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Sammanfattning 
Bakgrund: Barn far illa över hela världen, Sverige är inget undantag. Varje barn har rätt till 

en trygg och god fostran enligt Föräldrabalken. Sjuksköterskor i Sverige har en lagstadgad 

anmälningsplikt att anmäla oro för barn till socialtjänsten vid misstanke eller vid vetskap om 

att barn far illa. Nästintill alla barn i Sverige kommer i kontakt med hälso-och sjukvården 

under sin uppväxt men endast 10% av orosanmälningarna kommer från hälso-och sjukvården. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att anmäla oro 

för barn. 

Metod: Beskrivande empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av sex stycken barnsjuksköterskor från 

en barn-och ungdomsklinik i Mellansverige. Datamaterialet analyserade genom 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman. 

Resultat: I resultatet framkom ett övergripande tema ”När anmälningsplikten ställs mot det 

känslomässiga engagemanget” med två underliggande kategorier ”Anmälningsplikt” och 

”känslomässigt engagemang”, båda med underliggande subkategorier. Resultatet visade att 

barnsjuksköterskor upplevde ett stort ansvar i att upptäcka och anmäla oro för barn. Ett ansvar 

de helst inte ville ta utan ofta försökte leta anledningar och förklarningar till varför saker och 

ting hänt barnet. Ansvaret i att anmäla oro för barn ställs mot deras upplevelse av att det är 

jobbigt och hotfullt att informera familjen om att en anmälan om oro för barn är gjord. Detta 

trots att de gör det för barnets bästa och i slutändan förhoppningsvis leder till något positivt 

för barnet och familjen.  

Slutsats: Barnsjuksköterskor är väl medvetna om sitt ansvar men de känslor de upplever i 

samband med att de upptäcker barn som far illa tycks påverka dem vid anmälan om oro för 

barn. Det viktigaste för barnsjuksköterskorna var hela tiden att främja barnets bästa. 

 

 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, barnsjuksköterskor, upplevelser. 

Teoretisk referensram: Barnperspektivet 
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Abstract 
Background: Children is maltreated all over the world, Sweden is no exception. Every child 
has the right to a safe upbringing according to Swedish law. Swedish nurses have an 
obligation to report concern for children in cases of suspicion or knowledge of maltreated 
children. Next to all Swedish children comes in contact with health care during their 
upbringing but only 10% of all reports of concern for maltreated children comes from the 
health care system. 
Aim: The aim of this study was to describe pediatric nurse experiences of reporting concern 
for children. 
Method: A descriptive empirical qualitative interview study with inductive approach and 
with semi structured interview was used. The respondents consisted of sex pediatric nurses 
from a child’s and youth clinic in middle Sweden. Data were analyzed through content 
analysis described by Graneheim & Lundman. 
Result: The result appeared in an overall theme ”When the obligation to report is oppose the 
emotional commotion” with two underlaying categories “Obligation to report” and 
“Emotional commotion”, both with underlaying subcategories. The result showed that 
pediatric nurses experienced a great responsibility in both discovering and reporting concern 
for children. A responsibility they rather not take, but often tried to find reasons and 
explanations to why the child was maltreated. The responsibility to report concern is set 
against their perception that it´s threatening to inform families that a report of concern has 
been made. They always did it for the children’s best interest and that it hopefully in the end 
lead to something positive for both child and family. 
Conclusion: Pediatric nurses are well aware of their responsibility, all though the emotions 
they experience when discovering maltreated children seems to influence them when 
reporting concern for children. Most important was to promote children’s best interests at all 
times. 
 
 
Keyword: Child abuse, experiences, obligation to report, pediatric nurse. 
Theoretic reference: Child perspective  
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1. Bakgrund 

1.1 Barn som far illa 
Barn som utsätts för sexuellt våld, kränkningar, fysiskt eller psykiskt våld far illa. Även barn 
som utsätts för brister i sin omgivning exempelvis försummelse, det vill säga inte har hela och 
rena kläder, bristande hygien eller om anknytningen till föräldrarna är bristfällig anses fara 
illa (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 2009). 
 
Barnmisshandel och försummelse är ett utbrett problem vilket är ett stort folkhälsoproblem i 
många länder. Barn över hela världen utsätts för misshandel och försummelse i den miljön 
som barnet ska känna störst trygghet och kalla sitt hem (World Health Organisation 2014).  
 
Barnaga har i Sverige varit förbjudet sedan 1979 (Jansson 2012). År 2017 inkom det trots 
detta 23 600 anmälningar om barnmisshandel av barn 0-17 år, varav 3990 stycken på barn 0-
6år (Brottsförebyggande rådet 2019). Mellan 2008 och 2017 ökade antalet anmälningar om 
misshandelsbrott mot barn 0-6 år med 109%. Trots detta anses mörkertalet vara stort då våld 
mot så små barn ofta inte upptäcks och därför inte polisanmäls (Brottsförebyggande rådet 
2019).  
 
Föräldrabalken fastslår att ”barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsattas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling” (SFS 1949:381, kap 6, 1 §). 
 
1.2 Anmälningsplikt 
Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 14 §1, har hälso- och sjukvårdspersonal en 
skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om barn som far illa. 
Anmälan ska ske vid första anblick av misstanke eller kännedom. Den som omfattas av 
anmälningsplikt kan vid anmälan av oro inte vara anonym (SFS 2001:453). Tingberg (2010) 
skriver att det är av yttersta vikt att sjukvårdspersonal anmäler oro för barn vid alla typer av 
misstanke om oro så att socialtjänsten ska kunna påbörja sin utredning om barnet och 
familjen. 
Anmälningsplikten är absolut, det existerar inga undantag. Varje anställd inom hälso- och 
sjukvården har en individuell anmälningsplikt och ska därmed göra en anmälan även om 
kollegor motsätter sig anmälan. Sekretess är inte ett hinder för anmälan, hälso- och 
sjukvårdens anställda bör bryta sekretessen kring patienten om misstanke eller kännedom om 
att barn far illa uppkommer (SFS 2001:453).   
Enligt 20 kapitlet 1 § i Brottsbalken (SFS 1962:700) kan anmälningspliktiga personer som 
ignorerar att anmäla kännedom eller misstanke om oro för barn ställas till ansvar för 
tjänstefel.  

1.3 Barnsjuksköterskans roll i anmälan av oro för barn som far illa 
Nästintill alla barn 0–18 år i Sverige kommer i kontakt med hälso- och sjukvården under sin 
uppväxt. Barn som far illa söker sjukvård i samma utsträckning som andra barn, därmed så 
stöter sjukvårdspersonal på barn som far illa i sitt vardagliga arbete (Söderbäck 2014).  
Barnsjuksköterskor är de primära personerna i vården kring barn. Vid omvårdnad av barn 
läggs en stor vikt i bemötandet, det är viktigt att etablera ett band med barnen så att 
procedurer och behandlingar går att genomföra. Omvårdnad av barn underlättas om 
barnsjuksköterskor får barnet att känna sig trygg i vårdmiljön (Coelho et al. 2017). 
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Som barnsjuksköterska arbetar du inte bara med det sjuka barnet utan även med barnets 
föräldrar och anhöriga. Barnsjuksköterskor skapar kontakt med föräldrar och får därför ofta 
en helhetsbild av barnets välmående, omgivning och relationen mellan barnet och föräldern 
(Coelho et al. 2017). Flaherty, Jones och Sege (2004) beskriver att personalgrupper kan 
uppleva det stressfullt att arbeta med föräldrar som misstänkts för att göra sina barn illa. 

Barnsjuksköterskor och sjuksköterskor är som profession de som i störst utsträckning ser 
barnen och föräldrarna tillsammans i olika kontext. Därför har de förutsättningarna för att se 
föräldraskapet och barnets relation till föräldrarna. De är den ultimata gruppen för att 
identifiera missförhållanden, oro i familjesituationen och även se barn som far illa (Tinker, 
Postma & Butterfield 2010). 
 

1.4 Avsaknad av orosanmälan 
Socialstyrelsen (2012) skriver i sin rapport att hälso- och sjukvården står för 10% av alla 
orosanmälningar som görs. 	
Svärd (2017) skriver i sin rapport att 68,1% av sjuksköterskor som arbetar med barn aldrig har 
anmält oro för barn. Av de sjuksköterskorna som inte anmält oro för barn upplever 6 av 10 att 
de i efterhand borde anmält oro för barnet. Det grundar sig till stor del på avsaknaden av 
riktlinjer och rutiner. Avsaknaden av kunskap och utbildning kring oro för barn skapar en 
rädsla hos sjuksköterskor att göra fel vilket medför att de ofta väljer att avstå från att anmäla. 
Vidare beskrivs även att återkopplingen från de sociala myndigheterna är bristfälliga och 
också påverkar sjuksköterskorna att inte anmäla. Rädsla för att konfrontera familjen vid 
upplevelse av oro för familjens barn bidrar även det till att sjuksköterskor väljer att blunda för 
problemet (Svärd 2017). 	
Ingen tidigare forskning som beskriver barnsjuksköterskors upplevelser av att anmäla oro för 
barn har hittats.	

1.5 Problemformulering 
Barnsjuksköterskor möter på barnavdelningar patienter i alla åldrar, noll till arton år. De 
möter patienter med komplexa sjukdomar och från olika sociala förhållanden tillsammans 
med barnens vårdnadshavare. Barnsjuksköterskan har därför förutsättningarna för att 
upptäcka misshandel, missförhållanden, oro i familjesituationen eller annan oro för barnet. 
Vårdpersonal är skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten om de misstänker oro gällande 
barn. 
Endast 10% av orosanmälningarna kommer från hälso-och sjukvården men nästintill alla barn 
kommer i kontakt med hälso-och sjukvården.  
Målet med denna studie är att få en ökad förståelse och fördjupad kunskap om 
barnsjuksköterskors upplevelse av att anmäla oro för barn. 
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2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskors upplevelser av att anmäla oro för 
barn. 

2.1 Frågeställningar 
§ Vad upplever barnsjuksköterskor för känslor vid anmälan om oro för barn? 
§ Hur upplever barnsjuksköterskor sitt ansvar att anmäla oro för barn? 

 
3. Metod 

3.1 Design 
Studien genomfördes som en beskrivande empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv 
ansats. För att utföra en studie kring barnsjuksköterskors upplevelser av att anmäla oro för 
barn har semistrukturerad intervjustudie valts (Polit & Beck 2017). 

3.2 Urval 
Ett strategiskt urval tillämpades i studien för att ge svar på syftet (Polit & Beck 2017). Urvalet 
bestod av sex barnsjuksköterskor som arbetar på Barn och ungdomskliniken vid ett sjukhus i 
Mellansverige. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- och 
ungdom som arbetat längre än två år. 
En mailkontakt togs med verksamhetschef på berörd klinik för att få klartecken till att 
genomföra studien hos dem. Därefter skickades ett informationsmail till verksamhetschefen 
där studiens syfte och tillvägagångssätt beskrevs.	
Författarna har god kännedom om barnsjuksköterskorna på kliniken och gjorde därför ett 
strategiskt urval där spridning på antal arbetade år som barnsjuksköterska var i fokus. Därefter 
skickade författarna ett informationsmejl med syfte, tillvägagångssätt och en förfrågan om att 
delta i studien till nio barnsjuksköterskor. Deltagande var frivilligt och konfidentiellt, 
samtycke signerades innan intervjuerna startades. Tre av nio avböjde deltagande i studien.  
 
De responderande barnsjuksköterskorna hade en varierad yrkeserfarenhet. Den som arbetat 
som legitimerad sjuksköterska kortast tid hade arbetat i 6 år och den som jobbat längst i 20 år. 
Tiden de arbetat på barnkliniken var mellan 4–47 år då flera arbetat inom en annan profession 
innan de blev sjuksköterskor.	

3.3 Datainsamling 
De semistrukturerade intervjuerna som användes i studien bestod av egendesignade riktade 
frågor med öppna svar. De semistrukturerade intervjuerna hade frågor som ställdes till 
samtliga respondenter. Respondenten hade möjlighet att svara öppet på frågorna samtidigt 
som författarna gavs möjligheten att ställa följdfrågor i enlighet med Polit och Beck (2017). 
Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte, med båda författarna i rummet. Under intervjun hade 
den ena författaren en ledande roll och höll i intervjun medan den andra författaren lyssnade 
men interagerade inte i intervjun. Författarna höll i tre intervjuer var.	
Innan intervjuerna för studien ägde rum utförde författarna en provintervju med en respondent 
som matchade inklusionskriterierna för att fastställa styrkor och svagheter i intervjufrågorna 
samt utöka sina egna intervjuerfarenheter (Polit & Beck 2017). Provintervjun ansågs hålla 
hög kvalité samt svarade väl mot studiens syfte och inkluderades i resultatet. Samtliga 
intervjuer skedde på sjukhuset där respondenterna arbetade i ett avskilt rum utan potentiella 
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yttre störningsmoment. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuernas var mellan 13–24 
minuter långa. 	

3.4 Dataanalys 
Dataanalysen utfördes som kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Intervjuerna transkriberades fortlöpande varefter intervjuerna hölls. 
Författaren som höll i intervjun transkriberade intervjun ord för ord. Den andra författaren 
lyssnade därefter igenom intervjun och samtidigt kontrollerade data för att upprätthålla en 
korrekt transkribering (Henricson 2012).  
 
Innehållsanalysen grundande sig på tolkning av både den latenta och manifesta nivån och 
resultatet grundade sig på det ord för ord transkriberade datamaterialet (Graneheim & 
Lundman 2004). 
Första steget av analyseringen av datamaterialet skedde enskilt där författarna markerade 
meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte. I andra steget analyserades de 
meningsbärande enheterna gemensamt av författarna och kondenserades utan att förlora 
relevant data. Det kondenserade datamaterialet bearbetades ihop till koder. Koderna 
identifierades och sorterades efter likheter och skillnader och skapade därefter subkategorier. 
De sex subkategorierna delades därefter in i två kategorier som skapade ett övergripande 
tema. Temat är en tolkning av det manifesta datamaterialet. För exempel på analysprocessen 
se tabell nedan (tabell 1). Datamaterialet kontrollerades under hela analysprocessen mot 
studiens syfte för att försäkra sig om att datamaterialet svarade mot syftet (Graneheim & 
Lundman 2004).  
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Tabell 1.Exempel på analysprocessen. 
Meningsenheter Kondenserade 

meningar 
Koder Subkategorier Kategorier Tema 

Jag har ett stort 
ansvar.. tycker 
jag. ehh att, att 
va observant på 
vad jag ser och 
att föra vidare de 
som jag ser. Ehh 
så de tycker jag 
är ett stort 
ansvar. 

Stort ansvar på 
att vara 
observant på 
hur barnet har 
det. 

Stort 
ansvar att 
observera 
barnet och 
dess 
välmående 

Barnsjuksköterskans 
ansvar 

Anmälningsplikt 
 
 
 

När anmäln- 
ingspliken 
ställs mot det 
känslomässiga 
engagemanget. 
 
 
 
 
 

Jag får ju 
erkänna att jag 
kände ju att eh 
direkt efteråt, det 
var, det som, 
som en sten föll 
från hjärtat ändå 
det var det, nu 
gjorde jag ju det 
här och det är ju 
för barnets bästa 
som jag gör det 
här 

Det är för 
barnets bästa 
jag gör det och 
det känns som 
en sten föll 
från hjärtat när 
jag gjort 
orosanmälan 

Gjorde det 
för barnets 
bästa och 
det känns 
bra. 

Barnets bästa 

De innebär 
också att jag 
måste ta 
obehaget att 
prata med 
föräldrarna att 
jag gör de här. 
ehh så de 
innebär ganska 
mycket känslor 
för mig också. 

Obehagligt att 
berätta för 
föräldrarna, 
innebär 
mycket känslor 
för mig. 

Obehagligt 
och 
känslosamt 
att 
informera 
föräldrarna 

Möta familjen Känslomässigt 
engagemang 

De är väl just de 
här med 
osäkerhet, men 
vet inte om de 
stämmer de som 
man ser eller de 
som man tänker 
eller misstänker 

Osäkerhet 
kring det man 
ser och om det 
man 
misstänker 
stämmer. 

Tvivlar på 
sin egen 
bedömning 

Tvivel 
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3.5 Etiska överväganden 
Uppsatsen skrevs inom ramen för universitet och högskola därför behövdes ingen ansökan om 
etikprövning (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). 
Konfidentialiteten upprätthölls genom att respondenterna numrerades och inte lämnade några 
personliga uppgifter om sig själva. Respondenterna deltog frivilligt och signerade ett 
dokument om informerat samtycke och att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet 2017). De etiska riktlinjer som Polit och Beck (2017) beskriver som 
principer, rätt till självbestämmande, rättvisa, respekt för den mänskliga värdigheten, rätten 
till rättvis behandling och integritet kom att följas. Författarna strävade efter att följa de etiska 
principerna genom att vara öppna och lyhörda gentemot respondenterna och intervjuerna 
skedde i ett enskilt rum för att sträva efter trygghet under intervjuerna samt att undvika 
utomståendes påverkan och bibehålla sekretess. Det inspelade materialet raderades efter 
transkribering och det utskrivna datamaterialet kommer att strimlas efter att arbetet är 
godkänt. 

Att intervjuerna hölls enskilt där respondenten var ensam i ett rum med båda författarna 
kunde för respondenten upplevas som besvärande då de hamnade i ett numerärt underläge. 
Båda författarna deltog för att stötta den som höll i intervjun på grund av att båda författarna 
hade ringa eller ingen erfarenhet av att intervjua. Författarna förklarade för respondenterna 
varför båda författarna deltog i intervjun och förklarade även författarnas roller.	

Ämnet som intervjun handlar om kunde upplevas som mödosamt och respondenten kunde ha 
tidigare erfarenheter kring ämnet som väckte känslor hos denne. Författarna resonerade att det 
kunde vara skönt för respondenten att ventilera sina känslor kring ämnet för att de själva ska 
kunna bearbeta det. 

De båda författarna till studien arbetar som sjuksköterskor inom barnsjukvården och därmed 
finns en förförståelse hos författarna av att vårda barn. Även en förförståelse och tidigare 
erfarenheter av att själva anmäla oro för barn. Författarna har eftersträvat att vara objektiva 
under hela studiens gång, för att undvika att bli påverkad av sin förförståelse. 
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4. Resultat  
Resultatet syftar till att beskriva barnsjuksköterskornas upplevelser av att anmäla oro för barn 
som far illa. Efter dataanalysen framkom temat “När anmälningsplikten ställs mot det 
känslomässiga engagemanget” med två underliggande kategorier “Anmälningsplikt” och 
“Känslomässigt engagemang”. Kategorierna har underliggande subkategorier. Detta 
redovisas i nedanstående tabell (tabell 2). 
 
Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier. 
TEMA NÄR ANMÄLNINGSPLIKTEN STÄLLS MOT DET 

KÄNSLOMÄSSIGA ENGAGEMANGET 
KATEGORI Anmälningsplikt Känslomässigt engagemang 
SUBKATEGORI Barnsjuksköterskans ansvar 

Barnets bästa 
Läkaren tar ansvar 

Möta familjen 
Tvivel 
Barnsjuksköterskans känslor 

 
4.1 Anmälningsplikt 
Under kategorin “anmälningsplikt” framkom tre subkategorier, “ansvar”, “läkaren tar 
ansvar” och “barnets bästa”. Barnsjuksköterskor upplevde att de hade ett stort ansvar och en 
skyldighet i att anmäla oro för barn, då det var för barnets bästa. Hälften av respondenterna 
upplevde en lättnad när läkarna istället tog ansvaret att anmäla oro för barn. 
 
4.1.1 Barnsjuksköterskans ansvar 
Samtliga sex barnsjuksköterskor upplevde ett stort ansvar och en skyldighet i att anmäla oro 
för barn som far illa. De var väl medvetna om sin skyldighet att enligt lag rapportera till 
socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Samtidigt som samtliga upplevde ett stort 
ansvar i att anmäla oro för barn så framkom det även att anmälningsplikten och att de var 
tvingade att anmäla var något de upplevde som obehagligt och jobbigt. De tyckte det var 
skönt när någon annan tog ansvaret att anmäla oro för barn. 
	

“Jag har ett stort ansvar… tycker jag. ehh att, att va observant på vad jag ser och att föra 
vidare det som jag ser. Ehh så det tycker jag är ett stort ansvar.” (Intervju 5)	

	
“Eh, ja. Personligen tycker jag det är ganska skönt att slippa vara den som gör det. 

Men ändå så skulle jag kunna stå för det om det skulle bli så att jag skulle bli tvungen 
att göra det själv tror jag, om det var ett barn som far riktigt illa skulle jag tycka det 

var bra.” (Intervju 4)	
	
Två av barnsjuksköterskorna upplevde att de i takt med ökad erfarenhet i större utsträckning 
vågade anmäla oro för barn som far illa. Deras upplevelse som nyexaminerad 
barnsjuksköterska var att de inte hade tillräckligt med erfarenhet och tilltro till sig själva att 
anmäla oro för barn. Nu några år senare var de personen som lyfter den upplevda oron för 
barn till kollegorna. Som mindre erfaren vågade de inte anmäla oro utan det fanns en önskan 
om att någon mer erfaren skulle ta ansvaret och göra orosanmälningarna. 	

“Men jag har märkt att desto mer jag arbetat med barn och desto mer jag hört och 
sett så tar jag det på större allvar... nu är det oftast jag som tar upp det med läkaren 

för att kunna arbeta tillsammans och göra en anmälan tillsammans om de går med på 
det, annars gör jag den själv vilket jag ju inte hade vågat göra för typ 3–4 år sedan.” 

(Intervju 2)	
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Barnsjuksköterskorna var medvetna om sitt ansvar och vikten av att anmäla oro för barn som 
far illa. Det framkom dock i intervjuerna en upplevelse av att orosanmälan gjordes för sällan. 
De upplevde anmälningsplikten som sin skyldighet samtidigt som de i praktiken upplevde att 
det gjordes för få orosanmälningar. 	
	

“Stort ansvar har vi, de har vi och det görs nog allt för sällan skulle jag tro.” (Intervju 4)	
	

“I många fall på avdelningen så blev ju barnen utskrivna och så vet man inte hur det gick 
sen… Det är ju ingen skön känsla.” (Intervju 6)	

 
 
4.1.2 Barnets bästa 
Samtliga barnsjuksköterskor beskrev upprepade gånger att barnets bästa var i fokus när de 
gjorde en anmälan om oro för barn. De landade hela tiden i att de har gjort något som är bra 
för barnet. De beskrev en upplevelse av lättnad efter att orosanmälan var gjord, då de gjort det 
för barnets bästa. De upplevde även en positiv känsla och en lättnad efter att anmälan om oro 
för barn var gjord då de kunnat skydda de barn som far illa.	
	

“Jag får ju erkänna att jag kände ju att eh direkt efteråt, det var, det som, som en sten 
föll från hjärtat ändå det var det, nu gjorde jag ju det här och det är ju för barnets 

bästa som jag gör det här.” (Intervju 4)	
	

“Jag tycker de är en positiv upplevelse sen när de väl är gjort för de är för barnet 
skull” (Intervju 6)	

 
4.1.3 Läkaren tar ansvar 
De tre barnsjuksköterskorna med mest erfarenhet beskrev en skillnad hos läkare och 
barnsjuksköterskorna när det kom till anmälan av oro för barn. De upplevde att inom 
slutenvården hade läkaren det övergripande ansvaret att göra orosanmälan. De upplevde också 
att orosanmälningar gjorda av läkaren hade mer tyngd och togs på mer allvar hos 
socialtjänsten. Därför ansåg de att det var bättre och mer lämpligt att en läkare tog ansvaret 
för att anmäla oro för barn som far illa.	
	

“Så ska man inte säga kanske men så är det ju att det är lite mer kraft bakom det när 
en läkare gör det än när jag som sjuksköterska gör det.” (Intervju 4)	

	
“Det känns som att läkaren har en högre status och att de kanske tas på större allvar 
hos socialtjänsten tänker jag. Om de känner från... att de är en läkare med också, att 

de blir en större tyngd över de hela” (Intervju 5) 
 

4.2 Känslomässigt engagemang 
Under kategorin “känslomässigt engagemang” framkom tre subkategorier “möta familjen”, 
“tvivel” och “barnsjuksköterskans känslor”. Det framkom tydligt att samtliga intervjuade 
barnsjuksköterskor upplevde ett stort känslomässigt engagemang när det kom till barn som far 
illa och att anmäla oro för barn. 
 
4.2.1 Möta familjen  
Det var tydligt att samtliga respondenter upplevde det jobbigt, hotfullt och känslomässigt att 
möta familjen efter att de gjort en orosanmälan. De flesta av barnsjuksköterskorna hade 
tidigare erfarenheter av hotfulla situationer i mötet med familjen som uppstått i samband med 
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att de gjort en orosanmälan. Detta gjorde att de fortfarande idag upplevde en hotfull och 
jobbig känsla för att möta familjen i dessa situationer. Respondenterna beskrev en relation till 
familjen, en relation som de byggt upp under vårdtiden där familjen kände en trygghet och ett 
förtroende till barnsjuksköterskan. De upplevde en oro för att relationen skulle bli negativt 
påverkad efter de gjort en orosanmälan, att förtroendet samt tryggheten för 
barnsjuksköterskan skulle försvinna.	

“Vilket nog hör ihop med att jag blivit hotad och att familjerna oftast inte förstår att 
man gjort det för barnets skull och inte för att vara jävlig mot dem” (Intervju 2)	

“Man har ju ofta en relation med familjen, föräldrarna. Det kan ju vara barn som 
återkommer... till avdelningen. och ehhh då kan de ju vara vissa som blir väldigt 

arga.” (Intervju 1)	

Barnsjuksköterskorna upplevde det som känslomässigt jobbigt samt ångestfyllt att möta 
familjen i samband med att de skulle informera dem att en orosanmälan var gjord. Det fanns 
en stor oro för hur familjen skulle reagera och att situationen skulle bli obekväm. Detta trots 
vetskapen om att det ofta gick bättre att lämna beskedet än de föreställt sig. De beskrev 
situationen som jobbig.  Om en läkare eller annan kollega medverkade i samtalet med 
familjen upplevdes det hela mer bekvämt och mindre jobbigt.	

“Men oavsett hur självklart det är att göra en anmälan så tycker jag alltid att det 
känns jobbigt och lite obekvämt, det är ju inte många föräldrar som tackar en för att 

man anmält direkt och det är ju det som känns jobbigt.” (Intervju 2) 	
	

“I de flesta fallen så har de varit en läkare med när vi har gått in och berättat de. Och 
de har också känts bra.” (Intervju 5) 

 
4.2.2 Tvivel 
Att anmäla oro för barn är något som barnsjuksköterskorna upplevde som ett stort ansvar men 
samtidigt som svårt. De beskrev en osäkerhet i vad de sett och i den oro de kände för barnet, 
de tvivlade på sig själva och sin egen bedömning av barnets situation. De letade efter 
förklaringar och orsaker till varför saker skett. Barnsjuksköterskorna försökte se situationen 
från olika perspektiv och ville in i det längsta tro att föräldrarna var oskyldiga. När de noterat 
något oroväckande spionerade de på familjen och barnet för att försöka upptäcka fler saker 
som kunde styrka deras oro. Detta för att få mer tyngd i en eventuell orosanmälan. Det 
framkom också att de hade svårt att avgöra vad som var tillräckligt för att skriva en 
orosanmälan och hellre avstod att anmäla oro för barn än att anmäla på för få grunder.	
	

“De är väl just de här med osäkerhet, men vet inte om de stämmer de som man ser 
eller de som man tänker eller misstänker.” (Intervju 1)	

	
“Det är olustkänslor, man känner sig som en liten spion för man går och kollar, 

samtidigt så, så på nått vis så vill man skydda föräldern också i många fall.”  
(Intervju 6)	

 
4.2.3 Barnsjuksköterskans känslor 
Under samtliga intervjuer framkom att barnsjuksköterskorna upplevde mycket känslor kring 
anmälan av oro för barn. Genom hela processen från första upplevelsen av oro, samla mer 
information kring barnets situation, mötet med familjen och även valet att göra en 
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orosanmälan eller inte. De upplevde flera negativa känslor kring situation. När de upptäckt 
oro för barn så upplevde de en ilska mot föräldrarna som försatt barnet i en sådan situation. 	

“När jag väl bestämmer mig för en anmälan så brukar känslan vara väldigt jobbig, 
jag brukar bli förbannad på föräldrarna också” (Intervju 2)	

	
Barnsjuksköterskorna upplevde sig obekväma inför det faktum att vara tvingade till att 
anmäla oro för barn och inte kunde göra det anonymt. Fortsatt beskrevs en rädsla för att göra 
fel mot barnet eller föräldrarna. Barnsjuksköterskorna upplevde en rädsla för att deras egen 
bedömning skulle vara fel och att de hade missbedömt barnets situation. Rädslan bottnade i 
att de alltid ville göra rätt mot barnet.	
	

“Jag tycker ju att det är obehagligt att jag är tvungen att göra det. När man ser saker 
som gör att man måste göra en orosanmälan.” (Intervju 3)	

	
“Man kanske... ja... man missbedömde, man såg inte hela förloppet, de kanske absolut 

va en enskild händelse. Och man är rädd för att göra något fel i någon ände.” 
(Intervju 5)	

	
Vidare beskrevs en frustration över framför allt socialtjänsten som de upplevde inte alltid 
hade barnets bästa i fokus. Även en frustration och avsaknad av återkoppling om hur det gått 
för barnet och vilka eventuella åtgärder som satts in. Kunskapsutbyte och ett närmare 
samarbete med socialtjänsten var något barnsjuksköterskorna upplevde som 
förbättringsområden i anmälan om oro för barn. 
	

“Men ibland så kanske inte socialtjänsten alla gånger gör det som är bäst för barnet. 
Det har jag nog sett ett par gånger tyvärr… Man får ju aldrig facit från 

socialtjänsten.” (Intervju 4)	
	
Att anmäla oro för barn upplevdes även med positiva känslor, där lättnaden efter att en 
orosanmälan var gjord beskrevs som den mest framträdande känslan. Lättnaden infann sig 
efter att samtalet med föräldrarna var gjord och att hela processen kring anmälan av oro för 
barnet var avklarad och barnsjuksköterskan lämnade över ärendet till socialtjänsten. Känslan 
av att göra rätt mot barnet och underlätta deras situation eller att hjälpa föräldrarna var även 
de positiva känslor som framkom i intervjuerna.	
	

“Jag tycker att de fallen som lett fram till att man gör en anmälan känns som att man 
gör, de känns som något bra. Det känns som en lättnad att man gjort det.”  

(Intervju 5).	
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5. Resultatdiskussion 
I studien framkom att barnsjuksköterskorna inom slutenvården upplevde ett stort ansvar i att 
upptäcka och anmäla oro för barn. Ett ansvar de helst inte ville ta utan ofta försökte leta 
anledningar och förklaringar till varför saker och ting hänt barnet för att slippa göra en 
orosanmälan. Ansvaret i att anmäla oro för barn ställs mot deras upplevelse av att det är 
jobbigt och hotfullt att informera familjen om att en anmälan om oro för barn är gjord. Detta 
trots att de gör det för barnets bästa och i slutändan förhoppningsvis leder till något positivt 
för barnet och familjen. Det skapade ett övergripande tema “När anmälningsplikten ställs mot 
det känslomässiga engagemanget”. 

Barnsjuksköterskorna i studien beskrev ett stort ansvar och en skyldighet av att anmäla oro för 
barn vid misstanke om att de far illa. Detta styrker Lines, Hutton och Grant (2016) i en studie 
där det beskrivs att majoriteten av alla arbetande sjuksköterskor är medvetna om sin 
anmälningsplikt, de kände även ett etiskt ansvar i att anmäla oro för barn som far illa (Lines, 
Hutton & Grant 2016). Barnperspektivet syftar på att stödja och skydda barns behov. Ett stort 
och tydligt ansvar som barnsjuksköterskor ställs inför inom hälso-och sjukvården (Söderbäck 
2010). Samhället har enligt socialtjänstlagen (2001:453) en skyldighet att tillgodose barns 
välbefinnande när föräldrarna briser i sin förmåga att ta han om sina barn. Författarna är av 
den uppfattningen att om barn som far illa tidigt får hjälp av sociala myndigheter så ökar 
chansen att alla barn får en bra och rättvis uppfostran vilket Barnkonventionen (2009) styrker. 

Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att ökad erfarenhet inom barnsjukvården 
resulterat i att de vågade göra fler orosanmälningar samt att deras kunskaper ökat kring 
anmälan av oro för barn. Lines, Hutton och Grant (2016) beskriver att en barriär för 
rapportering av oro för barn kan vara kunskap. Kunskap och erfarenhet att identifiera barn 
som far illa samt kunskap att våga rapportera beskrivs som det största hindret i anmälan av 
oro för barn. I Lines, Hutton och Grant (2016) samt Tingberg, Bredlöv och Ygges (2008) 
studier framkommer att kunskap och utbildning i hur man går tillväga för att anmäla oro för 
barn och framför allt erfarenhet av att arbeta med barn hjälper sjuksköterskor att identifiera 
barn som far illa.  

Ansvaret att anmäla oro för barn beskrivs i föreliggande studie som delat mellan 
barnsjuksköterskorna och läkarna. Land och Barclay (2008) talar om en hierarkisk struktur 
som föreligger på varje klinik och att den påverkar sjuksköterskans ansvarstagande i att 
anmäla oro för barn. De upplever att de måste konsultera en läkare eller mer erfaren 
sjuksköterska innan de vågar anmäla oro för barn. 

Författarna anser att mer utbildning och kunskap kring anmälan av oro för barn är nödvändig 
för att minska underrapporteringen. Utbildning på varje klinik bör vara obligatorisk för att 
skapa en trygghet i proceduren men även att upptäcka barn som far illa. Med mer kunskap 
och ökad erfarenhet bör barnsjuksköterskor bli tryggare i sin roll i att anmäla oro för barn. 
Diskussioner mellan läkarna och barnsjuksköterskor om ansvarstagande kring anmälan om 
oro för barn bör lyftas för att undvika att ansvaret läggs över på en annan profession. 
Författarna anser att varje orosanmälan är lika viktig och väger lika tung oavsett profession 
samt att Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och anmälningsplikten efterföljs. 

I studiens resultat beskrivs det känslomässiga engagemanget hos barnsjuksköterskor. Samma 
känslomässiga engagemang beskrivs i Dahlbo, Jakobsson och Lundqvists (2017) studie där 
det framkommer att sjuksköterskor är rädda för föräldrarnas reaktion. De var rädda att 
föräldrarna ska känna sig förnedrade i sitt föräldraskap och att de ska reagera med ilska som 
eskalerar till fysiskt våld (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist 2017).  
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Ben Nathan et al (2012) beskriver att rädslan för att konfrontera föräldrarna med beskedet att 
en anmälan om oro är gjord är en orsak till att sjuksköterskor avstår från att anmäla oro för 
barn. Även om föreliggande studie inte fått fram något om en sådan barriär så är det tydligt att 
rädslan för att möta föräldrarnas reaktion påverkar barnsjuksköterskor i deras upplevelse att 
anmäla oro för barn på ett negativt sätt. Enligt författarna är ett bra bemötande av familjen ett 
centralt förhållningssätt vid informerande att anmälan av oro för barn är gjord samt att stödja 
familjen som helhet och belysa att det görs för barnets bästa. Enligt Hornor (2014) bör 
sjuksköterskor betona sin juridiska roll vid anmälan av oro för barn samt tydliggöra att någon 
annan kommer att undersöka den oro som sjuksköterskan upplever. Vidare visar studien att 
detta sätt att agera och möta föräldrarna skapar en större förståelse av anmälan och är ett sätt 
att stödja föräldrarna i deras föräldraroll (Hornor 2014). Söderbäck (2010) skriver att 
barnperspektivet ska beaktas i alla beslut som rör barn. Författarna anser det viktigt att 
fokusera på barnet och sträva efter även att få föräldrarna att se från barnets perspektiv. 

Upplevelsen av att relationen mellan barnsjuksköterskan och familjen skulle påverkas 
negativt när en orosanmälan gjort. Det fanns en oro att även tryggheten som 
barnsjuksköterskorna upplevts ha skapat i sin relation med barnet och familjen under 
vårdtiden skulle påverkas. Lines, Hutton och Grant (2016) beskriver evidens som tyder på att 
tilliten som sjuksköterskor skapar i sin relation med familjen och barnet de vårdar lätt kan 
skadas av anmälan av oro för barn. Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) skriver att 
sjuksköterskor efter de anmält oro för barn upplever svårigheter att möta föräldrarna. De har 
svårt att vara professionella samt upplever det svårt att stötta föräldrarna vid svåra situationer. 
De upplever att de kan ge barnet en korrekt och bra omvårdnad oberoende om en anmälan om 
oro är gjord eller inte (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Föräldrarna har enligt Patientlagen 
(SFS 2014:821) 3 kap 1§ och 2§ bland annat rätt till information om sitt barns hälsotillstånd, 
behandlingar och rätten att vara delaktig i beslut kring barnets fortsatta vård. Författarna anser 
att det är av yttersta vikt att sjuksköterskor bemöter och behandlar föräldrar på ett 
professionellt sätt och följer de lagar som finns oavsett om en anmälan om oro för barn är 
gjord. Antonovky (2005) skriver att vid hög hanterbarhet faller barnsjuksköterskan inte offer 
för omständigheterna utan reder ut de eventuella problem de ställs inför. Enligt författarna är 
det viktigt för barnsjuksköterskorna att skapa en hög hanterbarhet kring anmälan av oro för 
barn samt vid informering av familjen, för att skapa en förståelse hos familjen. 

Fenomenet av tvivel framkom hos barnsjuksköterskorna i föreliggande studie. Tingberg, 
Bredlöv och Ygge (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskan vid misstanke av oro för ett 
barn tvivlar på vad det sett. Sjuksköterskorna vill gärna leta mer information eller bevis för att 
vara säkra på sin sak innan de anmäler oro för barn. Detta då dem inte vill skada barnet eller 
familj med en misstanke som kan vara felaktig (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008).  

Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde slutligen i anmälningsprocessens sista 
skede att en lättnad och en positiv känsla infann sig. Hela tiden ha barnet bästa i fokus var de 
viktigaste för barnsjuksköterskorna och se till att barnet fick bästa möjliga förutsättningarna i 
livet. Detta styrks av Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter 2009) där 
varje åtagande som rör ett barn alltid ska beaktas efter barnet bästa i varje tänkbar situation. 
Att alltid skydda barnet från alla former av fysisk och/eller psykiskt våld, övergrepp, 
försummelse samt sexuella övergrepp är nödvändigt för att arbeta för barnets bästa. 

Att barnsjuksköterskorna i föreliggande studie alltid arbetar med ett barnperspektiv och med 
fokus på barnet bästa upplever författarna som väldigt tydligt. Omvårdnaden kring barnet är 
den mest centrala delen i barnsjuksköterskans arbete och de strävar trots oro för barn alltid 
efter att arbeta för barnets bästa. I kompetensbeskrivningen för Leg. sjuksköterskor med 



   
 

 17 

specialistexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
(Riksföreningen för barnsjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening 2016) beskrivs 
betydelsen av god omvårdnad, att främja barnets utveckling, hela tiden vårda familjecentrerat 
och att alltid företräda barnet i vården.  De beskrivs även att anmälan av oro för barn som far 
illa är en del i främjandet av barnets hälsa. Författarna vill därför trycka på vikten att anmäla 
oro för barn, både för barnets bästa men också för att främja deras hälsa och välmående. 

6. Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskans upplevelse av att anmäla oro för barn. 
Då barnsjuksköterskornas upplevelser av att anmäla oro för barn ligger i fokus för studien 
valdes en kvalitativ design (Henricson 2012). En litteraturstudie var inte aktuell då författarna 
ville fördjupa sig och skapa en uppfattning av barnsjuksköterskornas egna upplevelser. För att 
beskriva detta fenomen lämpar sig kvalitativ metod (Polit & Beck 2017).  

Författarna valde att inkludera barnsjuksköterskor med mer än två års erfarenhet på grund av 
en ökad sannolikheten att de ska ha varit med om en orosanmälan. Vid det utvalda sjukhuset 
fanns det inga män som arbetade som barnsjuksköterska vilket medförde att samtliga 
respondenter var kvinnor. Representanter från båda könen kunde ha gett ett bredare 
perspektiv. Ett strategiskt urval valdes då författarna hade god kännedom om 
barnsjuksköterskorna på berörd klinik och författarna ansåg att det lämpade sig väl för att 
beskriva upplevelsen av fenomenet. Författarna eftersträvade stor spridning i antal arbetade år 
med barnsjukvård och fick en spridning på 4–47 år och ett spridningsmått som legitimerad 
sjuksköterska på 6–20 år. Detta gav studien en bred variation av respondenter med olika 
erfarenheter och aspekter vilket gav studien en större trovärdighet (Graneheim & Lundman 
2004). Tre av nio tillfrågade barnsjuksköterskor avböjde deltagande i studien då de ansåg sig 
inte kunna tillföra något till studien. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna användes vilket tillät respondenterna att svara på ett 
öppet och ärligt sätt samt gav författarna möjligheten att ställa följdfrågor för att kunna skapa 
en tydligare förståelse av svaren (Polit & Beck 2017). Identiska grundfrågor ställdes till 
samtliga respondenter. Vid situationer där respondenten svarade fåordigt valde författarna att 
följa Polit och Becks (2017) anvisningar genom att invänta ytterligare svar eller ställa 
följdfrågor för att förtydliga frågan. Författarnas tidigare bristfälliga erfarenhet av att leda 
intervjuer kan ha påverkat mängden information som varje intervju gav vilket kan ge minskad 
trovärdighet till studien. Författarna anser att denna risk är låg då intervjuerna gav ett 
innehållsrikt datamaterial som svarade väl mot studiens syfte. 

En nackdel med forskningsprocessen var tidsbegränsningen och att endast sex personer 
intervjuades. Enligt Henricson (2012) kan tidsbegränsningen ha påverkat studiens resultat då 
antalet intervjuer från start var begränsad. Att båda författarna närvarade under samtliga 
intervjuer kan ha varit en nackdel för studiens resultat. Det negativa som kan ha uppstått i 
denna situation var det faktum att respondenten var i minoritet och kunde uppleva att 
författarna hade en maktposition. För att minimera denna känsla valde författarna att den en 
författare höll i intervjun och den andra endast var närvarande. Författarna anser att det är en 
låg sannolikhet att datamaterialet hade blivit annorlunda om båda författarna aktivt deltagit i 
intervjun.  

Transkriberingen skedde i nära anslutning till varje intervju, av den författare som höll i 
intervjun. Därefter läste den andra författaren igenom det transkriberade datamaterialet och 
kontrollerade att det var korrekt transkriberat mot ljudfilen. Detta för att öka trovärdigheten i 
studien i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Under analysen har inget relevant 



   
 

 18 

datamaterial exkluderats och inget irrelevant datamaterial har inkluderats för att stärka 
studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). Resultatets tema, kategorier, 
subkategorier och koder bygger på transkriberade meningsenheter som sedan kondenserats. 
Dessa har författarna genom hela analysprocessen diskuterat för att få ett så trovärdigt resultat 
som möjligt. För att ytterligare stärka trovärdigheten har lämpliga citat från samtliga 
intervjuer använts i resultatet (Graneheim & Lundman 2004; Polit & Beck 2017). 

Författarna har i enlighet med Polit och Beck (2017) följt de etiska riktlinjerna rätt till 
självbestämmande, rättvisa, respekt för den mänskliga värdigheten samt rätten till rättvis 
behandling och integritet. Detta genom att alltid beakta den mänskliga sårbarheten och 
vetskapen om att studien kan leda till ett känslomässigt engagemang hos respondenten. Med 
denna vetskap var författarna förberedda på att ge respondenten råd om samtalsstöd hos 
kurator efter intervjun (Vetenskapsrådet 2017). Ingen av respondenterna var i behov av 
samtalsstöd. 

Författarna har båda en förförståelse i att vårda och anmäla oro för barn, förförståelsen kan till 
viss del ha påverkat pålitligheten i studiens innehållsanalys samt resultat. Författarna har 
eftersträvat att vara objektiva och öppna under hela studien. De har diskuterat och reflekterat 
över sin förförståelse, detta för att stärka pålitligheten i enighet med Polit och Beck (2012). 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) styrks överförbarheten i studien då datainsamlingen 
och dataanalysen samt urvalet är noggrant beskriven. Vilket möjliggör för läsaren att 
applicera överförbarheten i andra kontext (Graneheim & Lundman 2004). 

Trovärdigheten på studien anses vara hög, studien utgår från barnsjuksköterskors egna 
upplevelser, deras verklighet och deras sanning vilket genererade studiens resultat (Polit & 
Beck 2017). 

7. Klinisk nytta  
Studiens resultat ger en uppfattning om barnsjuksköterskornas upplevelse av att anmäla oro 
för barn. Genom att belysa barnsjuksköterskans upplevelse av att anmäla oro för barn skapas 
ett perspektiv på de upplevelser barnsjuksköterskor möter i sin process att anmäla oro för 
barn. Detta leder förhoppningsvis till att arbetsgivare får en bild av att det finns en 
underrapportering och varför det existerar. Vilket förhoppningsvis resulterar i 
utbildningsinsatser hos personal som arbetar med barnsjukvård för att öka medvetenheten och 
kunskapen hos personal och därmed undvika att anmälningsplikten ställ mot det 
känslomässiga engagemanget.  
 
8. Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning är att undersöka faktorer som påverkar barnsjuksköterskor att 
anmäla oro för barn. Detta kan ge en klinisk nytta genom att minska den eventuella 
underrapporteringen av anmälningar av oro för barn inom hälso-och sjukvården. 
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