.   

 

Ett fynd i studien var barnsjuksköterskornas upplevelser av att kunna bemöta barnet och dess 

familj professionellt. Vikten av att inte uppvisa en dömande attityd gentemot den eller de 

föräldrar som utsatt barnet poängterades. Det finns likheter mellan barnsjuksköterskornas 

upplevelser av bemötandet i denna studie med de upplevelser som framförs i tidigare studier. 

En tidigare studie beskriver att sjuksköterskor inom barnsjukvården upplevde att en av de 

största utmaningarna var att inte visa sina känslor mot den förälder som utsatt barnet 

(Tingberg et al., 2008). I aktuell studie ger barnsjuksköterskorna uttryck för att det svåraste 

var gränsdragning mellan det professionella och det privata. Även om barnsjuksköterskorna i 

aktuell studie påpekar vikten av att förövaren måste bemötas professionellt ställer sig 

författarna frågan i vilken utsträckning sjukhuspersonalen klarar av att skilja mellan det 

privata och det professionella när det handlar om att ett barn medvetet skadats. Det kan tänkas 

att det är svårt att bortse från sina känslor när en förälder skadar sitt barn och en fråga som då 

kan ställas utifrån resultatet är hur barnsjuksköterskorna hanterar sina känslor och samtidigt 

bibehåller professionaliteten? Författarna anser att yrkeslivserfarenhet, stöd från kollegor och 

chef samt starkt förankrad medvetenhet om att mötet sker i sin professionella kostym och inte 

som privatperson är betydande, vilket också är i överensstämmelse med 

kompetensbeskrivningen som understryker ett professionellt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Liknande aspekter av hur professionellt bemötande uppnås tas 

upp av barnsjuksköterskorna i denna studie. Strategier så som att ge utlopp för sina känslor 

utanför arbetsplatsen och att helt lägga fokus på barnet och inte förövaren beskrevs. Vidare 

framkom att barnsjuksköterskorna genom livserfarenhet och mer yrkeserfarenhet blivit 

skickligare på att professionellt hantera möten med barn som farit illa och deras familjer. 

Detta stöds av tidigare forskning där barnsjuksköterskor poängterat att erfarenhet bidragit till 

bättre professionellt bemötande (Barrett et al., 2016).  

 

Redan i början av 2000-talet fastslog Socialstyrelsen att alla som arbetar inom hälso- och 

sjukvården brister i att uppmärksamma de barn som far illa och att anmäla det till 

Socialtjänsten. En orsak till detta kan vara bristande kunskap om barn och barns normala 

utveckling, vilket är en förutsättning för att kunna reagera och agera när något hos barnet 

avviker från det normala (SOU 2001:72). Forskning visar att sjuksköterskor efterfrågar just 
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ökad kunskap om barn som far illa för att kunna vara förberedda på mötet. Det efterfrågas 

både teoretiskt och praktisk utbildning (Barret et al., 2016; Tingberg et al., 2008). Till skillnad 

från Tingberg et al. (2008) och Barret et al. (2016) upplevde barnsjuksköterskorna i aktuell 

studie att samarbetet med andra yrkesgrupper förbättrats. Barnsjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att det tack vare Barnahus hade kommit fler rekommendationer och 

undervisning kring barn som far illa. De upplevde därmed att deras kunskap var relativt god. 

De efterfrågade ändå tydligare riktlinjer, fler strategier och ytterligare undervisning för att 

kunna agera och möta barn som farit illa på bästa sätt.  

 

Resultatet visade tydligt på att starkt förknippat med att möta barn som farit illa var 

barnsjuksköterskornas upplevelse av att göra en orosanmälan. Anmälningsplikten för när ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa är, som socialtjänstlagen (SFS 2001:453) fastslår, ett 

gemensamt samhällsansvar och anmälningsplikten är en skyldighet barnsjuksköterskor har 

(Socialstyrelsen, 2014). Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie var väl medvetna om sin 

plikt att anmäla. Något förvånande är dock barnsjuksköterskornas beskrivning av att många 

orosanmälningar kanske inte blir gjorda. Rowse (2009) beskrev sjuksköterskors oro för att 

göra mer skada än nytta som en orsak till att sjuksköterskorna tvivlade på sitt eget omdöme 

och därmed avstod att anmäla. Barnsjuksköterskorna i denna studie uppgav bland annat att det 

kunde finnas en förhoppning om att någon annan tog på sig ansvaret att anmäla. 

Barnsjuksköterskorna gav uttryck för en osäkerhet för om deras magkänsla verkligen stämde 

ihop med att en orosanmälan inte får göras anonymt. Detta upplevdes som att befinna sig i en 

sårbar position. Det bekräftas av Land och Barclay (2008) att det är förknippat med obehag att 

anmäla misstänkt barnmisshandel. Kravet på anmälningsplikten kombinerat med osäkerhet 

eller oro inför att göra en orosanmälan, kan leda till att barnsjuksköterskan tvekar att anmäla. 

Det kan tänkas att detta skulle kunna leda till samvetsstress. Samvetsstressen skulle i detta fall 

kunna bero på anmälningsplikten och vetskapen om vad som borde göras, men som inte görs 

(Glasberg et al., 2006). Därför kan det vara av vikt att stämma av med en kollega inför att 

göra en orosanmälan för att få en bekräftelse. Alla barn har rätt till omvårdnad och trygghet 

enligt svensk lag (FB, SFS 1949:381, kap. 6, 1§) samt har rätt att skyddas mot att fara illa 

enligt Barnkonventionens 19:e artikel. Det är dessutom en mänsklig rättighet för varje barn att 

leva och utvecklas i en trygg hemmiljö (UD, 2006). På detta vis klargörs barns rätt i samhället 

och det är att rekommendera att diskutera sina känslor och tankar kring anmälningsplikten. 

Detta för att lyfta att en orosanmälan hellre ska göras en gång för mycket än en gång för lite. 

Rädslan för vad familjen ska tänka får aldrig ta över utan ett barnperspektiv måste alltid måste 

komma i första hand, vilket också tydliggörs i Barnkonventionens tredje artikel (UD, 2006). 

 

Resultatet från denna studie överensstämmer med vad Barret et al. (2016), Dahlbo et al. 

(2017) samt Söderman och Jackson (2011) fann vad gäller stöd på arbetsplatsen. Denna studie 

visade att det viktigaste stödet för barnsjuksköterskorna för att bearbeta mötet med barn som 

farit illa var deras närmaste kollegor. För att återgå till Lazarus stressmodell och idéer om 

copingstrategier, kan det tänkas att en problembaserad copingstrategi lättare uppnås av 

barnsjuksköterskan genom att ha tillräckligt med stöd av sina kollegor (Lazarus & Folkman, 

1984). Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de kunde diskutera med sina 

kollegor, men att det sällan fanns tid på arbetsplatsen att göra det. Stödet från andra 

professioner, i synnerhet socialtjänsten, upplevdes bristfälligt. Barnsjuksköterskorna saknade 

återkoppling från socialtjänsten, upplevde stundtals att kommunikationen brast och att de var 

svåra att få tag på, vilket stöds av tidigare forskning (Dahlbo et al., 2017; Feng et al., 2010; 

Land & Barclay, 2008; Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). 

Barnsjuksköterskorna i aktuell studie upplevde att det var påfrestande att inte få stöd och 

återkoppling från socialtjänsten när de gjort en orosanmälan eftersom de då inte kunde veta 
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om barnet fick den hjälp det behövde. För att inte bära med sig svåra upplevelser av att möta 

barn som farit illa är det viktigt att det avsätts tid för barnsjuksköterskor att diskutera med sina 

kollegor under arbetstid. Det kan tänkas att om barnsjuksköterskor inte ges tid att samtala om 

svåra upplevelser kan det tillslut bli så belastande att härbärgera att barnsjuksköterskan inte 

klarar av att hantera sina arbetsuppgifter. Konsekvensen av det skulle kunna tänkas innebära 

att barnsjuksköterskan inte ges möjligheter att utveckla och erfara känsla av sammanhang, 

KASAM (Antonovsky, 1987). Betydelsen av att få stöttning av sina kollegor på arbetsplatsen 

och inte känna sig ensam i mötet med barn som farit illa är viktigt för att uppleva mötet 

hanterbart. Om barnsjuksköterskorna upplever bristande känsla av sammanhang i arbetslivet 

kan hälsan påverkas negativt och att uppleva känsla av sammanhang förebygger ohälsa i 

arbetslivet (Hansson, 2004). Författarna kan utifrån Antonovskys teori om KASAM tolka som 

att om barnsjuksköterskan har tillräckliga resurser såsom stöd, copingstrategier och 

utbildning, ökar hanterbarheten i mötet med barnet. Arbetet blir då meningsfullt och 

begripligt (Antonovsky, 1987).   

 

6.3 SLUTSATS  

Resultatet i studien visade att barnsjuksköterskorna upplevde att möten med barn som farit illa 

väckte mycket känslor. Upplevelserna av att möta barnet och dess förövare samt bemöta 

familjen professionellt var framträdande. Dessutom belystes upplevelserna och känslorna 

kring att göra orosanmälan, samverka med andra professioner samt hur barnsjuksköterskorna 

hanterade och bearbetade mötena med barn som farit illa. Resultatet visade tydligt att det 

fanns behov av socialt stöd, både kring hur barn som farit illa och deras familjer ska bemötas 

professionellt samt kring den egna hanteringen och bearbetningen av de känslosamma 

mötena. Resultatet visade dessutom att det efterfrågades effektivare samarbete och 

kommunikation med socialtjänsten samt tydligare riktlinjer och mer utbildning. Studiens 

resultat skiljer sig inte nämnvärt från tidigare studiers fynd där sjuksköterskor inom 

barnsjukvården deltagit. Tidigare forskning har speglat negativa känslor gentemot samarbetet 

med andra yrkesgrupper kring barn som farit illa. Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskrev också en problematik kring detta, men skillnaden var att de poängterade den positiva 

upplevelsen sedan samarbetet med Barnahus startats. 

 

6.4 VIDARE FORSKNING OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Studiens redogjorda upplevelser av att möta barn som farit illa bidrar till ökad medvetenhet 

och förståelse för hur det känslomässigt påverkar barnsjuksköterskan. För att 

barnsjuksköterskor ska bli bättre känslomässigt förberedda på mötet med barn som farit illa 

krävs ytterligare forskning. Det är framför allt forskning på copingstrategier som vore av vikt 

för att underlätta för barnsjuksköterskan att hantera mötet med barn som farit illa. Det är 

också viktigt att belysa ämnet på arbetsplatser som möter dessa barn genom exempelvis 

utbildningar och öppna diskussioner. Bättre känslomässigt förberedd, utvecklade 

copingstrategier samt ökad medvetenhet skulle kunna göra barnsjuksköterskan tryggare i 

mötet med barn som farit illa. I ett större perspektiv skulle detta på sikt kunna bidra till att 

förebygga allvarliga konsekvenser för det barn som farit illa. 
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BILAGA 1- Intervjuguide 

• Kön 

• Ålder 

• Utbildning 

• Hur länge har du arbetat som barnsjuksköterska? 

• Har du mött många barn som farit illa under dina yrkesverksamma år?  

• Kan du berätta om den/de gånger du mött ett barn som farit illa i hemmet i 

din yrkesprofession - hur upplevde du det? 

• På vilket sätt har det påverkat dig i din profession? 

• Hur upplevde du att barnet betedde sig, under tiden den var på din enhet? 

• Hur kändes det att möta barnets vårdnadshavare? 

• På vilket sätt fick du stöttning under den tid barnet befann sig på din enhet 

– hur upplevde du det? 

• På vilket sätt fick du uppföljning av dina upplevelser efter mötet med 

barnet?  

• Vilka tankar väcks i dig i tanken på att möta ett barn som farit illa? 

• Hur upplever du samarbetet på din enhet bland de olika professionerna i 

mötet med ett barn som farit illa? Kan du berätta om det? 

• Avslutningsvis: Har du något du vill tillägga eller berätta om dina 

upplevelser kring barn som farit illa i hemmet? 

 

 


