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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att via distriktssköterskors berättelser undersöka hur BVC 

sköterskan upptäcker fysisk och psykisk misshandel av barn och vilka åtgärder som 

vidtas i arbetet med barn där misshandel misstänktes samt hur de upplevde detta arbete. 

Metoden var en beskrivande design med kvalitativ ansats där åtta BVC sköterskor från 

olika hälsocentraler i Mellansverige blev intervjuade. Det insamlade materialet blev 

transkriberat och analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade 

att BVC sköterskan använde sig bl.a. utav parametrar, observationer iakttagelser samt 

sin magkänsla för att upptäcka barnmisshandel. I sina åtgärder konsulterade och 

samverkade de främst med andra professioner och därefter valde BVC sköterskorna 

mellan att gå vidare med en anmälan eller inte. En viss tveksamhet fanns i att upptäcka 

och anmäla ett fall till socialtjänsten p.g.a. avsaknad av verktyg, stöd, rutiner och 

riktlinjer. Alla BVC sköterskor upplevde oro innan en anmälan skulle göras. Slutsats: 

Samtliga BVC sköterskor upplevde det svårt att upptäcka barnmisshandel. För att bli 

medveten och våga ingripa måste klara riktlinjer och rutiner finnas samt fortskridande 

utbildning. Att arbeta på en familjecentral var att föredra än barnavårdcentral p.g.a. ett gott 

stöd och ett bra samarbete mellan professioner. 

  

Nyckelord: barnmisshandel, BVC sköterska, fysisk misshandel, psykisk misshandel 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The aim of the study was through narratives of district nurses examine how child health 

nurse discovers physical and mental abuse of children and what steps were taken in the 

work with children where abuse was suspected, and how they felt about that work. The 

method was a descriptive design with a qualitative approach where eight child health 

nurses from various health centers in the middle of Sweden were interviewed. The 

collected material was transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The 

results showed that child health nurse used among other things parameters, 

observations, awareness, and her gut instinct to detect child abuse. In its action child 

health nurses consulted and interacted mainly with the other professions and then chose 

between to move forward with a complaint or not. Some doubt existed in the detection 

and reporting a case to social services due lack of tools, support, procedures and 

guidelines. All child health nurses experienced anxiety before an application would be 

made. Conclusion: All child health nurses felt it difficult to detect child abuse. To 

become aware and dare intervene must clear guidelines, procedures and progressive 

education occur. Working at a family center was preferable than childcare center due 

good support and good cooperation between professions. 
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Inledning 
Bakgrund 

Ett stort antal barn utsätts dagligen i unga åldrar för fysisk och psykisk misshandel i 

hemmen. I Sverige beräknas det att cirka 100 barn under ett års ålder blir utsatta för 

fysisk misshandel som leder till att de måste uppsöka sjukvård. Misshandeln av barn 

från åldern 0-6 år ökade kraftigt under 1990-talet och i nio av tio fall var 

gärningsmannen en bekant, oftast en förälder eller styvförälder (Brottsförebyggande 

rådet 2000, Socialstyrelsen 2009). År 2010 anmäldes cirka 11 500 misshandelsbrott mot 

barn under 15 år till polisen, av dem gällde 2 500 barn i åldern 0–6 år (Brottsrummet 

2011). I genomsnitt avlider fem barn av misshandel varje år i Sverige och det är siffror 

som inte förändrats till det bättre (Socialstyrelsen 2011). All kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling av barn är helt förbjuden enligt Föräldrabalken (Riksdagen 

2011).  

 

Det finns viktiga tecken att känna till som Barnavårdscentrals (BVC) sköterska som kan 

vara varningssignaler om att barnet utsätts för misshandel. Observandum är dålig 

hygien, försenad språkutveckling, dålig tillväxt, omognad i det sociala samspelet, 

utåtagerande samt återkommande kroppsliga skador. Ett annat observandum är att se när 

ett barn ter sig rädd eller avvikande vid fysisk kontakt med föräldrarna (Lagerberg 1998, 

Paavolainen & Tarkka 2003, Criddle 2010). Redan från dag ett är det familjens sociala 

levnadsvillkor som påverkar barns hälsa både psykiskt och fysiskt (Socialstyrelsen 

2009). Det behöver inte alltid vara barnet som utsätts för det primära fysiska eller 

psykiska våldet. Våld mot kvinnor berör ett stort antal barn i Sverige. Våldutsatta 

kvinnors barn får ofta svåra symtom som kan visa sig i magont, sömnsvårigheter, 

aggressivitet, svårigheter i umgänget med andra, koncentrationssvårigheter m.fl. Ett 

barns ålder kan spela roll för om symtomen blir synliga och på vilka sätt de kommer till 

uttryck. Små barn tenderar att få kroppsliga symtom medan äldre barn ofta utvecklar 

specifika symtom, som ätstörningar eller självskadebeteende (Groves 1999).  

 

Barn har rätt till ett värdigt liv och deras sårbarhet och maktlöshet gör att samhället har 

ett särskilt stort ansvar att prioritera barnen (Socialstyrelsen 2009). Barnmisshandel 

leder sällan till åtal och endast ett fåtal av offren får behandling för traumat. Genom 

kontinuerliga besök hos BVC sköterskan för att följa barnets utveckling ges det därmed 

mycket goda möjligheter att undersöka och observera barnet samt att bygga upp en bra  
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relation med förtroende till föräldrarna. Det är av stor vikt att upptäcka barnmisshandel i 

tid innan det har gått för långt. Klara riktlinjer och rutiner samt ett bra samarbete med 

andra myndigheter för att förhindra och upptäcka barnmisshandel i tid är ovärderliga för 

samtliga parter (Tingberg et al. 2008, Rowse 2009, Criddle 2010, Pabis et al. 2010). 

Dåligt samarbete mellan myndigheter får inte vara ett skäl till att inte göra en anmälan 

eller försena den, ett gott samarbete måste främjas för barnets bästa (Lagerberg 1998, 

2001).  

 

Barnhälsovården 

BVC är en verksamhet som svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa samt 

vaccinationer och förebyggande arbete, från noll till sex årsålder. Som förälder kan man 

få råd om samspel, fysisk och psykisk utveckling, olika beteenden och sjukdomar. Det 

erbjuds även råd och stöd i föräldraskapet. Barnavårdscentralens uppgift är att 

tillsammans med föräldrarna arbeta för barnens bästa. Alla barnfamiljer erbjuds denna 

hälsovård kostnadsfritt och den är frivillig (Landstinget Gävleborg 2011).  

 

Organiseringen av BVC i Sverige kan se lite olika ut. De flesta landsting har några 

renodlade barnavårdscentraler med BVC sköterskor som sitter i anslutning till en 

hälsocentral. Vidare finns det familjecentraler vilket innebär att man har samlat flera 

professioner till en och samma plats. På en familjecentral finns det först och främst en 

barnmorska som följer den gravida kvinnas utveckling i hennes graviditet. När barnet 

har fötts går familjen vidare till BVC sköterskan och läkaren. Vidare finns även en 

socionom på plats som arbetar några dagar på familjecentralen och resterande tid hos 

socialtjänsten. Sedan finns även pedagoger som arbetar med att aktivera hela familjen 

och som även finns till för att stötta och hjälpa familjer. En familjecentral bedriver en 

verksamhet som är hälsofrämjande med tidigt förebyggande och stödjande arbete som 

riktar sig till föräldrar och barn. Den främsta vinsten med samverkan mellan många 

yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och 

tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre 

förutsättningar att skräddarsy lösningar för familjer med behov (Familjecentraler 2013). 

Tidigare forskning som Socialstyrelsen (2009) gjort visar att ett stort socialt nätverk är 

väsentligt för barns hälsa. Att barns hälsa hänger samman med hur familjen och då 

speciellt mamman mår vet man också (Socialstyrelsen 2009, Familjecentraler 2013).  
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Den svenska offentliga barnhälsovårdens historia kan spåras tillbaka till 1700-talet men 

det var framförallt vid sekelskiftet 1900 som barns hälsa och vällevnad blev en central 

fråga för svenska samhället. Början av 1900-talet präglades av fattigdom vilket 

resulterade i hög spädbarnsdöd och låg amningsfrekvensen. År 1901 startade nordens 

första ” Mjölkdroppe”. Idén hämtades bl.a. från Frankrike och England. Syftet med 

verksamheten var att fattiga mödrar som inte ammade kunde få näringsrik 

komjölksblandning till sina spädbarn. Spädbarnsdödligheten minskades genom allmänt 

förbättrad folkhälsa, bättre bostäder och kost samt vaccinationen. Därtill kom också 

uppbyggnaden av mödra- och barnhälsovården. År 1937 fattade riksdagen beslut om att 

små barns hälsa var en viktig uppgift för samhället och 1938 började de första 

barnavårdscentralerna att inrättas. Specialutbildad personal med uppgifter som 

rådgivning till nyblivna mödrar, kontroll av de nyfödda och rådgivning kring barnets 

skötsel och vård anställdes (Stenhammar 2001). 

 

BVC sköterskans uppdrag 

På BVC arbetar en specialistutbildad sjuksköterska med barnsjuksköterske- eller 

distriktssköterskekompetens och hennes arbetsuppgifter är anpassade för det som finns 

inom barnhälsovården. BVC sköterskan har ett omvårdnadsansvar för barnet och dess 

familj. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan står det bl.a. att denna person 

självständigt ska kunna råda, bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder 

som behövs för att främja familjens hälsa samt med inslag av förebyggande insatser 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). BVC sköterskan har därför en central roll när det 

gäller att ge stöd till familjen samt följa barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Hennes 

viktiga egenskaper är bl.a. att vara lyhörd och kunna vägleda. Barnhälsovården har med 

få undantag ett stort förtroende hos föräldrar som för övrigt har det svårt eller på något 

vis kommit på kant i samhället. Få familjer tackar nej till hjälp eller hembesök av BVC 

sköterskan som ofta ingår som en naturlig del i barnhälsovårdens verksamhet 

(Rikshandboken 2010). MacMillan et al. (2009) studie visade att en viss minskning av 

barnmisshandel kunde ses då BVC sköterskan visade sin tillgänglighet genom 

hembesök. BVC sköterskan var den som kunde uppmärksamma om något inte stod rätt 

till i en familj och samtidigt bibehålla en bra kontakt. Denna kontakt med familjen 

ökade möjligheten till en trygg och säker uppväxt. BVC sköterskan upplevde det som 

en svår roll (Lagerberg 1998, 2001). MacMillan et al. (2005) beskrev i en annan studie 

där hembesöken inte hade något förebyggande syfte i familjer med tidtagare upptäckt av 

barnmisshandel.  
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Vidare menade Nayda (2002) att i BVC sköterskans profession fanns det möjlighet till 

samarbete med andra yrkeskategorier såsom läkare, barnmorskor, socionomer, 

logopeder och pedagoger som kunde stödja och underlätta i beslutet att anmäla.   
 

Barnmisshandel 

I det svenska samhället har det skapats flera lagar och föreskrifter för att trygga barns 

uppväxt och utveckling. Trots regelverkan rapporterar Socialstyrelsen en konstant 

ökning av barnmisshandel. Enligt Socialstyrelsen innebär barnmisshandel att en vuxen 

person utsätter ett barn för ett fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov 

(Socialstyrelsen 2004, 2011, Regeringen 2004). I föreliggande studie innefattar 

barnmisshandel aga, övergrepp, fara illa, misshandel och kroppslig bestraffning. 

 

Tidigare ansåg samhället att aga var nödvändigt för barns utveckling. Det ansågs även 

som föräldrarnas plikt att slå sina barn. Barn förväntades lyda sina föräldrar utan 

invändningar, och hade heller ingen egen talan eller tillfrågades om sina åsikter 

(Hindberg 2006). Synen på barn som självständiga frispråkiga individer med egna 

rättigheter fick starkt genomslag i mitten av 1950 talet i Sverige. Samhällets syn på våld 

avspeglas i lagstiftningen. Bara för lite mer än 50 år sedan, 1958, förbjöds det att aga 

eller bruka våld mot barn i skolan. Och 1979 införde Sverige som första land i världen 

en lag som förbjöd våld och aga och annan kränkande behandling av barn i hemmen 

(Hindberg 2006). Ett barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning (aga) eller annan 

kränkande behandling. Förbudet som funnits i Sverige sedan 1979 är långtgående och 

innebär att varje handling som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta är 

straffbar. Bestämmelsen i föräldrabalken gäller inte bara fysisk misshandel utan även 

psykisk bestraffning (Socialstyrelsen 2004, 2011). 

 

Fysisk misshandel, aktiv och passiv 

Barnmisshandel kan vara aktiv, passiv eller både och. Med aktiv fysisk misshandel 

menas att barnet tillfogas skada med avsikt. Barnet utsätts då för slag, sparkar, nyp, 

knuffar, skakningar, blir bitet eller att de tvingas in saker i barnets mun. Det är även 

fysiskt våld och övergrepp att förgifta, bränna, skålla, försöka dränka eller kväva barnet. 

Att använda våld i uppfostringssyfte, att aga, är helt förbjudet enligt svensk lag.  

Att aga är i sig inte en brottsrubricering, men straffet kommer att rubriceras som 

misshandel eller grov fridskränkning (Regeringen 2004, Socialstyrelsen 2004, 2011,  
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Ekelund & Dahlöf 2005). Tecken på fysisk misshandel och varningssignaler är bl.a. när 

barnet har en skada och varken föräldrarna eller barnet själv vill berätta hur händelsen 

gick till. Eller när barnets och föräldrarnas berättelse om hur skadan uppstod inte 

stämmer överrens med varandra när kontakt sker med sjukvården om barnets skada 

likaså om barnet uppvisar rädsla vid kroppslig kontakt med sina föräldrar.  

Anpassningsproblem i skolan, uppvisande av depression, aggressivitet/utåtagerande 

eller extremt tillbakadragen är också varningssignaler (Lagerberg 1998, Socialstyrelsen 

2004, 2011, Paavilainen et al. 2002, Paavilainen & Tarkka 2003, Regeringen 2004, 

Ekelund & Dahlöf 2005, Region Skåne 2006). 

 

Andra alarmerande tecken är blåmärken som sitter på ett så pass ovanligt ställe att det 

nästan är omöjligt för ett barn att ha åsamkat det själv, t.ex. skador på spädbarnets 

läppar som kan tyda på att barnet har blivit tvångsmatat, eller när man kan utläsa ett 

pärlband av fingertoppar på barnets kropp. Blåmärken som uppstår när barnet leker 

kommer oftast på kroppsdelar som sticker ut ex. armbågar, knän och underben 

(Lagerberg 1998, Ekelund & Dahlöf 2005, Region Skåne 2006). Främst små barn under 

två år kan få frakturer på armar, lår och vader p.g.a. misshandel eller vid större 

olyckshändelser som högre fall. Passiv misshandel, eller vanvård, kan t.ex. handla om 

att barnet lämnas utan tillsyn så att det riskerar att råka ut för olyckshändelser, att det 

inte får tillräckligt med föda eller att kläderna inte är anpassade för barnets ålder. Det 

kan även handla om att barnet inte får den vård den behöver för sin sjukdom eller skada. 

Vid många typer av skador går det inte att påvisa orsaken. Det kan också vara svårt att 

avgöra om föräldern skadat sitt barn medvetet eller inte (Hindberg 2001). 

 

Psykisk misshandel, aktiv och passiv 

Den psykiska har liksom den fysiska misshandeln, en aktiv och en passiv form. Den 

aktiva misshandeln innehåller någon form av kränkande behandling. Kränkande 

behandling är t.ex. när någon avsiktligt förmedlar att barnet är värdelöst, oönskat och 

hotar med fysiskt våld samt påtvingar till isolering från ett socialt liv. En aktiv 

kränkning kan också innebära att barnet inte får delta i åldersanpassade aktiviteter eller 

att föräldern vägrar "se" eller "lyssna" till barnets "talan"( Hindberg 2001, Ekelund & 

Dahlöf 2005, Region Skåne 2006). I den psykiska misshandeln sker det ofta hårda 

bestraffningar och hot om att bli övergiven (Hindberg 2001, Region Skåne 2006).  
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Den passiva psykiska misshandeln, eller med andra ord känslomässig försummelse, har 

ingen direkt avsikt att såra eller kränka barnet utan handlar mera om föräldrarnas egen 

oförmåga att tillfredsställa barnets behov. De är så upptagna av sig själva och sina 

problem att barnet "glöms" bort. I allmänhet rör det sig om föräldrar som inte kan ta 

vara på sig själva eller inte har någon kontroll över sina liv som t.ex. har 

missbruksproblem, psykiskt utvecklingsstörning, psykisk sjukdom, där mamman blir 

misshandlad eller vid utdragna vårdnadstvister (Hindberg 2001). 

 

Allt detta är barnmisshandel. Både fysisk och psykisk misshandel skadar ett barn 

allvarligt och ger oftast förödande konsekvenser. Är det dessutom barnets förälder som 

misshandlar barnet, har det förlorat den person som ska stå för dess stöd, omsorg och 

trygghet i livet (Paavilainen et al, 2002, Paavilainen & Tarkka 2003, Regeringen 2004, 

Socialstyrelsen 2004, 2011, Hindberg 2006, BRIS 2010). 

 

Anmälningsskyldighet 

Som ett av de första länderna i världen, skrev Sverige under FN: s Barnkonvention 1990 

(Unicef 2012). Barnperspektivet har sedan dess fått allt högre prioritet i samhället i takt 

med att kunskapen om barns behov vuxit. Samtidigt har också brister i samhället blivit 

allt mer synliga (Socialstyrelsen 2004). Socialstyrelsen har kommit ut med allmänna råd 

om anmälningsskyldigheten d.v.s. om att anmäla om missförhållanden enligt 14 kapitel 

1 § Socialtjänstlagen 2001:453 (Socialstyrelsen 2004). I den lagen finns det redovisat 

hur en anmälan görs, av vem och när. Får man som privatperson vetskap om att ett barn 

far illa eller riskerar att fara illa och som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa 

till en underårigs skydd, bör detta snarast anmälas till socialtjänsten (Socialstyrelsen 

2004). De som är skyldiga att anmäla enligt 14 kapitel 1 § Socialtjänstlagen 2001:453 är 

samtliga myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

inom hälso- sjukvården och socialtjänsten. Många studier har visat på att ta det första 

steget och göra en anmälan var väldigt svårt och tungt (Lagerberg 2001, Nayda 2002, 

Paavilainen et al. 2002, Lazenbatt & Freeman 2005, Tingberg et al. 2008, Chihak 2009, 

Rowse 2009, Eisbach & Driessnack 2010, Yehuda et al. 2010). Det är dock viktigt att 

socialtjänsten får kännedom om barn som far illa eller riskerar att fara illa så att den kan 

bistå med insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Det är angeläget att kunskapen om 

anmälningsskyldigheten hålls levande och diskuteras på arbetsplatser där 

anmälningsskyldiga arbetar. Det är viktigt att det finns rutiner för när och hur en 

anmälan ska göras samt att det finns ett samarbete mellan olika arbetsplatser.  
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Lika viktigt är det att man litar på varandra och att det finns en beredskap för att stötta 

och stödja varandra i en sådan svår situation. Sådana åtgärder kan underlätta och 

förbättra ställningstaganden vid en anmälningssituation (Socialstyrelsen 2004). Annars 

kan hinder som rädsla, oro, okunskap, osäkerhet och obehag göra att de barn som 

misstänks leva i missförhållande inte bli anmälda eller att anmälan blir senarelagd 

(Lagerberg 1998, 2001, Nayda 2002, Paavilainen och Tarkka 2003, Tingberg et al. 

2008, Rowse 2009, Pabis et al. 2010, Seifert et al. 2010, Eisbach & Driessnack 2010, 

Yehuda et al. 2010). 

 

Tidigare forskning 

Flera forskare har intresserat sig för BVC sköterskornas förmåga att identifiera och 

anmäla barnmisshandel. Lagerbergs studie (1998) beskrev att BVC sköterskorna sällan 

gjorde anmälningar. BVC sköterskan uttrycker på flera sätt en osäkerhet i vilka rutiner 

och riktlinjer som finns för henne att stödja sig emot (Lagerberg 1998, 2001, Tingberg 

et al. 2008, Pabis et al. 2010, Yehuda et al. 2010). En studie av Paavilainen et al. (2002) 

uppgav att 60% av sjuksköterskorna på ett universitetssjukhus rapporterade känsla av 

otillräcklighet i att identifiera barnmisshandel likaså erkände de avsaknad av utbildning 

i att bedöma barn där misstanke fanns. Tingberg et al. (2008), Eisbach och Driessnack 

(2010) med flera andra studier beskrev att det finns mycket god kunskap inom olika 

myndigheter om vad som gynnar god utveckling hos barn. Men svårigheter att 

samverka över yrkesgränser och att organisera ett uthålligt samarbete gör att 

helhetsperspektivet lätt går förlorat och därmed nyttan av kunskapen. Likaså att 

feedback från socialtjänsten skulle stärka och gynna samtliga parter i ämnet. I den mån 

föräldrar/vårdnadshavare av olika skäl har svårt att leva upp till sin föräldraroll skall 

samhällets olika instanser kunna hjälpa barnet och tidigt erbjuda familjen stöd. Det är 

därför angeläget att uppmärksamma förhållanden som gör att barns behov inte blir 

tillgodosedda (Tingberg et al. 2008). 

 

Problemformulering  

BVC sköterskan har en viktig funktion i att tidigt uppfatta om något inte står rätt till i en 

familj. Det är därför mycket viktigt att bygga upp ett starkt förtroende hos barnet och 

föräldrarna för att snabbt kunna hjälpa. Det har forskats en del inom området, men flera 

forskare har påvisat att mer forskning behövs för att kunna snabbt identifiera tecken och 

signaler på fysisk och psykisk misshandel mot barn (Tingberg et al. 2008, Eisbach &  
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Driessnack 2010, Sege et al. 2011). Likaså understryks att starkare verktyg behövs i att 

upptäcka barnmisshandel (Tingberg et al. 2008, Eisbach & Driessnack 2010, Sege et al. 

2011). Forskning (Lagerberg 2001, Tingberg et al. 2008, Sege et al. 2011) visar också 

att sjuksköterskor är rädda för att stå inför valet att anmäla en misstänkt misshandel 

eftersom de inte har den rätta kunskapen som behövs för att med säkerhet kunna 

bedöma att det är just misshandel. Med anledning av tidigare studiers resultat anser 

författaren att det vore intressant att beskriva hur BVC sköterskan upptäcker att ett barn 

utsätts för fysisk och/eller psykisk misshandel och vilka åtgärder hon använder sig av 

samt hur hon upplever detta arbete ur ett lokalt perspektiv.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att via distriktssköterskors berättelser beskriva hur BVC 

sköterskor upptäcker fysisk och psykisk misshandel av barn och vilka åtgärder som 

vidtas i arbetet med barn där misshandel misstänks samt hur de upplever detta arbete.  

 

Metod 

Design  

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats vilket enligt Polit och Beck 

(2008) innebär att man beskriver personers upplevelser, åsikter, känslor och erfarenheter 

för att få en förståelse för deras situation. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet av BVC sköterskorna skedde genom ett ändamålsenligt urval enligt Polit och 

Beck (2008). Av 27 tillfrågade BVC sköterskor tackade de åtta ja till att delta som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa var sex verksamma på familjecentral och två 

på barnavårdcentral i Mellansverige. Inklusionskriterierna var att de skulle arbeta aktivt 

som BVC sköterska och skulle ha varit med om där man hade misstänkt eller hade 

handlagt minst ett fall av barnmisshandel. Sjuksköterskorna hade mellan 6 till 25 års 

erfarenhet som distriktssköterskor inom BVC, medeltiden var på 9,5 år. Alla var 

kvinnor i åldern 47 till 63 år och deras medelålder var 55 år. Samtliga BVC sköterskor 

hade sjuksköterskeutbildning med specialistutbildning mot distriktssjuksköterska, två av 

deltagarna hade dessutom en specialistutbildning med inriktning mot barn samt den 

tredje hade socionomutbildning. En av BVC sköterskorna hade gått en kurs i 

handledning och shaking baby syndrom samt motiverande samtal. 
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Datainsamlingsmetod  

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer som genomfördes under en tre 

månaders period under våren 2012 av författaren. Som stöd användes en intervjuguide 

konstruerad av författaren med både bakgrundsvariabler (kön, ålder, utbildning, 

yrkesbakgrund och antal misstänkta fall av barnmisshandel) samt frågor som utgick från 

studiens syfte. Exempel på frågor var: beskriv hur du upptäcker om ett barn är utsatt för 

fysisk och/eller psykisk misshandel i familjen, finns det några självklara eller vanliga 

tecken på att ett barn har misshandlats, vilka åtgärder använder du dig utav, vilka 

upplevelser erfarar du som BVC sköterska i ditt arbete med att upptäcka barn som 

misstänks för misshandel samt vilket stöd får du från dina kollegor och hur upplever du 

då stödet från dem? Intervjuguiden innehöll avslutningsvis frågor om utveckling och 

förbättring inom området. Under intervjuernas gång använde sig författaren av probes så 

som, kan du berätta mera, beskriv hur och kan du utveckla det vidare? Författaren höll 

sig neutral under intervjun för att inte påverka på den information som delgavs och som 

senare skulle kunna påverka resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). Samtliga intervjuer 

utfördes på BVC sköterskans arbetsplats. Första intervjun var en testintervju som 

författaren tillsammans med handledaren lyssnade igenom. Testintervju ingick i studien 

och inga korrigeringar av intervjuguiden gjordes.  

 

Tillvägagångssätt 

Fem verksamhetschefer för olika barnavårdscentraler i Mellansverige kontaktades 

inledningsvis via telefon. Därefter mejlades ett informationsbrev med skriftlig förfrågan 

för godkännande att studien fick genomföras. Efter godkännande från  

verksamhetscheferna kontaktades ett antal BVC sköterskor via telefon, som fick 

förfrågan om att delta i studien. Därefter fick BVC sköterskorna informationsbrev via  

mejl. Ett par dagar efter kontaktades de åter för att tillfrågas om intresse fanns för att 

delta i studien samt om de hade varit med om ett misstänkt fall av barnmisshandel. De 

åtta som varit med om barnmisshandel tackade ja till att delta och bokades in för 

intervju där de själva fick välja tid och plats. Samtliga tillfrågade försäkrades om att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta studien när de ville utan att ange 

något skäl till varför. Innan intervjun informerades de muntligt om syftet med studien, 

att intervjuresultatet behandlas konfidentiellt och inte kunde härledas till den enskilda 

deltagaren samt att hela intervjun skulle spelas in med en diktafon. Vidare informerades 

de om att materialet skulle förvaras inlåst och att intervjuerna spelades över när studien 

var godkänd.   
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Dataanalys 

Intervjuerna analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

De inspelade intervjuerna transkriberas ordagrant, vilket betyder att allt skrivs ner även 

pauser, hostningar, skratt etc. Därefter lästes materialet flera gånger, för att få en känsla 

för helheten. Meningsbärande enheter identifieras utifrån syftet och kondenseras, d.v.s. 

kortas ned utan att förlora sin innebörd. Nästa steg i analysen kodades 

meningsenheterna som sedan delades in i subkategorier och kategorier. Författaren 

tittade efter skillnader och likheter i koderna vilket resulterade i att de koder med 

liknande innehåll tillsammans utgjorde en subkategori som därefter grupperades i två 

olika kategorier.  

 

Slutligen kunde utifrån den latenta underliggande meningen utvunnen från kategorierna, 

alltså den röda tråden, länkas ihop och ett tema formulerades (Graneheim & Lundman 

2004). Analysen diskuterades delvis i handledningsgrupp samt enskilt med handledaren 

för att stärka trovärdigheten.  Exempel från analysprocessen, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
Meningsbärande  

Enhet 
Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

…..väldigt 
distanslösa, kan 
hoppa upp i knät 
utan att men 
känner dem, alltså 
tät kontakt fast 
man inte har det, 
De kan vara 
fariga, tar för sig 
oroliga rädda. 

Distanslösa, oroliga, 
rädda, hoppa upp i 
knät utan att man 
känner dem. Tät 
kontakt fast man 
inte känner dem. 

Barns beteende 
vid misstänkt 
misshandel 

Observera och 
iaktta kroppsliga 
och sociala 
tecken 

Svårt att 
upptäcka 
barnmisshandel 

….det känns ju 
tufft, det är jobbigt 
och svårt åå hur 
man ska säga åå 
lägga upp det 
sådär. Att att man 
måste ju tänka på 
barnet. 

Känns tufft, jobbigt, 
svårt men måste 
tänka på barnet 

Psykiskt tungt, 
men tänker på 
barnet 

Arbeta mot 
nolltolerans 

Åtgärder vid 
misstanke om 
barnmisshandel 
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Forskningsetiska överväganden  

Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna hade rätt att avbryta sitt 

deltagande när de ville och behövde inte motivera varför. Ingen patientkontakt 

erfordrades för studiens syfte, utan intervjufrågorna berörde endast BVC sköterskor och 

därför behövdes inget godkännande från Forskningsetiska rådet. Endast författaren hade 

kännedom om deltagarnas identitet. Resultatet av studien beskrevs så att ingen enskild 

deltagare eller arbetsplats kunde identifieras. Materialet förvarades inlåst under arbetets 

gång och destruerades efter godkänt examensarbete. Samtliga arbetsplatser fick ett 

godkänt och publicerat examensarbete efter tidigare överenskommelse. 

 

Resultat 
Vid bearbetningen av textanalysen fann författaren två kategorier: Svårt att upptäcka 

barnmisshandel och Åtgärder vid misstänkt barnmisshandel samt elva subkategorier 

som presenteras i tabell 2. Vidare kommer resultatet att presenteras i två kategorier.  

I det första avsnittet redovisas hur BVC sköterskan upptäcker fysisk och psykisk 

misshandel av barn och innefattar en kategori och fem subkategorier. I andra avsnittet 

redovisas vilka åtgärder som vidtogs av BVC sköterskan vid misstanke om 

barnmisshandel och innefattar en kategori och sex subkategorier. Resultaten i de två 

avsnitten beskrivs först med text om kategorin därefter subkategorier som sedan styrks 

med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Presentation av tema, kategori och subkategori 

 

Tema Kategori Subkategori 

 
Barnet i fokus 

 

 

 

 

 

Svårt att upptäcka 
barnmisshandel 
 

• Följa fysiska och psykiska parametrar 
• Observera och iaktta kroppsliga och 

sociala tecken 
• Följa sin magkänsla 
• Konsulterar och tillhandahåller 

information från andra professioner 
• Skapa god kontakt 

Åtgärder vid misstänkt 
barnmisshandel 

• Söker stöd vid misstanke 
• Samarbeta och samverka 
• Anta modet till att anmäla 
• Visa öppenhet mot föräldrarna  
• Utöva förebyggande arbete 
• Arbeta mot nolltolerans 
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Tema – Barnet i fokus 

I analysen har ett tema framkommit. Barnet i fokus tolkades bäst i hur BVC 

sköterskorna arbetade. De ansåg att man måste försöka upptäcka utsatta barns situation 

så tidigt som möjligt och alltid ha barnet i fokus. Ju mindre barnen är desto mer 

försvarslösa är de och därför insåg BVC sköterskan vikten av att snabbt kunna läsa av 

familjesituationen. Målet var alltid att se till barnets bästa. 

 

”Det är barnet man har i centrum, det är barnet man tänker på, ställa sig själv åt sidan.  

Man får inte tänka på att det blir obekvämt för mig och att man kommer på kant med  

föräldrarna… lägga det åt sidan. Klart att det har varit obehagligt med detsamma…” 

 

Svårt att upptäcka barnmisshandel 

Barnmisshandel kan vara svårt att upptäcka och identifiera. Det är därför viktigt att lära 

sig de signaler som dessa barn kan uppvisa. Under denna kategori identifierades fem 

subkategorier: Följa fysiska och psykiska parametrar, Observera och iaktta kroppsliga 

och sociala tecken, Följa sin magkänsla, Konsulterar och tillhandahåller information 

från andra professioner samt Skapa god kontakt, som handlade om hur BVC 

sköterskorna gjorde upptäckten i sitt arbete om barnmisshandel.  

 

Följa fysiska och psykiska parametrar 

Det framkom i intervjuerna att under en period upp till att barn är två år sker besöken 

hos BVC sköterskan regelbundet, men sedan planar de ut och sker mer sällan. BVC 

sköterskorna talade om parametrarna längd och vikt som en viktig bas och utgångspunkt 

för att se hur barnet mår de första två levnadsåren. Många barn uppvisar inga symtom 

alls, däremot kunde omsorgssvikt ofta ses på parametrarna längd och vikt. BVC 

sköterskorna menade att följa parametrarna var en viktig möjlighet för att få en 

helhetssyn av barnet och snabbt kunna se avvikelser och sätta in åtgärder efter behov.  

 

”…på viktkurvan kan man faktiskt se mycket på, både psykisk och fysisk misshandel. De 

kan få för mycket mat, kan få för lite mat, går inte upp för att de inte mår bra…” 

 

Många deltagare poängterade att det även var viktigt att följa upp avvikelser och att ta 

reda på vad den avvikande faktorn stod för. Någon deltagare nämnde att det inte 

behövde tyda på misshandel att barnet inte går upp i längd eller vikt, utan det var även 

viktigt att ha medicinska sjukdomar i åtanke.  
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Observera och iaktta kroppsliga och sociala tecken 

I samband med BVC-besöket beskrev många BVC sköterskor att det var viktigt att vara 

med vid undersökningen då barnet var helt avklätt för att se och undersöka hela 

kroppen. BVC sköterskan nämnde även att det vid fysisk misshandel var viktigt att 

tänka på oförklarliga skador på konstiga ställen på barnets kropp samt orimliga vaga 

förklaringar till varför skadorna uppstått. Generellt ansåg de flesta BVC sköterskorna att 

det var svårt att upptäcka barnmisshandel. De flesta BVC sköterskor beskrev att de 

tänkte på hur vissa barn hade det i sina familjer. De menande att de kunde ana att allt 

inte stod riktigt rätt till men de kunde inte ”bevisa” det.  

 

Likaså nämndes det att Sverige började bli ett mångkulturellt samhälle och att alla inte 

har samma syn på barnuppfostran, vilket de ansåg vara en svår förutsättning att 

handskas med. Någon BVC sköterska nämnde också att barnmisshandel förekommer 

inte bara i socialt utsatta familjer utan det förekommer lika mycket i de socialt 

fungerande. 

 

”…det betyder inte att det // bara i de socialt utsatta familjerna utan det finns även i de 

som man ser socialt fungerande familjerna som är välutbildade och så… olika 

kulturer,… och där är det ju ingen skillnad. Det förekommer också i de familjerna.” 

 

En annan aspekt som togs upp var att det var av stor vikt att få ha hand om samma 

familj under hela BVC tiden, för att följa den över tid och på så vis snabbt se om något 

inte stod rätt till i familjen. Ibland var det uppenbart att det förekom problem i 

anknytningen och samspelet, men ofta var tecknen diffusa och svårtydda, menade BVC 

sköterskorna. Vidare sade sköterskorna att det var lättare att upptäcka brister i 

anknytningen och samspelet om föräldern hade egna problem eller hade haft det tidigare 

i form av t.ex. missbruk, psykisk sjukdom eller om de hade en utvecklingsstörning. Vid 

tillfällen då man misstänkte att det brast i anknytningen var vissa BVC sköterskor 

väldigt osäkra och oroliga för hur föräldrarna skulle reagera när det togs upp i samtal, 

medan andra direkt kände att de måste ta upp problemet. Några deltagare nämnde att de 

sällan träffade barn som misshandlades, men i samma svar uttryckte de att det kanske 

vara p.g.a. bristen på kunskap, riktlinjer och verkliga verktyg. Det vill säga att de inte 

identifierade alla. 

 

”Helt klart finns det brister. Behöver jobba mycket kring det här.” 
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En annan menade att spannet i antal arbetade år, ålder, vidareutbildning i ämnet och 

personliga egenskaper också la de grunden för vad man såg, hur man tolkade det man 

såg och sedan hur man upplevde och tacklade problemet. Riktlinjer på arbetsplatsen för 

tillvägagångssätt som att ta kontakt med familjen, ställa de rätta frågorna och att ta 

kontakt med olika professioner fanns inte menade dem. Det skulle stärka deras 

självkänsla och självförtroende. Någon BVC sköterska uttryckte att hon var osäker på  

hur riktlinjerna såg ut på deras arbetsplats, dock var hon rätt så trygg i hur hon skulle 

hantera ett misstänkt fall av misshandel.  

 

”Jag tror att vi måste se, att vi måste få ögon för att se, få utbildning allihopa och lära 

oss att se de här barnen.” 

 

Samtidigt beskrev BVC sköterskorna att det inte bara var på barnavårdcentraler man  

såg barnmisshandel, utan det ”dök upp” överallt, kanske speciellt på en akutmottagning. 

Därav vikten av att alla som arbetade inom hälso- och sjukvården skulle få utbildning i 

barnmisshandel, eftersom barns utsatthet var något som många helst ville blunda för 

p.g.a. att det var både väldigt tungt, jobbigt och samtidigt gjorde väldigt ont i en 

människas själ.  

 

”Inom akutsjukvård, där har vi inte så mycket kunskaper om eller erfarenhet om typiska 

skador som man kan tänka på fysisk misshandel. Jag tycker att man måste föra en 

kontinuitet en diskussion. Vilka tecken ska vi observera?”  

 

Följa sin magkänsla 

De flesta BVC sköterskor utgick ifrån erfarenhet, intuition och magkänsla för att 

upptäcka barnmisshandel. Att följa sin magkänsla var ett ”sinne” hos BVC sköterskorna 

som alltid var närvarande. Själva magkänslan indikerade att allting inte stod rätt till, 

vilket gjorde BVC sköterskorna mera observanta och lyhörda.  

 

”Det är svårt, vissa gånger finns det konkreta problem att ta på andra gånger märker 

man bara att det är något, men vad….” 

 

Samtliga BVC sköterskor påtalade att det inte gick att undvika de känslor som framkom 

vid en misstanke om barnmisshandel, samtidigt måste ett professionellt förhållningssätt 

bibehållas under dessa möten.  
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BVC sköterskorna frågade ofta sig själva om de hade uppfattat en situation eller en 

känsla rätt. 

 

”…vad man tänker…//… kan det vara sant, uppfattar man rätt och sen känner man 

rädsla för barnet rädsla för familjen klart, så är det en oro som man känner.”   

 
Konsulterar och tillhandahåller information från andra professioner 

God tillgänglighet och samarbete mellan MCV och BVC på familjecentral möjliggjorde 

samtal och information gällande kvinnor i risksituationer. BVC sköterskan kunde på så 

vis ha fortsatt uppsikt och snabbt identifiera de barn som började visa tecken på 

misshandel, och tidigt förhindra att barnet blev negativt påverkat. Det här var ett bra 

arbetssätt mellan olika enheter och de önskade liknande arbetssätt på samtliga 

barnavårdscentraler.  

 

”Eftersom det här är en familjecentral…//...fick vi vetskap om det här tidigare från 

kollega/barnmorska.” 

 

Skapa god kontakt 

I det första mötet med familjen poängterade BVC sköterskorna att det var väldigt viktigt 

att tidigt skapa god kontakt och bygga upp ett förtroende mellan familjen och BVC 

sköterskorna. De menade att en bra kontakt var en god grund för en fungerande relation 

under BVC tiden. BVC sköterskorna ansåg att det var viktigt att de vara lugna och 

trygga i sin roll som sjuksköterskor för att lyckas förmedla trygghet till familjen. Bra 

kontakt mellan personal och familj ingav trygghetskänsla, och familjen upplevde sig väl 

omhändertagen av personalen. 

 

”Försöker att bygga upp ett större förtroende en bättre kontakt.” 

 

Åtgärder vid misstänkt barnmisshandel 

När BVC sköterskan får vetskap om att ett barn misshandlats i hemmet och barnet 

också visar tecken på att ha misshandlats eller att man har starka misstankar om 

misshandel, måste ett ingripande göras omgående till barnets skydd. Det var allas 

ansvar att se till att barnen hade det bra och samtidigt förhindra att barn for illa på något 

sätt, menade BVC sköterskorna. Denna kategori innehåller sex subkategorier: Söker 

stöd vid misstanke, Samarbeta och samverka, Anta modet till att anmäla,  
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Visa öppenhet mot föräldrarna, Utöva förebyggande arbete och Arbeta mot 

nolltolerans, som handlade om vilka åtgärder BVC sköterskan använde sig av i sitt 

arbete vid misstanke om misshandel. 

 

Söker stöd vid misstanke 

På familjecentraler fanns det tillgång till många olika professioner såsom kollegor inom 

BVC, MVC, läkare samt socionom, vilket var stort stöd. De menade att det alltid fanns 

kollegor som de kunde diskutera med vilket ingav självförtroende och styrka i att gå 

vidare med en anmälan.  

 

”Det här är ju en familjecentral och där är man ju aldrig själv. Det känns skönt för 

man behöver inte vara själv och se, känna och göra en anmälan. Man har alltid 

”backup” från sina kollegor eftersom vi diskuterar fallen tillsammans.” 

 

De BVC sköterskor som arbetade ensamma eller med en kollega på en  

barnavårdscentral beskrev att de upplevde en enorm osäkerhet, otrygghet och rädsla 

inför mötet med familjen. De erkände till och med att avsaknad av stöd kunde medföra 

att en anmälan blev försenad eller nästintill helt förbisedd.  

 

”Jag har gjort anmälan, jag har suttit ensam på BVC, det var INTE ALLS ROLIGT, inte 

roligt…//… det fanns liksom inge stöd alls. Det var fruktansvärt.” 

 

Samarbeta och samverka 

Att samverka med andra instanser som arbetar med barn ansåg alla BVC sköterskor 

vara nödvändigt, just för att snabbt upptäcka en misshandel vilket resulterar i flera 

anmälningar p.g.a. alla ser lika. Ofta önskades en bättre samverkan mellan MVC, 

socialtjänsten, barnläkaren och barnomsorgen. Främst önskade samtliga BVC 

sköterskor att man kunde ha samma sekretess så att samtliga lätt kunde diskutera med 

socialtjänsten och barnomsorgen om de barn där oro fanns, likaså att man kunde ha 

mera uppsikt på de barn i familjer som redan fick hjälp. Lika viktigt var det att kunna få 

använda sina kollegor som ”bollplank”. BVC sköterskorna uttryckte samtidigt att det 

var psykiskt tungt och jobbigt att inte få veta något efter att de hade konsulterat 

socionomen och lämnat ärendet vidare. De upplevde stor oro och kunde gå och tänka på 

dessa barn i flera månader.  
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”Vi pratar ju väldigt mycket med varandra här, samråd med varandra. Kollegorna här. 

Det är det som är fördel med familjecentral. Det är en stor fördel. Det är många som 

har sett framförallt samma saker.” 

 

Någon BVC sköterska menade att samhället förlitade sig på att det var personal inom 

BVC som skulle göra den första upptäckten av barnmisshandel. Dock ansåg hon att det 

var en väldigt kort period av barnets liv som familjen hade kontakt med BVC och 

istället skulle hela samhället tillsammans hjälpas åt och bli bättre på att upptäcka 

barnmisshandel.   

 

Anta modet till att anmäla 

Många BVC sköterskor poängterade att det alltid var barnets behov som var 

utgångspunkten för om en anmälan gjordes eller inte. Hänsynen till föräldrarna eller den 

egna tveksamheten togs inte. Någon sköterska nämnde att det stod i socialtjänstlagen att 

man ska anmäla kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver 

ingripa för ett barns skydd. Hon menade att det räckte med en misstanke men tyvärr 

arbetade inte verksamheten så ute i verkligheten vilket hon tyckte skulle hindra en del 

barnmisshandel i samhället. Många BVC sköterskor kände att de måste ha ”lite mer att 

gå på” innan de gjorde en anmälan. De menade att i praktiken räckte det inte riktigt med 

bara en ”känsla” utan det måste finnas något slags underlag vid en anmälan. Många 

BVC sköterskor kände osäkerhet kring att gör en anmälan samt med att gå vidare vid en 

misstanke då BVC sköterskorna saknade riktlinjer att utgå ifrån.   

 

”Man måste ju alltid se till barnets bästa, jag menar om jag bara känner en oro, även 

om jag inte har svart på vitt… så är jag skyldig att göra en anmälan.” 

 

En BVC sköterska uppgav att hon brukade söka i journalen om barnet samt samtala 

med kollegor på familjecentralen, för att se om de hade ”signalerat” något. Hon sökte 

efter annorlunda beteenden från föräldern och barnet, avvikande förklaringar till 

händelsen och letade efter dokumentation om tidigare skador på barnet. Samtliga BVC 

sköterskor hade gjort en eller flera anmälningar till socialtjänsten och var väl insatta i 

sin anmälningsplikt, dock ställde samtliga frågan, ”Vad hände efter min anmälan?”. 

BVC sköterskorna uppgav att inför en eventuell anmälan kände de stor oro, rädsla och 

ångest. 
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”Jag vet ju aldrig hur det går för dem efter anmälan. Det är det som är så himla 

jobbigt. Jag vet ju aldrig om ärendet läggs direkt ner eller om de ens tar upp det.” 

 

Det framkom att när en anmälan väl var gjord var det lätt att tänka att socialtjänsten nu 

är informerad och att ansvaret för barnet var överlämnat dit. En BVC sköterska sa att de 

var tvungna att göra nya anmälningar på nya händelser samt att det även var viktigt att 

göra nya anmälningar på samma händelse om de såg att ingen förändring skedde till 

barnets fördel. De upplevde att det inte alltid var enkelt att hjälpa familjen, på grund av 

egna känslor som uppkom vid misstanke om misshandel. 

 

Visa öppenhet mot föräldrarna 

När det fanns anledning att tro att en skada som var förorsakad av föräldrarna, försökte 

BVC sköterskan nästintill alltid ta upp det med dem. Via öppna samtal med föräldrarna 

där ärlighet och tydlighet finns menade BVC sköterskorna, skapades respektfullhet när 

man var tvungen att göra en anmälan. Många nämnde att de inte ville tappa kontakten 

med familjen. De menade att tillsammans hade de byggt upp en tillit för varandra och på 

något sätt måste den värnas.   

 

”Det är ganska svårt att prata med föräldrarna. Måste ju ändå vara rädd om kontakten 

så att de inte försvinner härifrån för att de inte tycker om det....Och det är ju inte så  

lätt alla gånger...det är det inte.” 

 

En del BVC sköterskor uttryckte att det var viktigt att visa att man hade den tiden.  

De menade att många började ”att öppna upp” sig bara man visade att man hade det. 

Vissa kände en stor oro och att det var väldigt jobbigt att ta upp misstanke om 

barnmisshandel med föräldrarna. Andra såg enbart till barnets bästa och tog tag i 

problemet på en gång.  

 

Utöva förebyggande arbete 

BVC sköterskorna beskrev att en tidig hjälpinsats via förebyggande information och 

samtal kunde innebära kontinuerlig hjälp. Alla såg det som sin plikt att ordna 

situationen så att barnmisshandel överhuvudtaget inte förekom, bl.a. genom att prata om 

ämnet barnmisshandel, få föräldrarna att söka hjälp i tid, dela ut informationsmaterial 

samt använda EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) skalan.  
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”Tänkte på det här med ex shaken baby syndrom.... att lära sig att se symtom… 

Ja vi har folder som vi delar ut och försöker att berätta om det, hur farligt det är, har 

mycket arbete om barnsäkerhet…” 

 

Några av deltagarna nämnde att man måste se till vilken familj som man hade framför 

sig. Vissa familjer kom ifrån tidigare missförhållanden och låg då i riskzon. BVC 

sköterskorna hade en önskan om att riskfamiljer kunde få regelbundna besök av bl.a. 

BVC sköterskor och psykologer.  

 

Arbeta mot nolltolerans 

Alla BVC sköterskor nämnde att det var barnets bästa de hade för ögonen. Några sa 

även att det var svårt att inte blanda in sina egna känslor i hur de upplevde barnets  

situation. De såg barnet som en egen individ och barnets bästa var alltid i fokus. Det 

gällde vid alla slags åtgärder och beslut som berörde barnet. 

 

”Barnen måste få den hjälp de behöver och om de inte får den, då måste vi träda in 

också. Känns ju tufft, det är jobbigt och svårt // måste ju tänka på barnet”.  

 

Diskussion 
Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur BVC sköterskorna upptäckte fysisk och psykisk 

misshandel av barn och vilka åtgärder som vidtogs i arbetet med barn där misshandel 

misstänktes samt hur de upplevde detta arbete. Resultatet som framkom under analysen 

redovisas utifrån ett tema som bildades ur två kategorier. Temat som bildades var 

Barnet i fokus. BVC sköterskorna upptäckte barnmisshandel främst genom att följa 

fysiska och psykiska parametrar där de snabbt kunde se avvikelser och sätta in åtgärder. 

Att observera och iaktta kroppsliga och sociala tecken var ett annat sätt, där tittade de 

efter märken på barnens kropp samt samspelet mellan familjemedlemmarna. Magkänsla 

använde sig BVC sköterskorna även av vilket de beskrev som en känsla som inte gick 

att bortförklara. Att konsultera andra professioner var nödvändigt för en tidigare 

upptäckt likaså var ett fungerande samarbete en klart underlättande faktor i beslutet att 

anmäla. BVC sköterskan ansåg att man måste försöka upptäcka de utsatta barns 

situation så tidigt som möjligt och alltid ha barnet i fokus.  
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Det kunde upplevas som lättare om en god kontakt och öppenhet hade skapats mellan 

personal och familj då BVC sköterskorna misstänkte barnmisshandel. De åtgärder vid 

misstänkt barnmisshandel som BVC sköterskan använde sig utav var främst samverkan 

och automatiskt infogades ett samarbete mellan professioner. BVC sköterskan sökte 

stöd och bekräftelse i vad de uppfattade som sedan fick resultera i om det blev en 

anmälan till socialtjänsten eller inte. Det fanns ett stort behov av stöd från kollegor. Att 

arbeta förebyggande som BVC sköterska handlade främst om att stödja föräldraskapet 

samt att informera och dela ut informationsmaterial. Alla BVC sköterskor upplevde det 

psykiskt tungt att arbeta med och upptäcka dessa barn och familjer. De upplevde även 

problem i att hantera sina egna känslor. Alla BVC sköterskor efterfrågade rutiner, 

riktlinjer och verktyg att arbeta efter, likaså att alla arbetade lika och att samarbete 

mellan instanser var viktigt. BVC sköterskorna såg barnet som en egen individ och 

handlade alltid i alla situationer och beslut efter vad de ansåg vara bäst för barnet. 

 

Resultatdiskussion 

BVC sköterskorna i föreliggande studie beskrev att målet för barnhälsovården var att 

främja barnens hälsa, trygghet, utveckling och detta kunde uppnås genom att ge 

föräldrarna stöd i föräldraskapet, samt att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk 

misshandel hos barn. BVC sköterskorna i föreliggande studie upplevde det svårt att veta 

om skadan hade orsakats genom föräldern eller genom en olyckshändelse, vilket även 

Paavilainen och Tarkka (2003) samt Flaherty et al. (2008) instämde med. Dock visade 

författaren i föreliggande studie att BVC sköterskorna arbetade alltid utifrån barnets 

bästa och utifrån en god kontakt med familjen byggdes en trygghet upp och ett 

förtroende för BVC sköterskorna. I föreliggande studie använde BVC sköterskorna sig 

utav parametrarna längd och vikt som en viktig bas och utgångspunkt för att se hur 

barnet mådde och snabbt kunna se avvikelser och sätta in åtgärder efter dess behov. 

BVC sköterskorna i föreliggande studie såg vikten av att följa upp avvikelser och att ta 

reda på vad den avvikande faktorn stod för, vilket Criddle (2010) instämde med. Det 

behövde inte tyda på misshandel att barnet inte går upp i längd eller vikt, utan det var 

även viktigt att ha medicinska sjukdomar i åtanke, menade de. I samband med BVC 

besöket beskrev många BVC sköterskor i föreliggande studie att det var viktigt att vara 

med vid undersökningen då barnet var helt avklätt för att se och undersöka hela 

kroppen. Ofta hade BVC sköterskorna en ”magkänsla” av att inte allt stod rätt till. 

Enligt Paavilainen et al. (2003) förlitade sig sjuksköterskorna bara till sin intuition när 

det även fanns stöd till konkreta bevis.  
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Författaren i föreliggande studie tror att det kunde vara svårt att gå vidare i sitt ärende 

med endast en ”magkänsla”. De menande att de kunde ana att allt inte stod riktigt rätt 

till men hade svårt att ”bevisa” det. BVC sköterskorna i föreliggande studie nämnde 

även att det vid fysisk misshandel var viktigt att tänka på oförklarliga skador på 

konstiga ställen på barnets kropp samt orimliga vaga förklaringar till varför skadorna 

uppstått. Paavilainen et al. (2002) och Seifert et al. (2010)  fann att de mest tydliga 

tecknen på misshandel som kunde identifieras var frakturer, flertal blåmärken och det 

faktum att barnet haft frekventa skador sedan tidigare. Pabis et al. (2010) visade i sin 

studie att barn i tre års ålder var mest utsatta för våld. Lagerberg (2004) visade i sin 

studie att pojkar och äldre barn var överrepresenterade bland de identifierade barnen. 

Barnets eller förälderns beteende var det som främst väckte misstanke om misshandel 

(Lagerberg 2004), vilket även visades i föreliggande studie. Fraser et al. (2010) 

rapporterade att sjuksköterskor var självsäkra och kunniga i sin skyldighet att anmäla 

fysiska och sexuellt misshandel. Fraser et al. (2010), Paavilainen et al. (2001) och 

Cocozza et al. (2007) beskrev att sjuksköterskorna var mindre självsäkra och kunniga i 

att upptäcka psykisk misshandel och vanvård. Seifert et al. (2010) påtalade att det var 

en komplicerad känsla för sjuksköterskorna att våga erkänna för sig själva att det hon 

hade uppfattat var rätt. Liknande resultat fann författaren i föreliggande studie. BVC 

sköterskorna i föreliggande studie träffade barnen och familjen under en period upp till 

två års ålder regelbundet därefter planades besöken ut och skedde mer sällan. De 

menade att det var en viktig period för att få en uppfattning om hur barnet mådde likaså 

hur allt fungerade i familjen via bl.a. hembesöken. Guterman et al. (2013) och 

MacMillan et al. (2005) beskrev i sina studier att tidigt följa ett barn i dess hem under 

en tidsperiod var en av de viktigaste förebyggande åtgärderna av barnmisshandel. Dock 

visade MacMillan et al.(2009) studie på ingen större skillnad då BVC sköterskorna 

gjorde uppföljningar av barn i riskfamiljer. Annerbäck et al. (2010) och Dubowitz et al. 

(2011) visade i sina studier att det fanns starka samband mellan missbruk bland 

föräldrarna och riskfaktorer för barnmisshandel. BVC sköterskor beskrev i föreliggande 

studie en önskan om användbara verktyg i att upptäcka barnmisshandel. Många nämnde 

även att de ofta stod lite handfallna i en situation. En studie av Lazenbatt och Freeman 

(2005) visade att p.g.a. avsaknad av utbildning och kunskap blev resultatet att många 

inte trodde på sig själva i sin misstanke om barnmisshandel och därför inte gick vidare 

med fallet. I föreliggande studie nämnde deltagarna liknande att de sällan träffade barn 

som misshandlades, men samtidigt uttryckte de att det kanske berodde på bristen på 

kunskap, riktlinjer och användbara verktyg.  
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Det vill säga att de inte identifierade alla. En annan studie identifierade oro som en av 

den främsta orsaken till att en anmälan blev senarelagd (Nayda 2002) likaså övervägde 

sjuksköterskor att anmäla kontra fördelarna till att inte anmäla p.g.a. oro och osäkerhet 

för barnets säkerhet (Eisbach & Driessnack 2010). Yehuda et al. (2010) beskrev att det 

inte fanns något samband i kön, ålder eller antal yrkesverksamma år då det gällde 

behovet av utbildning. I föreliggande studie visade att det fanns stora skillnader i ålder 

och yrkeserfarenhet i behovet av utbildning. De BVC sköterskor som var äldre och hade 

arbetat många år, kände sig bekväm med sin kunskap och egna bedömning. De uttryckte 

heller inte lika stort behov av vidareutbildning, dock önskades större självförtroende.  

 

BVC sköterskorna i föreliggande studie var medvetna om sin anmälningsplikt men 

många kände stor osäkerhet kring att göra en anmälan samt att gå vidare vid en 

misstanke då BVC sköterskorna saknade riktlinjer att utgå ifrån och ta hjälp av för att 

upptäcka och arbeta med barnmisshandel. Resultaten i Lazenbatt och Freeman (2005), 

Pabis et al. (2010), Nayda (2002), och Sundell (1997) visade att professionell rädsla, 

oro och brist på kunskap skapade hinder för att känna igen och anmäla övergrepp. De 

ansåg att mer specifik utbildning och stöd till sköterskor krävdes. BVC sköterskorna 

uttryckte bland annat avsaknaden av rutiner, riktlinjer och stöd på barnavårdscentraler, 

dock fanns det gott stöd på familjecentraler. De som kände störst oro och osäkerhet 

arbetade på barnavårdscentral, likaså ansåg de att familjecentral var att föredra än ren 

BVC verksamhet. Fraser et al. (2010) rapporterade att sköterskorna var duktiga på att 

anmäla, dock upplevde sköterskorna att en anmälan inte gynnade barnet eller familjen. 

De såg framtida utbildningsbehov i att förbättra attityder till att anmäla samt i vad 

sjuksköterskor roll var och att det var deras ansvar att anmäla (Cocozza et al. 2006, 

Fraser et al. 2010). Efter att en BVC sköterska gjort en anmälan till socialtjänsten, 

önskades återkoppling för att vidare kunna arbeta efter de föreslagna åtgärderna och 

förebygga vidare misshandel (Jones 2008). BVC sköterskorna i föreliggande studie gick 

länge och kände oro, obehag och frustration över bl.a. att inte få veta någonting efter att 

ha gjort en anmälan. Att anmäla upplevdes som väldigt stressande (Marcellus 2005, 

Rowse 2009a). När väl BVC sköterskan i föreliggande studie gjorde en anmälan 

uppkom känslor som skuld, rädsla och ledsamt vilket instämmer med Rowse (2009a). 

Samtidigt önskades ett gott samarbete mellan professioner och stöd från kollegor 

(Rowse 2009a, 2009b). Att samarbeta med andra professioner och myndigheter kom att 

bidra med förebyggande arbete och snabbare identifiering (Seifert 2010), vilket 

efterfrågades i föreliggande studie.  
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Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva hur BVC sköterskorna upptäckte fysisk och 

psykisk misshandel, vilka åtgärder som vidtogs samt hur de upplevde detta arbete. 

Författaren valde att göra en semistrukturerad intervjustudie med beskrivande design av 

kvalitativ ansats enligt Polit och Beck (2008).  Deltagarna fick genom den 

semistrukturerade intervjun svara på frågor som berörde studiens syfte vilket 

uppmuntrade deltagarna till att berätta fritt om sina upplevelser i ämnet och samtidigt 

gav det en möjlighet till att själv berätta med egna ord så detaljerat de själv önskade. 

Författaren ansåg att intervjuer var en bra metod för att fånga in och få ett så detaljrikt 

underlag som möjligt (Polit & Beck 2008). Urvalet av BVC sköterskorna skedde genom 

ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2008). Inklusionskriterierna i studien var 

att de skulle arbeta aktivt som BVC sköterska och skulle ha varit med om där man hade 

misstänkt eller hade handlagt minst ett fall av barnmisshandel.  

 

En strävan fanns att inkludera fem BVC sköterskor från Familjecentral och fem från 

Barnavårdcentral. Detta visade sig dock vara svårt då författaren hade problem att 

rekrytera deltagare till studien. Det fanns en motvillighet i att medverka i studien på 

grund av tidsbrist och stor arbetsbelastning, vilket kan vara förklaringen till att någon 

intervju blev kort. Förfrågningarna om deltagande i studien fortsatte tills deltagarna i 

studien var åtta till antalet. Intervjuerna varade mellan 30 till 65 minuter. Författaren 

hade begränsad erfarenhet av att intervjua men svaren som framkom ur intervjuerna gav 

ett rikt material. Författaren genomförde samtliga intervjuer, transkriberade dem och 

fick därmed god kännedom om materialet. BVC sköterskorna fick bestämma var 

intervjun skulle äga rum vilket mestadels hänvisades till sköterskans kontor.  Många 

gånger blev BVC sköterskan avbruten bl.a. av kollegor och telefonsamtal, vilket kan ha 

påverkat intervjusituationen negativt.   

 

Intervjuerna analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns tre begrepp som ökar 

studiens trovärdighet: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Giltighet står för studiens sanningshalt och påverkas av valet av deltagare.  De deltagare 

som slutligen deltog i studien hade varierande ålder, arbetslivserfarenhet och 

arbetsplats, vilket ökade studiens giltighet. Deltagarna arbetade i varierande grad i tätort 

och landsbygd samt olika bostadsområden med varierande grad av mångkulturella 

områden till mindre inslag av olika kulturer.  
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Genom analysprocessens gång har diskussion förts med handledare och deltagare i 

handledningsgrupp om koder, subkategori, kategori och teman vilket både kan ha ökat 

tillförlitligheten och giltigheten. Vilket även stärkte studien. Författaren ansåg att detta 

var ett bra arbetssätt för att få stöd och synpunkter under resans gång med studien.  

Även i resultatet styrktes text med hjälp av citat vilket har ökat studiens giltighet. 

Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra grupper och situationer 

i samhället. Författaren har gjort en tydlig beskrivning av vilka som har deltagit i 

studien, datainsamlingsmetod samt analys, läsaren får själv avgöra studiens 

överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Allmän diskussion 

BVC sköterskorna ingår i en viktig del i det förebyggande arbetet med barn genom att 

finnas till, ge råd, samarbeta och stödja föräldrarna i deras roll. Det framkom i 

föreliggande studie att det var viktigt att bevara kontakten och bygga upp ett bra 

förtroende mellan BVC sköterskan och familjen. Författaren anser att föreliggande 

studie är relevant för all personal som möter barn och familjer. Därför anser författaren 

att samtliga inom vården kan använda sig av denna studie för att få en tankeställare och 

en möjlighet att utveckla sitt tänkande och vidare agerande gällande barnmisshandel.  

Studien visade även att det var svårt för BVC sköterskor att uppfatta att ett barn var 

utsatt för misshandel. Därav kan författarens studie användas som underlag för BVC 

sköterskan i diskussion med verksamhetschef om förbättringar som kan gagna både 

verksamheten, familjerna, men främst barnet. Studiens resultat visade också vikten av 

att samarbeta över gränserna. Avvikande sätt måste alltid vara aktuella att undersöka 

vidare för att snabbt upptäcka barnmisshandel. Svåra känslor som uppkommer i 

upptäckten av barnmisshandel får inte vara ett hinder i att gå vidare med en misstanke. 

Resultatet visade brist på stöd till BVC sköterskor där en upptäckt hade gjorts. Likaså 

upplevde BVC sköterskorna avsaknad av återkoppling från socialtjänsten när en 

anmälan var inlämnad. Tidigare forskning visar på olika faktorer som försvårar arbetet 

för BVC sköterskan att göra en anmälan. Det framkom i resultatet många fördelar med 

att arbeta på en familjecentral. Därför anser författaren till föreliggande studie att det 

vore värdefullt att göra vidare studier vad gäller hinder, fördelar och upplevelser mellan 

familjecentral och barnavårdcentraler. En annan intressant studie skulle vara att 

undersöka om BVC sköterska skulle uppleva sig mera säker med hjälp av riktlinjer vid 

misstänkt barnmisshandel. Studien visade också att BVC sköterskan upplevde en rädsla 

i att ta upp med föräldern att de misstänkte misshandel.  
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BVC sköterskorna var rädd att familjen skulle flytta eller helt avsluta kontakten på 

grund av att de kände sig kränkta eller misstänkta, men så var inte alls fallen. Familjerna 

upplevde mera att ”man hade sett problemet och kunde nu få hjälp”! En positiv 

upplevelse menade BVC sköterskorna. Alla i samhället kan se att arbetsbelastningen 

ökat inom alla områden där man möter barn. Det ger stor anledningen till oro 

beträffande utsatta barns möjligheter att bli uppmärksammade och få hjälp i tid. En 

effekt av nedskärningar kan alltså bli att man inte anmäler sina misstankar till 

socialtjänsten därför att processen är mycket tidskrävande och känslomässigt tungt. De 

flesta kände att stora förväntningar låg på att BVC sköterskan skulle vara den som först 

uppmärksammade barnmisshandeln, och agerade därefter. Många menade att det borde 

vara större chans att upptäcka på öppen förskola eller på förskolan. Ytterligare förslag 

på studie kan beröra dessa områden som t.ex. att utveckla ett samarbete mellan olika 

professioner inom barnhälsovården och barnomsorgen, utveckla samarbete med 

sjukvården, utveckla verktyg som används inom sjukvården, barnhälsovården och 

barnomsorgen samt att erbjuda personlig utbildning.  

 

Slutsats 

Samtliga BVC sköterskor upplever det svårt att upptäcka barnmisshandel. För att bli 

medvetna och våga ingripa måste klara riktlinjer och rutiner finnas liksom utbildning. 

Att arbeta på en familjecentral föredrogs framför arbete på barnavårdcentral p.g.a. ett 

gott stöd och ett bra samarbete mellan professioner. Alla BVC sköterskor upplever oro 

innan en anmälan skulle göras.   
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