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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Barn i Sverige har en lagstadgad rättighet till god fostran, trygghet och omvårdnad. Trots 

detta är barnmisshandel ett aktuellt problem och mörkertalet bland antalet anmälningar 

antas vara stort. Barn som blir utsatta för barnmisshandel löper större risk att få sämre 

studieresultat och för att senare i livet drabbas av fysiska och psykiska hälsoproblem, 

jämfört med barn som inte blivit utsatta för barnmisshandel. Barnmisshandel delas in i fyra 

grupper: fysisk, sexuell och känslomässig misshandel samt försummelse. Fysisk 

misshandel är en av de vanligaste typerna av barnmisshandel och innefattar bland annat då 

en vuxen person använder sin fysiska styrka för att skada barnet. Detta kan yttra sig i 

kliniska symtom som blåmärken, brännskador, bitmärken och frakturer. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en lagstadgad skyldighet att anmäla fall där barn misstänks fara illa 

till socialtjänsten. Det finns dock svårigheter i att identifiera barnmisshandel och hantera 

den känslomässiga upplevelse som det ger upphov till.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit 

utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det funnits misstanke om 

det.  

 

Metod 

 

Kvalitativ intervjustudie användes som metod. Sex intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor som var mellan 33 och 58 år gamla och hade olika stor erfarenhet av att 

möta barn som misstänkts blivit utsatta för fysisk misshandel. De arbetade på en 

barnakutmottagning, barnavårdscentral eller i ett specialiserat barnskyddsteam. Samtliga 

intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och analyseras med en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

Sjuksköterskorna beskrev att möten med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel 

upplevs som en känslomässig svårighet. Det kunde ge upphov till en känsla av utsatthet, 

ilska mot den misstänkte förövaren och att inte kunna räcka till för barnet. Resurser i 

mötena var emotionellt stöd och handledning samt stöd från socialtjänsten.  

 

Slutsats 

 

Det är känslomässigt svårt för sjuksköterskor att möta barn som misstänks ha blivit utsatta 

för fysisk misshandel samt den misstänkta förövaren. Erfarenhet och kunskap om fysisk 

misshandel samt handledning och emotionellt stöd är av betydelse för att kunna hantera 

dessa möten. Kliniska riktlinjer för bemötande saknas och sjuksköterskor upplever 

svårigheter i att bemöta den misstänkte förövaren och inte själva barnet.  

 

Nyckelord: barnmisshandel, fysisk misshandel, bemötande, erfarenheter och upplevelser 



     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING  

INLEDNING 1 

 

BAKGRUND 1 

Barnmisshandel 1 

Fysisk misshandel  2 

Samhällsorganens ansvarsområden vid misstanke om barnmisshandel 3 

Sjuksköterskans ansvar och erfarenheter 4 

Problemformulering 6 

 

SYFTE 6 

Frågeställningar 6 

  

METOD 6 

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 6 

Förberedelser 7 

Genomförande 8 

Bearbetning och analys av material 8 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 9 

Forskningsetiska överväganden 10 

RESULTAT 10 

Sjuksköterskans erfarenheter av att anmäla och identifiera fysisk misshandel  10 

Sjuksköterskans erfarenheter av att hantera möten med barn som blivit utsatta  

för fysisk misshandel  12 

 

DISKUSSION 15 

Metoddiskussion  15 

Resultatdiskussion  17 

Slutsats  18 

Fortsatta studier  18 

 

REFERENSER 20 

BILAGA I: BREV TILL VERKSAMHETSCHEF  

BILAGA II: BREV TILL INTERVJUPERSONER  

BILAGA III: INTERVJUGUIDE  

 



      1 

INLEDNING 

Barn har enligt föräldrabalken i kap. 6 § 1 en lagstadgad rätt till god fostran, trygghet och 

omvårdnad. De skall behandlas med respekt för sin person och inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller andra kränkande handlingar (Svensk författningssamling [SFS] 

1949:381). Trots denna lagstadgade rättighet har antalet barnmisshandelsfall som 

rapporterats till polisen tredubblats under de senaste 30 åren (Brottsförebyggande rådet 

[BRÅ], 2011).  

 

 

BAKGRUND 

Barnmisshandel  

 

Barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper samt både på landsbygden och i 

storstäder (Rädda Barnen, 2007). Det kan uppkomma till följd av olika påfrestningar, 

exempelvis ekonomiska problem (Gilbert et al., 2009; Rädda Barnen, 2007; Statens 

offentliga utredningar [SOU] 2001:72), psykisk sjukdom (Gilbert et al., 2009; Nagler, 

2002; Rädda Barnen, 2007), missbruk, arbetslöshet eller svåra upplevelser hos barnets 

föräldrar (Rädda Barnen, 2007). 

 

Definition 

 

I en rapport av Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi och Lozano (2002) som gjorts på uppdrag av 

World Health Organization definieras barnmisshandel som alla former av fysisk eller 

känslomässig misshandel, sexuella övergrepp, vanvård, försumlig behandling, 

kommersiellt eller annat utnyttjande, vilket resulterar i faktiska eller potentiella skador för 

barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet i en relation av ansvar, förtroende 

eller makt (Krug et al., 2002). FN:s konvention om barnets rättigheter definierar barn som 

människor under 18 år (FN:s generalförsamling, 1989).  

 

Barnmisshandel delas in i fyra grupper: fysisk, sexuell och känslomässig misshandel samt 

försummelse. Fysisk misshandel är de handlingar som orsakar en faktisk eller potentiell 

fysisk skada hos barnet. Sexuell misshandel är då ett barn används för sexuell 

tillfredsställelse. Känslomässig misshandel omfattar de handlingar som har en negativ 

effekt på barnets emotionella hälsa och utveckling. Det kan vara begränsande av ett barns 

rörelser, förlöjligande, hot och trakasserier samt diskriminering. Försummelse är då 

utvecklingen hos barnet hindras gällande hälsa, utbildning, kost, logi och tryggt boende 

(Krug et al., 2002). Begreppet barnmisshandel kommer vidare innefatta alla de fyra 

grupperna och begreppet fysisk misshandel refererar endast till gruppen fysisk misshandel.  

 

Prevalens 

 

Varje år avlider totalt cirka 3500 barn under 15 år till följd av barnmisshandel i 

industrialiserade länder. Exempelvis avlider i genomsnitt cirka 0,1 barn per 100 000 i 

Spanien varje år, cirka 0,6 barn i Tyskland och cirka 2,2 barn i USA. I Sverige är 

motsvarande siffra cirka 0,5 barn (UNICEF, 2003) vilket motsvarar cirka 35 barn per år 

(Statistiska centralbyrån 2004:3). 
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År 2010 anmäldes 2500 barnmisshandelsbrott mot barn mellan noll och sex år där den som 

anmäldes för brottet oftast var en förälder eller styvförälder. Under samma period 

anmäldes 9000 barnmisshandelsbrott mot barn mellan sju och 14 år men det bör 

understrykas att i denna åldersgrupp var förövaren oftast under 20 år (BRÅ, 2011).  

 

Långsiktiga konsekvenser för barn som blir utsatta för barnmisshandel 

 

Barn som blir utsatta för barnmisshandel har, jämfört med barn som inte blir utsatta för 

barnmisshandel, sämre studieresultat och ett större behov av specialundervisning (Gilbert 

et al., 2009). Barnen har i genomsnitt en högre cigarett-, alkohol- och droganvändning 

senare i livet (Hussey, Chang & Kotch, 2006). De har även större risk att i vuxenlivet 

drabbas av depression (Hussey et al., 2006; Gilbert et al., 2009), fetma, ischemiska 

hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, cancer, ätstörningar, ångestproblematik och 

leversjukdomar (Gilbert et al., 2009). Det är även vanligare att dessa barn under vuxenlivet 

själva brukar våld mot andra (Hussey et al., 2006; Gilbert et al., 2009) samt medverkar i 

andra former av brottslig verksamhet (Gilbert et al., 2009). 

 

Fysisk misshandel  

 

Fysisk misshandel är exempelvis då en vuxen person använder sin fysiska styrka genom att 

slå, knuffa, sparka, bita eller skaka barnet. Det kan även vara att bränna, skålla, förgifta 

samt försöka dränka eller kväva barnet (SOU 2001:72).  

 

Prevalens 

 

Fysisk misshandel är en av de vanligaste typerna av barnmisshandel (Hussey et al., 2006; 

Swerdlin, Berkowitz & Craft, 2007). Det är vanligt i både låg- och höginkomstländer 

runtom i världen men formen och allvarlighetsgraden varierar mycket mellan olika länder 

och samhällen (Runyan et al., 2010). En svensk enkätstudie visar att 15 procent av alla 

barn mellan 13 och 18 år blivit utsatta för fysisk misshandel av en förälder eller 

vårdnadshavare (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010). Det har mellan åren 

2000 och 2006 i Sverige inte skett några stora förändringar i antalet grundskoleelever som 

uppger sig ha blivit slagna av sina föräldrar. Antalet föräldrar som har knuffat, ruskat om, 

huggit tag i eller slagit sitt barn har dock ökat. Förekomsten av barn som blir slagna av sina 

föräldrar är lika stor i alla åldersgrupper, oberoende av ursprungsland och kön (Svensson, 

Långberg & Jansson, 2007). 

 

Riskfaktorer 

 

Barn under sex år, utlandsfödda pojkar, barn med långvarig sjukdom, psykiska problem, 

rörelsehinder eller övervikt, barn i familjer där föräldrarna inte bor tillsammans eller där 

det förekommer våld mellan föräldrarna har en ökad risk för att bli utsatta för fysisk 

misshandel (Svensson et al., 2007). Även barn under ett år är en riskgrupp (Rädda Barnen, 

2007; Nagler, 2002) där misshandeln främst förekommer i form av shaken baby syndrome 

(Rädda Barnen, 2007). Det finns ett samband mellan fysisk misshandel och barn med låg 

födelsevikt, pojkar, tvillingar och styvbarn (Nagler, 2002). Den riskfaktor som har starkast 

samband med att barn blir utsatta för fysisk misshandel är svag familjeekonomi (Svensson 

et al., 2007; Nagler, 2002).  
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Kliniska tecken på och olika former av fysisk misshandel 

 

Huden är det organ som främst skadas hos barn som blir utsatta för fysisk misshandel. 

Blåmärken är det vanligaste tecknet (Swerdlin et al., 2007) men det kan vara svårt att skilja 

på om dessa uppkommit till följd av oavsiktligt eller avsiktligt våld (Harris, 2010; Mudd & 

Findlay, 2004; Swerdlin et al., 2007). Blåmärken orsakade av oavsiktligt våld uppkommer 

oftast över knän och framsidan på underbenen, men är också vanliga på panna, höfter, 

underarmar och rygg. Blåmärken på överarmar, lår, händer, bål, kinder, öron, nacke, 

genitala och i sätesregionen bör väcka misstankar om att barnet kan ha blivit utsatt för 

fysisk misshandel, i synnerhet då de återfinns på flera ställen samt om de har uppkommit 

vid olika tidpunkter (Swerdlin et al., 2007). Mönstrade förändringar i huden kan 

uppkomma då ett barn blir utsatt för fysisk misshandel med föremål som tillhygge. 

Exempel på föremål som används är bälten, spännen, förlängningssladdar, böjliga föremål 

och skor (Mudd & Findlay, 2004). 

 

Avsiktligt tillfogade brännskador utgör cirka sex till 20 procent av all fysisk misshandel 

och är vanligast hos barn under tre år. Brännskador innefattar skador orsakade av 

hushållsapparater, skållning, lågor, cigaretter, elektricitet eller kemiska ämnen (Swerdlin et 

al., 2007). Brännskador till följd av avsiktligt våld förekommer ofta i kombination med 

andra skador och det är därför viktigt att göra en helkroppsundersökning av barnet (Seifert 

et al., 2010). Fysisk misshandel bör misstänkas om brännmärket ser ut att vara äldre än vad 

som sägs, om andra skador som blåmärken och frakturer förekommer samt om 

brännmärket återfinns i sätesregionen (Mudd & Findlay, 2004). 

 

Bitmärken kan vara ett tecken på fysisk misshandel (Mudd & Findlay, 2004; Swerdlin et 

al., 2007) och bör alltid leda till en helkroppsundersökning av huden. Genom att mäta 

storleken på bettet kan det avgöras om det kommer från en vuxen person (Mudd & 

Findlay, 2004). Andra vanliga skador är rivsår, skrapsår och skador i munnen (Swerdlin et 

al., 2007). Blödning från munnen hos barn är viktigt att uppmärksamma vid de fall då det 

inte finns någon adekvat förklaring till blödningen (Stricker, Lips & Sennhauser, 2002).  

 

Shaken baby syndrome är en allvarlig konsekvens av fysisk misshandel som kan drabba 

barn upp till fem år. Det orsakas av att barnet våldsamt kastas fram och tillbaka i en 

skakande rörelse (American academy of pediatrics, 2001). Det leder till att barnet får 

diffusa hjärnskador som kan ge upphov till kognitiva förändringar. Beteendestörningar kan 

uppkomma flera månader efter incidenten och vissa barn kan behöva placeras i 

specialskola senare i livet (Laurent-Vannier, Toure, Vieux, Brugel & Chevignard, 2009). 

Tingberg, Falk, Flodmark och Ygge (2009) visar att endast ett fåtal av de barn som 

inkommer akut till sjukhus med symtom som är nära förknippade med shaken baby 

syndrome dokumenteras som barnmisshandel. Under ett år inkom 47 barn med dessa 

symtom till en akutmottagning, där totalt fem barn utreddes för barnmisshandel och ett fick 

en misshandelsdiagnos.  

 

Samhällsorganens ansvarsområden vid misstanke om barnmisshandel  

 

I Sverige har hälso- och sjukvårdspersonal en lagstadgad anmälningsplikt till socialtjänsten 

enligt socialtjänstlagen i kap. 14 § 1 vid misstanke om att ett barn utsätts eller har utsatts 

för barnmisshandel (SFS 2001:453). Enligt Socialstyrelsen (2004) kan sjuksköterskan inte 

göra en anonym anmälan till socialtjänsten om han eller hon i tjänsten får kännedom om 

barnmisshandel.  
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I hälso- och sjukvårdspersonalens uppgifter ingår enligt Stockholms läns landsting [SLL] 

(2008) att identifiera och förebygga barnmisshandel, anmäla misstanke om barnmisshandel 

till socialtjänsten, stötta barn och föräldrar, ge adekvat vård och omvårdnad, samverka med 

andra instanser samt dokumentera. Det är även av vikt ur polis och åklagares synvinkel att 

hälso- och sjukvårdspersonal gör en polisanmälan så att en förundersökning kan inledas. 

Det är enligt polislagen 2 § polisens uppgift att utreda om brott begåtts (SFS 1984:387).  

 

Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen i kap. 5 § 1 skyldighet att verka för att barn växer 

upp under trygga förhållanden samt bedöma och tillgodose barnets behov av skydd. Om ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa skall socialtjänsten samverka med organisationer, 

samhällsorgan och andra som berörs (SFS 2001:453).  

 

Sjuksköterskans ansvar och erfarenheter 

 

Sjuksköterskor i Sverige är medvetna om den lagstadgade anmälningsplikten, men det 

finns en osäkerhet i hur situationen skall bedömas (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). De 

tvekar inför att anmäla fall där det föreligger misstanke om att ett barn blivit utsatt för 

barnmisshandel till socialtjänsten. Det beror på en oro över att göra en missbedömning av 

symtomen, trots att barnet har tydliga tecken på barnmisshandel (Eisbach & Dreissnack, 

2010). Misstanke om fysisk misshandel väcks hos sjuksköterskan om barnet blivit slaget, 

knuffat, dragits i eller orsakats fysisk smärta (Paavilainen & Tarkka, 2003). Det första 

steget i att göra en anmälan till socialtjänsten är ofta att föra en diskussion med kollegor 

(Paavilainen, Åstedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen & Laippala, 2002a). Det finns en variation 

i vad sjuksköterskan själv anser är sitt ansvar kring att arbeta preventivt mot 

barnmisshandel och att skydda barn i sitt yrke. Att fokusera på identifiering där det inte 

föreligger tydliga tecken anses av en del ej tillhöra sjuksköterskans arbetsuppgifter, vilket 

beror på att det skulle kunna förändra sjuksköterskans traditionellt stödjande roll till 

familjer (Crisp & Lister, 2004). Tingberg et al. (2008) beskriver att avsaknaden av klara 

riktlinjer i att konfrontera barnmisshandel är en av anledningarna till att sjuksköterskan inte 

anmäler misstänkta fall till socialtjänsten. 

 

Att möta ett barn som blivit utsatt för barnmisshandel kan väcka starka känslor hos 

sjuksköterskan samt frågor kring vilka strategier som skall användas för att hjälpa barnet 

(SOU 2001:72). Ambivalens med empati för barnets familjeförhållanden men samtidigt ett 

hat mot den person som misshandlat barnet kan uppstå (Tingberg et al., 2008). Att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt upplevs som svårt. Det beror på svårigheter 

att svara på föräldrarnas frågor på ett professionellt sätt då sjuksköterskans fokus ofta 

ligger på barnets säkerhet (Rowse, 2009; Tingberg et al., 2008). Tingberg et al. (2008) och 

Rowse (2009) visar att sjuksköterskan har ett behov av att få diskutera känslor kring 

barnets situation tillsammans med kollegor.  

 

Att identifiera barnmisshandel 

 

Det är viktigt att upptäcka och synliggöra barnmisshandel för att kunna ge stöd till det 

utsatta barnet (SOU 2001:72). Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med barn får ofta 

insyn i barnets familjeförhållanden och är vanligtvis de enda vuxna som förutom 

föräldrarna eller vårdnadshavarna kan undersöka hela barnets kropp (Nagler, 2002). De har 

därmed en avgörande roll i att identifiera och förhindra barnmisshandel (Crisp & Lister, 

2004; Nagler, 2002). Sjuksköterskan utgör den yrkeskategori med störst sannolikhet att 
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identifiera barnmisshandel jämfört med läkare och tandläkare (Lazenbatt & Freeman, 

2006).  

 

Att identifiera barn som blir utsatta för fysisk misshandel upplevs av hälso- och 

sjukvårdspersonal som svårt. De med erfarenhet av att vårda barn utsatta för fysisk 

misshandel tror att de som inte har erfarenhet av detta har en dålig medvetenhet om 

barnmisshandel och att den tunga arbetsbelastningen försvårar identifieringen (Paavilainen 

et al., 2002a). En tredjedel av de som arbetar inom hälso- och sjukvården är tveksamma till 

om de skulle kunna identifiera barn som blivit utsatta för barnmisshandel. Detta trots att de 

visat sig ha stor kunskap om barnmisshandel och tecken som indikerar barnmisshandel 

(Paavilainen et al., 2002b). Crisp och Lister (2004) visar att sjuksköterskan inte alltid 

förstår sina egna möjligheter att identifiera barnmisshandel.   

 

Hälso- och sjukvårdspersonal misstänker att ett barn blivit utsatt för fysisk misshandel om 

barnet har frakturer, flertalet blåmärken på olika ställen av kroppen eller vid 

återkommande olyckor (Paavilainen et al., 2002b). Tingberg et al. (2008) beskriver att 

sjuksköterskan ofta upplever sig ha blivit lurad av föräldrarna i det kliniska mötet. Bristen 

på särskild utbildning i den kliniska vården av offer för barnmisshandel är en anledning till 

att sjuksköterskan saknar förmåga att bedöma sanningshalten i föräldrarnas förklaringar till 

sitt barns skador.  

 

Enligt Paavilainen och Tarkka (2003) är de verktyg som sjuksköterskan använder för att 

identifiera barnmisshandel förvärvad kunskap, interaktiva färdigheter, intuition och 

förmåga att hantera problematiska situationer. Förvärvad kunskap är en central del för att 

kunna identifiera att ett barn blivit utsatt för barnmisshandel. Kunskapen kan inhämtas från 

familjemedlemmar och utomstående genom att med försiktighet ställa frågor samt att be 

barnet komma på återbesök. Interaktiva färdigheter innebär att samspela med familjen samt 

kommunicera med familjemedlemmarna både verbalt och icke-verbalt. Intuition syftar till 

en instinktiv känsla hos sjuksköterskan som hjälper till att välja rätt metod för att 

identifiera barnmisshandel. Denna intuition utvecklas med yrkeserfarenhet. Att bekräfta 

barnmisshandel kräver att sjuksköterskan har en uthållighet för problematiska situationer.   

 

Utbildning 

 

Professionell rädsla och oro samt brist på kunskap hindrar hälso- och sjukvårdspersonal 

från att känna igen och rapportera barnmisshandel (Lazenbatt & Freeman, 2006). Fraser, 

Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) visar att utbildning om skydd av barn kan öka 

sjuksköterskans benägenhet att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel till socialtjänsten 

(Fraser et al., 2010). Även sjuksköterskans medvetenhet om barnmisshandel kan ökas 

genom utbildning (Henry, Ueda, Shinjo & Yoshikawa, 2003). Vidare utbildning kring 

barnmisshandel är något som hälso- och sjukvårdspersonal efterfrågar (Lazenbatt & 

Freeman, 2006; Paavilainen et al., 2002a; Tingberg et al., 2008) och behovet av specialister 

inom ämnet ökar (Newton & Vandeven, 2010). Identifierings- och rapporteringsprocessen 

av misstänkt barnmisshandel bör ingå som en del av yrkesutbildningen (Lazenbatt & 

Freeman, 2006). 
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Problemformulering 

 

Sjuksköterskan i Sverige har en lagstadgad anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn 

utsätts eller har utsatts för misshandel (SFS 2001:453), men känner en osäkerhet i hur 

situationen ska bedömas (Tingberg et al., 2008). Att möta ett barn som blivit utsatt för 

misshandel väcker frågor om vilka insatser som behövs för att hjälpa barnet (SOU 

2001:72). Att möta barn som misstänks ha blivit utsatta för fysisk misshandel kommer i 

studien innefatta mötet med barnen men även de omständigheter som uppkommer kring 

omhändertagandet, till exempel föräldrars närvaro och den praktiska hanteringen.  

 

Genom att studera sjuksköterskans erfarenheter kan förståelsen öka för hur de upplever och 

hanterar möten med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel och vilka 

problemområden samt resurser som finns. Denna kunskap skulle kunna bidra till ökad 

förståelse om vilka kunskapsområden som behöver utvecklas vidare. Studien inriktar sig 

mot sjuksköterskor som träffat barn som blivit utsatta för fysisk misshandel av en vuxen 

närstående, eller där det funnits misstanke om det. Socialstyrelsen (2011) definierar 

närstående som en person barnet anser sig ha en nära relation till.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit 

utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det funnits misstanke om 

det.  

 

Frågeställningar 

 

* Hur upplever sjuksköterskan att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel eller 

där det funnits misstanke om det? 

 

* Hur hanterar sjuksköterskan att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel eller 

där det funnits misstanke om det? 

 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie valdes som metod då den enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

lämpar sig väl för att beskriva människors erfarenheter på ett djupgående och nyanserat 

sätt. Intervjuerna var av typen halvstrukturerade livsvärldsintervjuer vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) uppger kan ge ökad förståelse för intervjupersonens upplevelser. Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun liknar ett vardagssamtal men har ett syfte och 

fokuserar på teman med förslag till frågor (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 

 

I enlighet med Polit och Beck (2012) eftersträvades det att intervjupersonerna skulle vara 

sjuksköterskor med rika erfarenheter av att möta barn som misstänks ha blivit utsatta för 

fysisk misshandel. Studien inriktades därmed till vårdenheter som dagligen möter barn i 

behov av vård.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är antalet intervjupersoner som behövs i en kvalitativ 

forskningsintervju beroende av studiens syfte. Risken med ett för stort antal 

intervjupersoner är att forskarna inte kan analysera materialet fullt ut och risken med för få 

intervjupersoner är att missa olika nyanser av ett problemområde samt att resultatet blir 

svårt att generalisera. Antalet intervjupersoner bör även ställas i relation till den tid som 

finns till förfogande. Vanligtvis genomförs mellan fem och 25 intervjuer, dock understryks 

det att många studier där kvalitativ intervjustudie använts som metod skulle gynnats av att 

färre intervjuer genomförts (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Inklusionskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle ha arbetat som sjuksköterskor 

i minst två år och ha erfarenhet av att möta barn som misstänkts ha blivit utsatta för fysisk 

misshandel av en vuxen närstående. Erfarenhet definierades som att sjuksköterskan vid 

minst ett tillfälle skulle ha vårdat ett barn där han eller hon misstänkt att barnet blivit utsatt 

för fysisk misshandel. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) samt antalet 

tillgängliga intervjupersoner med studiens inklusionskriterier genomfördes sex intervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes med två allmänsjuksköterskor och fyra specialistsjuksköterskor 

som arbetade på en barnakutmottagning, barnavårdscentral eller i ett specialiserat 

barnskyddsteam. Intervjupersonerna var mellan 33 och 58 år gamla och hade arbetat som 

sjuksköterskor mellan två och 38 år. Fem av intervjupersonerna var kvinnor och en var 

man. Fortsättningsvis i studien kommer dock sjuksköterskan att refereras som ”hon”. De 

hade olika mycket erfarenhet av att möta barn som misstänkts blivit utsatta för fysisk 

misshandel. Några arbetade dagligen med dessa barn medan andra endast mött ett eller ett 

fåtal barn där misstanke om fysisk misshandel funnits. Till en början hade en tid bokats för 

intervju med en skolsjuksköterska men som avbokades samma dag som intervjun skulle 

äga rum på grund av hennes tidsbrist.  

 

Förberedelser 

 

Kontakt 

 

Verksamhetschefer på totalt fem barnakutmottagningar och tre barnavårdscentraler 

kontaktades via telefon och en muntlig förfrågan framfördes om vårdenheten skulle kunna 

tänka sig att få vidare skriftlig information om studien och eventuellt medverka. Till de sex 

vårdenheter som ställde sig positiva till detta skickades ytterligare information samt en 

förfrågan om skriftligt medgivande angående medverkan i studien (se bilaga I) till 

verksamhetschefen via post tillsammans med ett frankerat svarskuvert. När skriftligt 

medgivande erhållits skickades via e-post till verksamhetschefen skriftlig information till 

sjuksköterskorna som skulle delta i studien (se bilaga II). Sjuksköterskorna eller annan 

kontaktperson, som verksamhetschefen hänvisat till, kontaktades sedan via telefon eller e-

post för att boka tid och plats för genomförande av intervjun. Det var tre vårdenheter som 

ställde sig positiva till att medverka i studien. De som valde att inte medverka angav att tid 

inte fanns att avsätta för intervjuerna eller att det inte fanns sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien på vårdenheten.  

 

Intervjuguide 

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) utformades en halvstrukturerad intervjuguide 

utifrån studiens syfte samt frågeställningar som användes under samtliga intervjuer (se 

bilaga III). Med halvstrukturerad menas att guiden innehöll en översikt av ämnen med 
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förslag på frågor men där frågornas ordningsföljd var obestämd och kunde bestämmas 

utefter vad intervjupersonerna berättat i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 

Intervjuguiden innehöll fyra huvudfrågor med förslag till följdfrågor. Den innehöll även 

exempel på allmänna följdfrågor som användes som stöd under intervjuerna. 

 

Pilotintervju 

 

Polit och Beck (2012) beskriver att det kan vara bra att göra en pilotintervju för att testa 

den valda metoden. I enlighet med Lantz (2007) genomfördes den med en intervjuperson 

som uppfyllde de två inklusionskriterierna. Efter att pilotintervjun transkriberats och lästs 

samt lyssnats igenom ansågs den svara på studiens frågeställningar och syfte. 

Intervjuguiden behölls därmed oförändrad och i enlighet med Trost (2010) inkluderades 

pilotintervjun i studiens resultat.  

 

Genomförande 

 

I enlighet med Trost (2010) informerades intervjupersonerna i ett skriftligt brev (se bilaga 

II) om att de fick välja tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes med 

båda författarna närvarande på sjuksköterskornas arbetsplatser i avskilda rum där miljön 

var så ostörd som möjligt i enlighet med Trost (2010) samt Polit och Beck (2012). 

Intervjuerna ägde rum under sjuksköterskornas arbetstid och 60 minuter avsattes till varje 

intervju för att minimera tiden som stressfaktor. Intervjuerna varade mellan 16 och 39 

minuter och blev tidsmässigt kortare ju fler intervjuer som genomfördes.  

 

En digital ljudupptagare användes under samtliga intervjuer. Användandet av en 

ljudupptagare har enligt Trost (2010) både fördelar och nackdelar. Fördelarna var att 

intervjuerna kunde transkriberas och läsas ordagrant samt att tonfall och ordval kunde 

lyssnas till upprepade gånger efteråt. Anteckningar behövde inte föras under intervjuerna 

och all uppmärksamhet kunde därmed riktas till intervjupersonerna. Nackdelarna var att 

det tog tid att lyssna till inspelningarna och detaljer som gester och mimik gick förlorade 

(Trost, 2010).  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) informerades intervjupersonerna muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och metod innan intervjuerna påbörjades. Informerat samtycke 

till att genomföra intervjuer samt godkännande att spela in den med en digital 

ljudupptagare inhämtades. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) informerades de 

även om att intervjun skulle komma att transkriberas och avidentifieras från all information 

som skulle kunna kopplas till dem personligen, arbetsplatsen eller eventuella barn som 

kommit upp under intervjun. Det underströks även att endast författarna skulle ha tillgång 

till materialet och att det efter studiens slut skulle raderas. Samtliga intervjuer leddes av 

samma författare, den andra var ansvarig för ljudupptagningen, kontrollerade att alla 

frågeställningar blev besvarade samt ställde eventuellt fördjupande eller förtydligande 

frågor i slutet av intervjun. Efter intervjun erbjöds i enlighet med Trost (2010) samtliga 

intervjupersoner att läsa kandidatuppsatsen när den examinerats och godkänts.  

 

Bearbetning och analys av material  

 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) finns inga allmänna riktlinjer för 

transkribering av intervjuer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Intervjuerna 

transkriberades ordagrant men upprepade ord utelämnades. Exempel på detta är ”Jag…, 
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jag…, jag…, jag tycker att…” som konstruerades om till ”Jag tycker att…”. Pauser 

noterades och uppgifter som kunde kopplas till intervjupersonen, arbetsplatsen eller 

eventuella barn som uppkommit under intervjun avidentifierades. Samtliga intervjuer 

transkriberades samma dag som dess genomförande av en av författarna, den andra 

lyssnade sedan igenom intervjun och jämförde det med transkriberingen. Innan 

transkriberingen ansågs vara färdigställd diskuterades de ord i intervjuerna där författarna 

var oense om vad som sades tills konsensus uppnåddes.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes enligt Lundman och Graneheim (2008) där 

transkriberingarna till en början lästes i sin helhet. Därefter reflekterades det över dess 

innehåll och fyra övergripande domäner identifierades. Dessa domäner var sjuksköterskans 

upplevelser, hantering, problem och resurser. Därefter identifierades meningsenheter som 

kondenserades, abstraherades och benämndes med en kod. Meningsenheterna lades sedan 

in under en underkategori och kategori (se tabell I). Avslutningsvis delades kategorierna in 

i två huvudkategorier som låg till grund för de huvudrubriker resultatet redovisades utifrån. 

Under hela analysprocessen har färger använts för varje intervjuperson för att bibehålla 

vetskapen om vem som sagt vad samt för att få en uppfattning om hur mycket information 

som tas från varje intervjuperson. De citat som presenterats under resultatet har tagits från 

samtliga intervjuer och är jämnt fördelade i antal. Vissa grammatiska ändringar gjordes i 

citaten då de enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör återges i skriftspråklig form. 

 

Tabell I. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… jag blev ju 

jätteupprörd 

också 

naturligtvis, det 

är de första 

känslor man har. 

Man blir mycket, 

mycket upprörd.  

Jag blev 

jätteupprörd, det 

är ju de första 

känslorna man 

får.  

Jätteupprörd 

Första känslor 

Upprörd  Känslor  

… jag var ganska 

ledsen under en 

tid.  

Jag var ganska 

ledsen under en 

tid.  

Ledsen en tid  Ledsen  

Och sen att man 

blir ledsen…  

Jag blev ledsen  Ledsen 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

I enlighet med Lundman och Graneheim (2008) har det under studien strävats efter att 

materialet skall vara representativt för det som varit avsett att studeras. För att bedöma 

detta genomfördes en pilotintervju. För att stärka studiens giltighet har citat använts från 

samtliga intervjupersoner i enlighet med Lundman och Graneheim (2008).  

 

För att stärka resultatets tillförlitlighet läste båda författarna samtliga intervjuer och 

genomförde innehållsanalysen tillsammans i enlighet med Lundman och Graneheim 

(2008). I enlighet med Polit och Beck (2012) kan resultatets tillförlitlighet ha påverkats 

genom de kvalifikationer, erfarenheter och möjlighet till anpassning som författarna har då 
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forskaren är datainsamlingens instrument och skapar den analytiska processen (Polit och 

Beck, 2012). För att kunna bedöma i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer har det strävats efter att göra en noggrann beskrivning av urval, 

intervjupersoner, datainsamling, analys och omständigheter som utgör sammanhang för 

studien i enlighet med Lundman och Graneheim (2008).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Under studiens gång har överväganden gjorts i enlighet med f.d. medicinska 

forskningsrådets nämnd för forskningsetik [MFR] (2003) om de konsekvenser studien 

potentiellt kan utsätta intervjupersonerna för. Syftet och frågeställningarna i studien har 

kunnat innebära känslomässigt obehag för intervjupersonerna och därmed även en ovilja 

att delta. I enlighet med MFR (2003) övervägdes detta i förhållande till de vetenskapliga 

fördelar som deltagandet i studien gav.  

 

I enlighet med MFR (2003) har intervjuerna genomförts efter att intervjupersonerna gett 

sitt informerade samtycke. Det innebar att alla intervjupersoner fick information om 

studiens syfte, upplägg, den förväntade nyttan, vad medverkan innebar, att deltagandet var 

frivilligt, att de hade rätt att avbryta eventuell medverkan samt namn och telefonnummer 

till författarna. Informationen gavs skriftligt och muntligt innan intervjuerna genomfördes. 

För att säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet som är viktig i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009) avidentifierades citaten. I enlighet med MFR (2003) förstördes det 

inspelade och utskrivna materialet till intervjuerna efter studiens avslutande. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet har delats in under två huvudrubriker utefter de huvudkategorier som 

identifierats: sjuksköterskans erfarenheter av att anmäla och identifiera fysisk misshandel 

samt sjuksköterskans erfarenheter av att hantera möten med barn som blivit utsatta för 

fysisk misshandel med tillhörande underrubriker. Begreppen förälder och förövare används 

ibland som synonymer då de använts utefter hur intervjupersonerna har uttryckt sig. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av att anmäla och identifiera fysisk misshandel 

 

Identifieringsprocessen 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fattade misstankar om att ett barn blivit utsatt för fysisk 

misshandel när svar från röntgen och provsvar inte stämde överens med den anamnes som 

föräldrarna uppgett. Misstankar kunde även fattas om barnet var ovanligt smutsigt eller där 

det fanns andra tecken på att hemmiljön inte var optimal, exempelvis om föräldrarna 

upplevts vara narkotika- eller alkoholpåverkade. Sjuksköterskorna beskrev dock att det var 

svårt att identifiera fysisk misshandel då de kliniska tecknen inte alltid upptäckts eller 

synts. Identifieringsprocessen kunde vara svår på grund av att sjuksköterskan inte kunde 

tro att föräldrarna hade misshandlat sitt barn.  

 

Även fast jag träffat flera barn som blivit utsatta för misshandel så är det 

svårt att se det i mitt dagliga arbete. Man kan registrera föräldrarna som 

trevliga, vilket är det största misstaget vi gör. En trevlig förälder kan ju 

också misshandla sitt barn.   
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En sjuksköterska uttryckte att det normalt pressade tidsschemat på vårdenheten troligtvis 

leder till att flera fall av fysisk misshandel missas. När misstankar väl fattats beskrevs tiden 

inte som ett problem av sjuksköterskorna då dessa familjer prioriterades. Om misshandel 

inte uppdagats vid första mötet med barnet och det sedan kommit in till vårdenheten igen 

med tydliga tecken på misshandel kunde sjuksköterskan beskriva en känsla av skuld för att 

de inte sett de tecken som de anser att de borde ha sett första gången.  

 

Anmälningsprocessen 

 

Sjuksköterskorna i studien uttryckte att de var medvetna om sin lagstadgade skyldighet att 

anmäla fall där ett barn misstänkts ha blivit utsatt för fysisk misshandel till socialtjänsten. 

De beskrev att det första steget till att göra en anmälan var att diskutera fallet med 

kollegor. Det vanligaste var att ta kontakt med barnets ansvarige läkare för att diskutera 

sina misstankar och söka bekräftelse på dem. Intervjupersonerna beskrev att denna 

bekräftelse kunde inge en känsla av trygghet, men i de fall där misstankarna inte 

bekräftades kunde sjuksköterskan istället uppleva en känsla av ensamhet.  

 

I det andra fallet var jag väldigt tveksam till om jag gjorde rätt. Min 

dåvarande chef som var läkare tyckte inte att vi skulle anmäla fallet till 

socialtjänsten. Så jag kände att jag inte hade stöd från honom vilket gjorde 

det svårare för mig.  

 

Möjlighet att rådgöra med socialtjänsten innan en anmälan beskrevs vara en viktig del i 

anmälningsprocessen. En av sjuksköterskorna uttryckte att de på arbetsplatsen hade en bra 

kontakt med socialtjänsten och att hon kände sig trygg i att kunna rådgöra med dem. Flera 

av sjuksköterskorna beskrev att de inte kände något förtroende för socialtjänsten då 

tidigare erfarenheter av att anmäla fall fått dem att känna en skuld till att barnet blivit 

lämnat ensamt. De beskrev att de upplevde anmälan som ett svek mot barnet trots att deras 

förnuft sa till dem att det inte var så. En del av intervjupersonerna hade någon gång haft en 

känsla av att de genom att anmäla gjort sig skyldiga till att förstöra barnets och familjens 

liv. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att få återkoppling från socialtjänsten om vad 

som hänt med familjen efter att en anmälan gjorts.  

 

Man känner att det blir som ett svek mot barnet. Man försöker handla 

utifrån barnets bästa.  

 

Intervjupersonerna uttryckte att de noga övervägt fördelar mot nackdelar innan de gjort en 

anmälan till socialtjänsten, då en anmälan beskrevs innebära att relationen mellan familjen 

och sjuksköterskan var förstörd. 

När man inser att man är tvungen att ta konflikten är det jättejobbigt. Det 

är den här insikten om att nu är den här kontakten förstörd, för föräldrarna 

kommer ju bara ta barnet någon annanstans.  

 

Emotionellt stöd och handledning 

 

Att få emotionellt stöd och handledning från kollegor beskrevs som en viktig del i 

anmälningsprocessen. Handledning beskrevs som råd från kollegor och experter inom 

området hur vidare handläggning skulle ske. De sjuksköterskor som hade tillgång till bra 

handledning ansåg att det var en viktig resurs och ingav en känsla av trygghet. Flera av 

intervjupersonerna efterfrågade dock större möjligheter till handledning på arbetsplatsen 
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och stöttning från andra instanser såsom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten. 

Att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel beskrevs av sjuksköterskorna som en 

känslomässig svårighet och de ansåg att det bör finnas möjlighet till avlastning för att 

kunna hantera mötena. 

 

Det är svårt att stå ensam i såna här situationer. Förutom stödet från 

kollegor hade det varit bra att få stöd från socialen eller psykolog, lite som 

en akut handledning.  

 

Utsatthet som sjuksköterska  

 

Det beskrevs att en anmälan till socialtjänsten kunde ge upphov till en känsla av utsatthet i 

sjuksköterskans arbetsroll och som ett hot mot hennes egen person. Sjuksköterskorna 

uttryckte att de upplevde att föräldrar som utsatt barn för fysisk misshandel ofta hade 

psykiska eller sociala problem och att de kunde uppfattas som aggressiva. Vetskapen om 

att en anmälan skulle skickas hem till en familj med potentiellt hotfulla personer gjorde att 

situationen kunde upplevas som hotfull. Önskemål om att anmälningar skulle hanteras mer 

anonymt av socialtjänsten uttrycktes av intervjupersonerna. Sjuksköterskorna som uttryckt 

att de upplevt utsatthet i samband med anmälan skulle trots detta inte tveka på att göra om 

en anmälan i framtiden. En av intervjupersonerna uttryckte att hon var rädd för att göra en 

anmälan i fortsättningen.  

 

I slutändan drar jag mig, som sjuksköterska, från att göra en anmälan när 

mitt namn kommer gå hem till en hotfull människa. Men vetskapen om att 

barnet blir lämnat ensamt om jag inte anmäler gör dock att man anmäler. 

Jag vill att systemet ska vara annorlunda.  

 

Sjuksköterskans erfarenheter av att hantera möten med barn som blivit utsatta för 

fysisk misshandel 

 

Erfarenheter av att möta barnet  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det oftast inte var svårt att möta ett barn som blivit utsatt för 

fysisk misshandel men att det kunde upplevas som känslomässigt påfrestande. 

Intervjupersonerna beskrev att vissa barn kan vara svårare att möta än andra då de kan 

beröra olika mycket. Det är något som gör det svårt för sjuksköterskan att bibehålla ett 

professionellt förhållningssätt. Det var inte de barn som blivit mest misshandlade eller 

hade mest omfattande skador som väckte dessa känslor av att bli extra berörd utan det 

kunde vara vilket barn som helst.  

Vissa barn talar rakt in i ens hjärta på något vis. Med det kan de lika gärna 

göra om de diagnostiserats med hjärntumör, diabetes eller astma. Det 

spelar ingen roll egentligen, utan vissa berör en enormt.  

 

Sjuksköterskorna försökte arbeta utefter tanken att bemöta barnet precis som alla andra 

barn och inte lägga fokus på att de blivit utsatta för fysisk misshandel. Att möta barn som 

blivit utsatta för fysisk misshandel beskrevs ge upphov till många känslor som sorg, empati 

och frustration. Frustration och ångest kunde uppkomma till följd av känslan att inte kunna 

göra någonting.  
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Jag kände en frustration över att inte kunna göra någonting. Och sen att 

familjen inte ville ha hjälp trots att barnen led. Det kändes som man inte 

räckte till.  

 

Man försöker att hantera situationen så varsamt som möjligt och 

avdramatisera det. Men det är ju en känslig situation.   

 

Sjuksköterskorna beskrev det som viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal kunna möta 

barnet och dess behov. En av intervjupersonerna underströk vikten av att ta barnen på 

allvar och lyssna på deras berättelse, trots att det kan vara känslomässigt påfrestande. Det 

ansågs dock som svårt av en del av sjuksköterskorna att hitta balans mellan att kunna möta 

barnets behov utan att stöta bort föräldrarna.  

 

Även om man nästan dör av den historia som barnet berättar så måste man 

stå kvar och ta emot ändå, för det är kanske första och enda gången som 

barnet försöker att berätta.  

 

Erfarenheter av att möta vuxna närstående  

 

Att möta föräldrar som misstänks vara skyldiga till att ha utsatt sitt barn för fysisk 

misshandel beskrevs ge upphov till känslor av ilska, vrede, rädsla och aggression. 

Sjuksköterskorna uttryckte en oförståelse över hur föräldrar kunde ha utsatt sitt barn för en 

sådan handling. En ärlig och öppen kommunikation med föräldrarna beskrevs underlätta 

bemötandet. Intervjupersonerna hade vid dessa situationer rådfrågat socialtjänsten när 

anmälan gjorts huruvida de skulle berätta för föräldrarna att de gjort en anmälan eller inte. 

Socialtjänsten kunde då komma med olika svar beroende på hur situationen sett ut. 

 

Jag har lärt mig att fråga socialtjänsten om jag ska berätta för föräldrarna 

direkt om anmälan. Vid något tillfälle har de sagt att ja gör det, för vi 

kommer inte göra något direkt så kan du säga att vi hör av oss. Och vid 

något tillfälle har de sagt att nej säg ingenting förrän vi kommer för vi 

kommer även att ringa polisen.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att vid de tillfällen hälso- och sjukvårdspersonalen haft en ärlig 

kommunikation med föräldrarna så har det upplevts som att situationen hanterats på ett bra 

sätt. Att inte berätta för föräldrarna att en socialtjänstanmälan gjorts beskrevs som oärlig 

kommunikation och det kunde ge upphov till en känsla av att föra föräldrarna bakom 

ljuset. Vid de tillfällen sjuksköterskan kände en osäkerhet kring att misstankarna var 

sanningsenliga uttrycktes det att sjuksköterskan kunde känna ett medlidande för 

föräldrarna.  

 

Det var nog ren och skär ilska mot förövarna och jag blev ledsen för 

barnets skull. Samtidigt tyckte jag synd om föräldrarna, för tänk om det 

skulle visa sig att de blev oskyldigt anklagade.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna kunde hamna i samma chock då de fått veta att en 

socialtjänstanmälan gjorts som om barnet diagnostiserats med en svår diagnos, oavsett om 

de var skyldiga eller inte. Att som sjuksköterska kunna vårda en misstänkt förövare och 

möta denne i chocken som personen befinner sig i beskrevs som svårt. Intervjupersonerna 

uttryckte att vården av föräldrarna var viktig, även om de var misstänkta förövare. Det 
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gällde i synnerhet om barnet avlidit till följd av misshandeln då föräldrarna upplevdes 

reagera lika starkt oavsett vad dödsorsaken varit. De uppgav att svårigheterna i att vårda 

misstänkta förövare var en naturlig reaktion och ett sätt för sjuksköterskan att hantera 

situationen som människa. Det berodde på att hon kunde börja spekulera kring vem i 

barnets närmsta miljö som var den skyldige.  

 

Vad är det som säger att pappan har gjort det? Men är vi tio i rummet så 

skulle man vilja veta vem som är skyldig och oskyldig för att kunna hantera 

det.  

 

Intervjupersonerna beskrev att de i den utsträckning det gick undvek mötet med familjen 

om det inte behövdes av medicinska skäl. Sjuksköterskorna uppgav att de uppträtt kalla i 

sitt bemötande för att kunna bibehålla ett professionellt förhållningssätt. Intervjupersonerna 

beskrev att en rädsla för en eller båda föräldrarna bidrog till att mötet undveks. Ett 

hjälpmedel i hanteringen av situationen var för en sjuksköterska att sluta tänka på vem som 

var förövaren. Hon underströk att barnets närstående var den enda tryggheten som fanns 

där just då, även om det var någon av dem som var förövare. Sjuksköterskorna uttryckte att 

det aldrig var lätt att förhålla sig till föräldrar som misstänkts ha utsatt sitt barn för fysisk 

misshandel. En sjuksköterska beskrev att hon upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal i 

allmänhet inte vill att föräldrarna skulle vara med på vårdavdelningen om de var 

misstänkta förövare, trots att barnsjukvården annars bygger på att föräldrarna är 

närvarande.  

 

Det vi ofta glömmer bort är att det lilla barnet som finns på sjukhuset, den 

enda tryggheten som det kanske har är ju den vuxne som finns där. Som 

kanske också är den som slagit barnet.  

 

Intervjupersonerna beskrev att de känt sig lurade när det framkommit att föräldrarna inte 

varit uppriktiga om orsaken till barnets skador. Det var vanligt att föräldrarna uppgav sig 

som oskyldiga och att sjuksköterskorna ville tro på det. De utgick från att föräldrarna ville 

barnet väl, men när de bevisats ha fel kände de sig lurade.  

 

En del av intervjupersonerna uppgav sig tro att föräldern som berättade historien bakom 

barnets skador kunde vara precis lika lurad av historien som hälso- och 

sjukvårdspersonalen, att det var försvarsmekanismer som gjorde att föräldern talade 

osanning. En av sjuksköterskorna trodde det berodde på att situationen skulle bli ohållbar 

för föräldern om han eller hon skulle berätta sanningen om att nästan ha slagit ihjäl sitt 

barn. När sanningen väl kommer fram beskrevs det som en känsla av besvikelse över hur 

människor kan misshandla barn.  

 

Jag tyckte det var jättejobbigt och helt hemskt att ett barn blir misshandlat, 

det är en sån fruktansvärd handling mot det lilla barnet. Jag var nära till 

tårar flera gånger den dagen, det var den värsta dagen i mitt liv som 

sjuksköterska. 

 

Känslomässiga upplevelser 

 

Erfarenhet av att möta barn som misstänkts ha blivit utsatta för fysisk misshandel beskrevs 

av sjuksköterskorna som bra då den ansågs kunna användas i framtiden. Det var dock 

erfarenhet som de egentligen inte ville få då den var tung att bära och det beskrevs som 
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svårt att kunna hantera mer än ett fall av misstänkt fysisk misshandel. Mötet kunde vara 

svårt att släppa och tynga ned sjuksköterskan lång tid efter att barnets vårdtid var slut.  

 

Intervjupersonerna beskrev att det som människa är normalt att reagera på misshandel men 

att man som sjuksköterska måste kunna bibehålla ett professionellt förhållningssätt i dessa 

möten. En del av intervjupersonerna beskrev att det ingav en känsla av trygghet att veta 

vilka sjuksköterskans ansvarsområden är samt vad polisen och socialtjänsten skall göra i 

dessa situationer. Flera av sjuksköterskorna beskrev en känsla av att de hade ansvar för att 

bestämma vad som var bäst för barnet.  

 

Sjukvårdens uppgift är inte att utse en förövare, det är polisen som ska 

göra det. Och sjukvårdens uppgift är inte att skydda barnet, det är 

socialtjänsten som ska göra det. Och kan man liksom hålla ordning rent 

känslomässigt på sitt uppdrag så tror jag att det blir mycket lättare.  

 

Praktiska riktlinjer 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte var förberedda varken praktiskt eller känslomässigt då 

de mött barn som misstänkts ha blivit utsatta för fysisk misshandel. De ansåg att det skulle 

underlätta att veta vad man som sjuksköterska skall göra och att det fanns tydliga riktlinjer 

att förhålla sig till. En av sjuksköterskorna beskrev att riktlinjerna på sin arbetsplats var 

användbara för hur mötet skulle hanteras rent praktiskt men att det fanns brister i hur 

bemötandet av familjen skulle gå till. En annan sjuksköterska beskrev att riktlinjerna var 

otydliga. Intervjupersonerna uttryckte att de var osäkra på hur riktlinjerna såg ut på deras 

arbetsplats men att de var trygga i hur de skulle hantera ett misstänkt fall av fysisk 

misshandel. 

 

Jag tycker att riktlinjerna innehåller väldigt mycket text och är på så sätt 

ett okonkret redskap. Jag har nog alltid vetat var de funnits men aldrig 

tyckt att de varit helt optimala.  

 

Fysisk misshandel är inget som är särskilt spritt här, men vi har en väldigt 

tät kontakt med varandra. Om det skulle uppstå tror jag att vi skulle kunna 

hitta en bra hanteringsmodell för det.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ intervjustudie valdes som metod då den ansågs vara mest lämplig för studiens 

syfte. Stöd för detta hittades hos Kvale och Brinkmann (2009) samt Polit och Beck (2012). 

En alternativ metod hade varit att göra en forskningsöversikt (Polit & Beck, 2012). Det 

hade troligen inte gett samma beskrivande resultat av sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter då det finns få studier som berör detta. Ett annat alternativ hade varit att 

genomföra en kvantitativ enkätundersökning som enligt Polit och Beck (2012) lämpar sig 

väl för att beskriva samband mellan variabler och för att samla in numerisk data. Det hade 

inte gett de detaljrika beskrivningar och möjlighet till följdfrågor som den genomförda 

metoden (Polit & Beck, 2012).  
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Studiens omfattning begränsades till fysisk misshandel då ämnet barnmisshandel var brett. 

Under datainsamlingen framkom det att fysisk misshandel ofta förekommer tillsammans 

med psykisk och känslomässig misshandel samt försummelse, något som även stärks av 

Krug et al. (2002) samt Svedin (2007). Information om andra typer av barnmisshandel kan 

därför ha insamlats och redovisats under fysisk misshandel. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i möten med intervjupersonerna vilket gav möjlighet att 

ta del av både verbal och icke-verbal kommunikation, något som stöds av Kvale och 

Brinkmann (2009). Intervjuerna hade alternativt kunnat genomföras via e-post. Nackdelen 

med detta är dock enligt Kvale och Brinkmann (2009) att den icke-verbala 

kommunikationen går förlorad och att det är svårt att få rika och detaljerade beskrivningar. 

I enlighet med Trost (2010) samt Polit och Beck (2012) genomfördes intervjuerna i en så 

ostörd miljö som möjligt för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga. Under två av 

intervjuerna upplevdes dock miljön som stressfylld vilket troligen berodde på att dem 

genomfördes under intervjupersonernas arbetstid, vilket kan ha påverkat resultatet negativt.  

 

En digital ljudupptagare användes under intervjuerna vilket enligt Polit och Beck (2012) 

föredras framför att föra anteckningar. Den gav även möjlighet till att fokusera helt på 

intervjupersonerna under intervjuerna vilket stöds av Trost (2010) samt Polit och Beck 

(2012). Analysarbetet underlättades av att ha tillgång till intervjuerna i sin helhet, vilket 

stöds av Trost (2010). Nackdelen med att spela in intervjuerna var dock att några av 

intervjupersonerna blev märkbart besvärade och stressade av ljudupptagaren. Detta avtog 

under intervjuns gång vilket Trost (2010) samt Polit och Beck (2012) beskriver bero på att 

de flesta vänjer sig vid den och glömmer bort att de blir inspelade.  

 

Hur intervjupersonerna till studien valdes ut av verksamhetscheferna på vårdenheterna är 

inte känt mer än att de utgick från inklusionskriterierna. Detta gör enligt Trost (2010) att 

man får nöja sig med det man får och hoppas på att det blir en variation hos 

intervjupersonerna. En variation i studiens intervjupersoner uppnåddes då de hade olika 

utbildning, erfarenhet, ålder, kön och representerade olika delar av vårdkedjan. I enlighet 

med Lundman och Graneheim (2008) stärks därmed studiens giltighet. Den intervju som 

bokats med en skolsjuksköterska men som sedan ställdes in på grund av tidsbrist hade ökat 

variationen och därmed även studiens giltighet. Ombokning gjordes inte då det ansågs som 

mer angeläget att påbörja analysprocessen på grund av den begränsade tid som fanns till 

förfogande. Studiens resultat anses kunna överföras till liknande grupper, men då antalet 

intervjupersoner i studien anses som litet kan det inte överföras till större grupper i enlighet 

med Lundman och Graneheim (2008). 

 

Resultatets tillförlitlighet påverkas enligt Polit och Beck (2012) av forskarens 

kvalifikationer, erfarenhet och möjlighet till anpassning. Författarna hade liten erfarenhet 

av att intervjua och det är då enligt Trost (2010) en fördel att vara två intervjuare då det 

kan ge en större förståelse och informationsmängd än om endast en person skulle 

genomföra intervjuerna. Intervjuerna i studien gav rik information och intervjuerna blev 

tidsmässigt kortare ju fler intervjuer som genomfördes vilket tros beror på ökad rutin och 

säkerhet i rollen som intervjuare samt individuella variationer hos intervjupersonerna. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att om man vet vad man ska fråga om, varför man 

frågar och hur man ska fråga kan en kort intervju ändå erhålla rik information.  

 

Analysen gjordes enligt Lundman och Graneheim (2008). I analysprocessens början 

identifierades fyra domäner: sjuksköterskans upplevelser, hantering, problem och resurser. 
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Dessa domäner visade sig senare inte vara optimala då det var svårt att sammanställa 

resultatet om exempelvis hantering och känslomässiga upplevelser då de ofta överlappade 

varandra. Lundman och Graneheim (2008) styrker detta och beskriver att det kan vara svårt 

att sammanställa människors upplevelser då de kan vara så närbelägna att de kan passa in i 

flertalet kategorier. Resultatet delades därför in under två huvudområden: Sjuksköterskans 

erfarenheter av att anmäla och identifiera fysisk misshandel och sjuksköterskans 

erfarenheter av att hantera möten med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan var medveten om sin lagstadgade skyldighet att 

anmäla misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten, något som även styrks av Tingberg et 

al. (2008). Resultatet visade dock att sjuksköterskan kan få en känsla av att svika barnet 

och en vilja att skydda barnet om hon skulle anmäla, något som inte tillhör sjuksköterskans 

ansvarsområde enligt SLL (2008). Det är enligt socialtjänstlagen i kap. 5 § 1 (SFS 

2001:453) socialtjänstens ansvarsområde att bedöma och tillgodose barnets behov av 

skydd. Av resultatet framgick det dock att det fanns en dålig medvetenhet hos 

sjuksköterskan om socialtjänstens ansvarsområde och arbetsprocess, samt att hon kände ett 

litet förtroende för dem. Att sjuksköterskan beskrev sig uppleva ha ansvar över att skydda 

barnet och bestämma vad som är bäst för barnet kan leda till en känsla av maktlöshet och 

otillräcklighet. Detta kan enligt Rowse (2009) och Tingberg et al. (2008) ge upphov till att 

sjuksköterskan har svårt att bibehålla ett professionellt förhållningssätt gentemot 

föräldrarna då fokus ligger på barnets säkerhet, något som även resultatet i föreliggande 

studie visade.  

 

Sjuksköterskorna beskrev en tveksamhet i när de ska anmäla ett fall till socialtjänsten. De 

beskrev att misstanke om fysisk misshandel fattades när svar från röntgen eller provsvar 

inte stämde överens med anamnesen, eller där det fanns andra tecken på att hemmiljön inte 

var optimal. Detta stärks av Paavilainen et al. (2002b) som visar att misshandel misstänks 

om barnet hade frakturer, flertalet blåmärken eller råkar ut för återkommande olyckor. 

Första steget i anmälningsprocessen var att diskutera fallet med kollegor vilket styrks av 

Paavilainen et al. (2002a) samt Eisbach och Dreissnack (2010). Resultatet i föreliggande 

studie visade även att den vanligaste personen att rådfråga var barnets ansvarige läkare.  

Lazenbatt och Freeman (2006) har dock visat att läkare har mindre sannolikhet att 

identifiera barnmisshandel jämfört med sjuksköterskor. Av resultatet framkom det att 

emotionellt stöd och handledning är något som sjuksköterskan anser som en viktig del i 

anmälningsprocessen vilket styrks av Rowse (2009) och Tingberg et al. (2008). Resultatet 

visade även att det sågs som en stor resurs och trygghet, men att det var något som 

behövde utvecklas.  

 

Sjuksköterskan kände sig ofta lurad av föräldrar i det kliniska mötet, något som även styrks 

av Tingberg et al. (2008). Tingberg et al. (2008) visar vidare att en anledning till detta kan 

vara brist på utbildning kring barnmisshandel vilket gör det svårt för sjuksköterskan att 

bedöma sanningshalten i det föräldrarna berättar. Intervjupersonerna beskrev att deras 

relation till föräldrarna var viktig och att de var måna om att den skulle bevaras. Om en 

anmälan skulle göras till socialtjänsten var de rädda för att relationen skulle förstöras, 

något som även stöds av Crisp och Lister (2004). Att anmäla kunde inge en känsla av 

utsatthet och hot mot sin egna person och det uttrycktes en önskan om att anmälan skulle 

hanteras mer anonymt av socialtjänsten. Sjuksköterskan kan dock enligt Socialstyrelsen 

(2004) inte göra en anonym anmälan till socialtjänsten. Resultatet visade även att 
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sjuksköterskan saknade återkoppling från socialtjänsten efter att en anmälan gjorts. Det 

stärks av regeringens proposition (2002/03:53) som vidare beskriver att det ofta är svårt att 

tillgodose detta på grund av rådande sekretess. 

 

Intervjupersonerna hade olika stor erfarenhet av att möta barn som blivit utsatta för fysisk 

misshandel och det fanns skillnader i hur de med stor respektive liten erfarenhet beskrev att 

de upplevde och hanterade mötena. I enlighet med Eisbach och Dreissnack (2010) bör 

sjuksköterskor med stor erfarenhet dela med sig av de fall där de mött barn som blivit 

utsatta för fysisk misshandel för att bidra i utvecklingen av pedagogiska riktlinjer. Av 

studiens resultat framkom det att det fanns variationer i hur intervjupersonerna beskrev att 

riktlinjerna på deras arbetsplatser såg ut. En del ansåg att det fanns tydliga riktlinjer, andra 

visste inte hur riktlinjerna såg ut och att de kunde bestå av för mycket text vilket gjorde 

dem till ett otydligt redskap. Det beskrevs även som att det saknades riktlinjer för hur 

bemötandet av familjen skulle gå till. Tingberg et al. (2008) understryker att avsaknaden av 

riktlinjer i att konfrontera barnmisshandel är en anledning till att sjuksköterskan inte 

anmäler misstänkta fall till socialtjänsten.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att identifieringsprocessen kunde vara svår på grund av att 

föräldrarna lätt uppfattades som trevliga. Ett av de verktyg som sjuksköterskan enligt 

Paavilainen och Tarkka (2003) använder för att identifiera barnmisshandel är förvärvad 

kunskap som kan inhämtas från familjemedlemmar genom att ställa frågor. Om föräldrarna 

inte är sanningsenliga försvåras användandet av verktyget. Sjuksköterskans intuition som 

vidare beskrivs av Paavilainen och Tarkka (2003) som ett verktyg kan, vilket resultatet i 

föreliggande studie visar, vara att misstankar fattades om fysisk misshandel när svar från 

röntgen eller provsvar inte stämde överens med den anamnes som föräldrarna uppgett. 

Denna intuition anses av Paavilainen och Tarkka (2003) utvecklas med yrkeserfarenhet. 

Paavilainen et al. (2002a) visar dock vidare att sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda 

barn som blivit utsatta för fysisk misshandel upplever att identifieringsprocessen är svår. 

Detta styrks av studiens resultat då en del av sjuksköterskorna som vårdat flera barn som 

misstänks ha blivit utsatta för fysisk misshandel beskrev identifieringsprocessen som svår. 

Paavilainen et al. (2002a) visar att det kan bero på den tunga arbetsbelastningen, något som 

även beskrevs i föreliggande studie. 

 

Slutsats 

 

Att möta barn som misstänkts blivit utsatta för fysisk misshandel samt den misstänkta 

förövaren var känslomässigt svårt. Sjuksköterskors erfarenhet och kunskap om fysisk 

misshandel hos barn var av betydelse för att hantera dessa möten. Det saknades tydliga, 

kliniska riktlinjer för hur bemötandet bör vara i dessa situationer. Riktlinjer för den 

praktiska delen fanns dock alternativt att sjuksköterskan var medveten om vad som skulle 

göras vid anmälan. Handledning och emotionellt stöd samt stöd från socialtjänsten var en 

viktig del i anmälningsprocessen. Anmälan kunde leda till en känsla av utsatthet och rädsla 

för potentiellt hotfulla personer i barnets omgivning. Resultatet visade även att det inte 

upplevs som svårt att bemöta barnet i situationen, utan att svårigheterna ligger i att bemöta 

den misstänkte förövaren.  

 

Fortsatta studier 
 

Författarna har erfarit att det fanns få studier som undersökt sjuksköterskans upplevelser 

kring att hantera fall där barn blivit utsatta för barnmisshandel. Fler och mer omfattande 
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kvalitativa studier skulle kunna leda till ökad förståelse för hur sjuksköterskan upplever 

detta och vad som behöver utvecklas vidare. Vidare studier skulle kunna öka förståelsen 

kring vilken vidare utbildning som sjuksköterskorna behöver.  

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de hade svårt att bemöta föräldrar som misstänks 

vara förövare. Det skulle vara intressant att vidare studera hur dessa föräldrar upplever att 

de blivit bemötta. Detta för att vidga bilden av vart bristerna och resurserna i bemötandet 

ligger. 
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BILAGA I  

Stockholm XXXX-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

 

NN 

 

XXkliniken, XXsjukhuset 

 

 

Hej!  

 

Vi heter Jenifer Björkman och Malin Persson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

barn som blivit utsatta för barnmisshandel (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra arbetet 

vid XXkliniken, XXsjukhuset.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XXkliniken, är vi tacksamma för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till 

att studien genomförs vid XXkliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

 

Jenifer Björkman    Malin Persson 

XXX-XXX XX XX   XXX-XXX XX XX 

jenifer.bjorkman@stud.shh.se  malin.persson@stud.shh.se 

 

 

 
Handledare: Louise Egberg 
XX – XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   BILAGA I  

 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Titel 

”Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för barnmisshandel av en 

vuxen närstående”.  

 

Problemområde 
Det finns studier som visar att det finns för lite kunskap hos yrkesgrupper som möter barn som 

blivit utsatta för barnmisshandel, något som i sin tur utgör ett hinder för att identifiera dessa barn.  

 

Vi vill studera sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för barnmisshandel, 

eller där det finns misstanke om det, för att få en ökad förståelse om hur sjuksköterskan idag 

hanterar dessa möten, vilka hinder som finns och vilka verktyg som kan användas för att bidra till 

förståelse om vilka kunskapsområden som behöver utvecklas vidare.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta 

för barnmisshandel av en vuxen närstående, eller där det finns misstanke om det.  

 

Metod 
Studien kommer att bestå av enskilda intervjuer där deltagarna kommer att tillfrågas om tillåtelse 

att vi spelar in intervjuerna med bandspelare. Vi beräknar tiden på dessa intervjuer till ca 60 

minuter. Vi vill gärna intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet av att möta barn som blivit 

utsatta för barnmisshandel eller där det föreligger misstanke om det. Vi ser gärna att dessa 

sjuksköterskor har arbetat i minst två år. Tid och plats för intervjuerna väljer sjuksköterskorna 

själva men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på Er arbetsplats. Alla uppgifter som 

är personliga och kan kopplas till deltagarna kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras 

efter det att studien sammanställts.  Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

angiven orsak.  

 

Om Du som verksamhetschef godkänner att studien genomförs på XXkliniken kommer brev till 

de sjuksköterskor som väljer att delta att skickas ut. Deltagarna kommer att få ta del av 

information om studien och dess syfte både skriftligt (i form av det brev som kommer att skickas 

ut) och muntligt.  

 

Tidslängd 

Vi ser gärna att intervjuerna äger rum någon gång under v.8 men det finns även möjlighet för 

oss att genomföra dem fram till v.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA I  

 

Jag godkänner härmed att Jenifer Björkman och Malin Persson får utföra studien 

”Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för barnmisshandel” på 

kliniken under tidsperioden februari – mars 2011.  

 

 

 

___________________________ 
 

Ort, datum 

 

 

___________________________ 
 

Namnteckning, Verksamhetschef 
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Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA II 

Datum: XXXX-XX-XX 
 

Till dig som arbetar som sjuksköterska vid ….  

 

Vi heter Jenifer Björkman och Malin Persson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör ämnet barnmisshandel. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande 

kriterier;  

 har arbetat som sjuksköterska i minst två år 

 har erfarenheter av möten med barn (0-18 år) som misstänks ha blivit misshandlade av 

en eller flera vuxna närstående. Att ha erfarenheter innebär att sjuksköterskan vid 

minst ett tillfälle ska ha vårdat ett barn där hon eller han misstänker att barnet blivit 

utsatt för fysisk misshandel.  

 

Det finns mycket forskning om hur sjuksköterskan identifierar och anmäler barnmisshandel, 

men det finns dock lite forskning om sjuksköterskans upplevelser kring möten med 

misshandlade barn. Vi vill därför fördjupa oss inom detta område för att se hur sjuksköterskan 

hanterar de känslor och tankar som uppkommer vid dessa möten, samt vilka problem och 

eventuella resurser som finns.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit 

utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det finns misstanke om det.  

 

Studien kommer att bestå av enskilda intervjuer där Du som väljer att delta kommer att 

tillfrågas om tillåtelse att vi spelar in intervjuerna med bandspelare. Vi beräknar tiden på 

dessa intervjuer till ca 60 minuter. Tid och plats för intervjun bestämmer Du men det vore 

önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på Din arbetsplats. Vårt önskemål är att intervjuerna 

genomförs under vecka 8, men det finns även möjlighet för oss fram till vecka 12. Vid 

intervjutillfället kommer Du muntligen att bli informerad om studien och att Du när som helst, 

utan att lämna orsak till detta, kan avbryta studien. Alla uppgifter som är personliga och kan 

kopplas direkt till Dig kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter det att studien 

sammanställts. Om Du vill har Du möjlighet att ta del av den färdiga rapporten efter det att 

den färdigställts. 

 

Har du frågor eller finner något oklart så är Du välkommen att kontakta Jenifer eller Malin via 

telefon eller mail.   

 

Med vänlig hälsning  

 

 

_________________________ 

  

Jenifer Björkman 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

jenifer.bjorkman@stud.shh.se 

 

 

Handledare: Louise Egberg 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

_________________________ 

 

Malin Persson 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

malin.persson@stud.shh.se



 

BILAGA III 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit 

utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det funnits misstanke om 

det.  

 

Frågeställningar 

* Hur upplever sjuksköterskan att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel eller 

där det funnits misstanke om det? 

* Hur hanterar sjuksköterskan mötena med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel 

eller där det funnits misstanke om det?  
 

Har du några frågor innan intervjun börjar?  
 

Kan du berätta om ett möte då du misstänkt att ett barn blivit utsatt för fysisk 

barnmisshandel av en vuxen närstående?  

o Hur upplevde du detta möte?  

o Vilka tankar och känslor väckte mötet hos dig?  

o Hur agerade du i mötet?  
 

Kan du berätta om andra möten du haft med barn som blivit utsatta för fysisk 

misshandel?  

o Kan du se några genomgående likheter i dessa möten?  
o Finns det några likheter i hur du agerade? 

o Finns det några likheter i hur du upplevde mötena?  
 

Upplever du några svårigheter i möten med barn som blivit utsatta för fysisk 

misshandel?  

o Finns det några yttre faktorer som påverkat situationen? 
o Exempel är tidsbrist eller föräldrars närvaro där misstanke föreligger om att de är 

förövarna.  

o Hur upplever du föräldrars närvaro i dessa möten? 

o Finns det något som skulle kunna underlätta situationen?  

o Hur ser riktlinjerna på din arbetsplats ut för att handlägga dessa situationer? 
 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

o Hur gammal är du?  

o Har du någon specialist- eller påbyggnadsutbildning?  

o Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

o Var har du arbetat tidigare?  
  
Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill berätta eller fråga om innan vi 

avslutar intervjun?  
 

Exempel på följdfrågor:  

o Skulle du kunna berätta mer om det? 

o Hur kände du då?  

o Har jag förstått dig rätt när du säger att…  


