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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulanspersonal måste hantera patienter i alla åldrar och i alla 

tänkbara miljöer. Sverige var första land i världen med att förbjuda alla former av 

barnaga och all sjukvårdspersonal är anmälningsskyldiga när ett barn misstänkts 

fara illa. Barnmisshandel riskerar leda till lidande för barnet och vidare upp i vuxen 

ålder. Kunskapsbrist och rädsla att göra missbedömningar är vanliga orsaker att 

orosanmälan inte genomförs. Syfte: Att undersöka vilka omständigheter som 

påverkar ambulanspersonal att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Metod: En 

mixad metod användes för att svara på syftet. Enkäter uppdelade i en kvantitativ och 

en kvalitativ del. Sammanlagt 60 deltagare eller 58% besvarade enkäten. Resultat: 

Resultatet visar att kunskap eller okunskap är viktiga komponenter som underlättar 

respektive försvårar för deltagarna att utföra orosanmälan till Socialtjänsten, liksom 

kollegial samverkan och bristande tid. Kvinnor anmäler i högre utsträckning än män 

och majoriteten av deltagarna har underlåtit att göra orosanmälan trots att oro 

funnits. Slutsats: Det förekommer kunskapsbrist kring att tolka tecken på 

barnmisshandel. Barnet och samhället tar skada av att inte barnen blir upptäckta. 

Utbildning som leder till kunskap behövs, liksom bättre information från 

Socialtjänsten. 

Nyckelord 

Barnmisshandel, Orosanmälan, Socialtjänsten, Anmälningsplikt 

 

 

Abstract 

Bakground: Ambulance personnel must handle patients of all ages and in all types 

of environments. Sweden was the first country in the world to ban all forms of child 

abuse, and all healthcare professionals are required to report when a child is 

suspected of being in a dangerous envoirment. Child abuse risks leads to suffering 

for the child and further into adulthood. Lack of knowledge and fear of making 

misjudgments are common reasons for not reporting suspicion. Aim: To investigate 

the circumstances that affect ambulance personnel to report suspicions to the Social 

Services. Method: A mixed method was used to answer the purpose. Surveys 

divided into a quantitative and a qualitative part. A total of 60 participants or 58% 

answered the questionnaire. Result: The result shows that knowledge or ignorance 

are important components that facilitate and make it difficult for the participants to 

report concerns to the Social Services, as well as collegial collaboration and lack of 

time. Women report to a greater extent than men and the majority of participants 

have failed to report the concern even though there has been concern. Conclusion: 

There is a lack of knowledge about interpreting signs and symptoms of child abuse. 

The child and society become demaged due to the failure to raport the suspitions. 

Training that leads to knowledge is needed, as well as better information from the 

Social Services. 
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1 Inledning 

Barnmisshandel är framförallt ett stort problem för det enskilda utsatta barnet men 

också för samhället. Misshandeln riskerar att forma barnets liv och barnet löper fara 

att själv bli förövare senare i livet. I Sverige har barnaga varit förbjudet sedan 1979 

och sedan 2020 är FN:s barnkonvention lag. Dessutom har all personal inom 

sjukvården en lagstadgad plikt att anmäla om ett barn fara illa eller misstänkts fara 

illa. Åtskilliga undersökningar visar att sjukvårdspersonal inte alltid följer denna lag 

och aktuell undersökning kommer studera vilka omständigheter som påverkar 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan. Inom ambulanssjukvården arbetar 

undersköterskor med en specialistutbildning inom ambulanssjukvård, 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Till skillnad mot övrig 

personal inom sjukvården träffar dessa oftast patienten i dess hem. Ibland är det ett 

barn som är patienten men inte helt sällan är barnet anhörig. Tack vare att 

ambulanspersonalen träffar barnet i dess hem har de en specifik möjlighet att 

bedöma hemförhållanden och hur de interagerar med vårdnadshavarna. Därför är 

det extra viktigt att studera vilka omständigheter som påverkar ambulanspersonal att 

göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Dagens ambulanssjukvård 
I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) definieras ambulanssjukvård som 

hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning 

till ambulans. Vidare definieras att hälso- och sjukvårdspersonal är en person eller 

personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård.   

Ambulanssjukvård utförs i ett sammanhang lång ifrån sjukhus och läkarstöd och 

ambulanspersonal måste hantera en stor vidd av medicinska tillstånd hos patienter i 

alla åldrar och i alla tänkbara miljöer (Bremer, 2016). Dessutom måste 

ambulanspersonal ha kunskap i att identifiera varje enskild patients vårdbehov 

(Holmberg & Fagerberg, 2010). Ur ett historiskt perspektiv har ambulanssjukvården 

präglats av ett kort omhändertagande av patienten på plats och därefter en snabb 

transport till sjukhus. Under de senaste decennierna har den svenska 

ambulanssjukvården utvecklats inom flera områden och svarar idag för kvalificerad 

akutsjukvård (Bremer, 2016). Sedan 2005 får enbart sjuksköterskor hantera 

läkemedel inom verksamheten (Gårdelöv, 2016). Vilket i praktiken innebär att 

ambulansbesättningen ska bestå av minst en legitimerad sjuksköterska (Suserud, 

2005). I och med ökade befogenheter hos ambulanspersonalen med bland annat 

läkemedelshantering har vården på plats blivit allt mer omfattande och därmed kan 

patienten stabiliseras innan transport till sjukvårdsinrättning (Bremer, 2016).  
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2.2 Omvårdnad inom ambulanssjukvården 
Inom hälso- och sjukvården liksom inom ambulanssjukvården möts disciplinerna 

vårdvetenskap och medicin. I Sverige används ofta begreppet omvårdnad eller 

omvårdnadsvetenskap för det som i aktuell uppsats benämns vårdvetenskap. 

Vårdvetenskap betecknar ett kunskapsområde och den forskning som bedrivs inom 

området. Omvårdnad i sin tur handlar om vårdvetenskapens tillämpning i mötet med 

patienten (Nyström & Herlitz, 2016). Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde 

och specifika kompetens, men sjuksköterskan behöver dessutom kunskap om 

medicinsk vetenskap för att utföra sitt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Den medicinska disciplinen vilar på naturvetenskapen där det generella betonas i 

högre grad än det individuella, medan inom vårdvetenskapen betonas det 

individuella och utgår från humanvetenskapen. Ytterligare ett sätt att se de olika 

perspektiven är att den medicinska kunskapen bygger på ett resultat av noggranna 

undersökningar ur ett delperspektiv, medan vårdvetenskapen är helhetsorienterad. 

Ambulanspersonalen behöver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap för att 

ge adekvat omvårdnad och behandling till patienterna och de närstående (Nyström 

& Herlitz, 2016). 

2.3 Barnet som patient och närstående 
Att larma ambulansen är startpunkten på en vårdkedja. Den hjälpsökande eller 

någon i dess närhet ringer larmnumret. Larmcentralen besvarar samtalet och larmar 

ut en ambulans. I samma ögonblick som den hjälpbehövande eller dess närstående 

lyfter telefonen och slår larmnumret är det brytpunkten mellan den egna 

självständigheten till ett beroendeförhållande till vårdarna. Den hjälpbehövande 

befinner sig nu i en sårbar patientroll (Bremer, 2016). En intervjustudie Holmberg, 

Forslund, Wahlberg, och Fagerberg (2015) på närstående påvisade att den 

närstående kände sig ensam och fruktade för att den drabbade skulle dö. När 

ambulanspersonalen anlänt till patienten och var närvarande hos denne kände den 

närstående lättnad och hopp väcktes för att den drabbade skulle överleva.  

Att vårda patienten utifrån ett patientperspektiv innebär inom ambulanssjukvården 

att personalen ger patienten ett löfte om att på ett professionellt sätt göra sina 

bedömningar samt att personalen vårdar på ett sådant sätt att patienten känner sig 

bekräftad och trodd på. Att vårda utifrån ett patientperspektiv kräver dessutom att 

patienten tillåts vara delaktig utifrån sin egen förmåga och önskan (Bremer, 2012). 

Inom ambulanssjukvården vårdas patienter i alla åldrar som lider av sjukdomar eller 

drabbats av trauma. Tidigare studier visar att ungefär 10 % av alla ambulansuppdrag 

innefattar barn som är sjuka eller har skadat sig (Jewkes, 2001; Nordén, Hult & 

Engström, 2014). Eftersom behoven hos barn skiljer sig från vuxnas måste 

ambulanssjukvården tillhanda ha lämplig utrustning som är anpassad till barn. 

Personalen inom ambulanssjukvården behöver dessutom ha lämplig utbildning och 

effektiva protokoll för behandling av barn (Foltin et al. 2010). En vårdrelation till ett 

barn skiljer sig ofta väsentligen åt i jämförelse med en vuxen. Bland annat finns det 

skillnader mellan barnet och den vuxnas anatomi och fysiologi. Dessutom ses ofta 

kommunikationen mellan vårdare och barnet som en utmaning (Kendorf, 2009). 
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2.4 Lagar som styr ambulanssjukvården 
Tvång inom hälso- och sjukvården är inte tillåtet i Sverige men det finns några 

undantag. När ett barn är patient kan vårdnadshavaren för det yngre barnet ge 

samtycke till små och stora åtgärder under vissa omständigheter även mot barnets 

uttryckta vilja. Insatserna ska ändå präglas av respekt för den unges människovärde 

och integritet (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] SFS 

1990:52).  

Sverige var första land i världen med att förbjuda alla former av barnaga och 1979 

kriminaliserades våld mot barn genom det som idag kallas antiagalagen (Jägerskog, 

2019). Lagen säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som har vårdnaden 

om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter (Föräldrabalk [FB], SFS 1983:47). 

FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt 

bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Sverige har godkänt, 

och är därmed bunden till barnkonventionen. Riksdagen har dessutom beslutat att 

barnkonventionen ska bli svensk lag från och med 1 januari 2020. Enligt 

barnkonventionen definieras barn som människor som är under 18 år om inte barnet 

blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Barnkonventionen handlar 

om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade 

familjens roll och ansvar för barnet. Konventionen ska säkerställa att ett barn inte 

skiljs från sina föräldrar utom i de fall berörd myndighet bedömer att ett åtskiljande 

är nödvändigt. Som exempelvis vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 

föräldrarnas sida. (Unicef, u.åa). 

2.5 Begreppet våld 
Våld är ett begrepp som innefattar flera typer av kränkningar, allt från 

förolämpningar och uteslutning till grova hot eller våldsbrott (Johansson & 

Källström, 2019). FN:s barnrättskommitté belyser att våld i allmänhet förknippas 

med fysisk skada eller avsiktlig skada. Men inom begreppet våld kan även psykisk 

misshandel, försummelse eller att barnet ser våld inom familjen innefattas (Unicef, 

u.åb). Sveriges riksdagen definierar barnmisshandel som när en vuxen person 

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

men också när den vuxna försummar barnets grundläggande behov 

(Socialdepartementet, 2001). 

2.6 Förekomst av och konsekvenser av våld mot barn 
En studie av Annerbäck (2011) visade att mer än vart sjunde barn hade utsatts för 

fysisk misshandel av sina vårdnadshavare. Sambandet mellan förekomsten av 

partnervåld och barnmisshandel var mycket stark. Förövarna av våldet var mammor 

och pappor i lika hög utsträckning. De barn som blivit utsatta för våld hade större 

problem med hälsan än andra i samma ålder. 
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En litteraturstudie Gilbert et al (2009) visade att varje år blir omkring 4 till 16 % av 

barnen fysiskt misshandlade och ungefär 10 % blir psykiskt misshandlade. Under 

barndomen blir mellan 5 till 10 % av flickorna och upp till 5 % av pojkarna sexuellt 

utsatta för penetrerande sexuella övergrepp och ungefär 3 gånger så många blir 

utsatta för någon form av sexuellt utnyttjande. 

Misshandlade och försummade barn löper ökad risk för att bli aggressiva och orsaka 

smärta och lidande på andra och därmed ökar risken att begå våldsbrott. Dessa barn 

löper även ökad risk för alkoholproblem i tonåren och vidare upp i vuxen åldern. 

Det tyder på att både fysiskt våld och sexuella övergrepp är förknippade med en 

fördubbling av risken för självmordsförsök för ungdomar. Misshandlade barn är 

dessutom överrepresenterade med diagnoserna beteendeproblem, ångest och 

depression (Gilbert et al., 2009). 

Barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld löper större 

risk att själva utveckla såväl psykisk som fysisk ohälsa i jämförelse med andra barn. 

Barn som växer upp i familjer som brukar våld riskerar att normalisera våld. 

Forskning tyder på att det är viktigt att upptäcka dessa barn i så tidigt skede som 

möjligt, vilket anses minska riskerna att barnen utvecklar liknande ohälsa som sina 

föräldrar (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

2.7 Riskfaktorer att barn utsättas för våld 
Det finns en mängd olika orsaker till att barn löper ökad risk att fara illa. De största 

riskfaktorerna finns inte i barnets egenskaper utan går att finna i föräldrarnas 

karaktärsdrag (Socialstyrelsen, 2014). En studie av Mulder et al (2018) fann att de 

främsta riskfaktorerna är förälders psykiska problem, pågående eller kriminellt 

förflutet samt låg utbildningsnivå.  

Barnens egenskaper har också betydelse om ej i lika hög grad som föräldrarnas. 

Beteendeproblem, kronisk sjukdom, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar är 

riskfaktorer hos barn. Barn med någon av dessa faktorer löper större risk än andra 

barn att fara illa. Hos små barn kan så kallade regleringssvårigheter med sömn- och 

matsvårigheter, skrikighet, och ett svårt temperament vara riskfaktorer. 

Sammantaget kan detta leda till ökad stress för föräldrarna som i sin tur leder till 

förhöjd risk att föräldrarna ska begå misshandel av barnet (Socialstyrelsen, 2014). 

2.8 Anmälningsskyldighet 
Barnkonventionen ålägger staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, 

utnyttjande och övergrepp. I artikel 19 i barnkonventionen framgår det att 

konventionsstaterna (de länder som röstade för barnkonventionens antagande i FN:s 

generalförsamling) ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, 

sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande inklusive sexuella övergrepp (Unicef, u.å). 

Anmälningsskyldighet gäller för all sjukvårdspersonal. Andra yrkeskategorier som 

också har anmälansskyldighet är anställda på vissa myndigheter och i vissa 

verksamheter som berör barn och unga. Den som enligt lag är anmälningsskyldig 

ska genast göra en anmälan till socialtjänsten. Som anmälare räcker det med blotta 
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misstanken om att barn far illa. Varför endast misstanke är fog nog för en anmälan 

beror på att det är Socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om 

barnet behöver skydd och stöd (Socialstyrelsen, u.å). En studie på sjuksköterskor 

vid barnavårdscentraler visade att sjuksköterskor upplevde beslutet att anmäla till 

Socialtjänsten som svårt. Orsaken var främst att sjuksköterskorna upplevde sig 

osäkra på att bedöma om barnen for illa (Söderman & Jackson, 2011). 

2.9 Sjukvårdspersonals brister kring barn som far illa 
En studie Markenson et al (2002) visade att ambulanspersonal har en unik position 

inom sjukvården då de träffar patienten i dennes hemmiljö. Barnet är antingen 

patient eller anhörig. Ambulanspersonalens besök är ofta av akut karaktär och de får 

då se en hemmiljö som inte är tillrättalagd. Vidare i studien framkom det att 

ambulanspersonalens kunskaper var bristfälliga när det gällde att upptäcka barn som 

for illa. Även kunskapsbrist fanns hos ambulanspersonalen om vilka typer av bevis 

som behövs för att rapportera misstanke om misshandel eller försummelse av barn.  

En studie på sjuksköterskor Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & Dunne, (2010) visar 

att sjuksköterskorna är komfortabla med att anmäla oro om barn som utsätts för 

fysisk eller sexuell misshandel. Sjuksköterskorna var däremot mindre komfortabla 

med att anmäla emotionella missförhållanden eller försummelse. De var också mer 

osäkra och hade inte tillräcklig kunskap i att bedöma om ett barn har utsatts för 

emotionella missförhållanden eller försummelse. 

Även Svärds (2016) avhandling visade på kunskapsbrist hos sjuksköterskor. 40 % 

av sjuksköterskorna uppgav att de inte hade tillräckligt med kunskap om vad 

anmälningsplikten innebar. Bland läkarna var motsvarande siffra 20 % och bland 

undersköterskorna 60 %. I studien framkom att osäkerhet skapade undvikande 

strategier och den som kände sig osäker på en uppgift undvek att utföra den.   

Att upptäcka och rapportera barnmisshandel eller att barn lever under 

missförhållanden var en svår uppgift för ambulanspersonal (Becker et al., 2013). 

Studien visar vidare att 78 % av ambulanspersonal hade bristande kunskap inom 

området att identifiera, anmäla och dokumentera missförhållanden som gällde barn. 

Personalen hade dessutom inte tillräcklig kunskap om vilka bevis som krävdes för 

att anmäla till aktuell myndighet.  

Enligt Erlandson (2009) missas vart tredje fall av barnmisshandel inom vården. 

Främst upptäcks inte misshandel där föräldrarna anses som välfungerande. En studie 

av Elarousy och Abed (2019) där sjuksköterskor inom barnhälsovården studerades, 

visade att kunskapsbrist var en viktig orsak till att anmälan inte genomfördes. Det 

fanns ofta tecken eller indikationer som barnen uppvisade vid övergrepp eller 

försummelse. Kunskapsbristen låg i att tolka och eller uppmärksamma dessa tecken. 
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3 Teoretisk referensram 

I denna uppsats kommer delar av Kari Martinsens omvårdnadsteori användas som 

teoretisk referensram och tillämpas som underlag för resultatdiskussionen. 

3.1 Kari Martinsens omvårdnadsteori 
Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen beskriver omvårdnad utifrån begreppet 

omsorg. Dessutom förklarar Martinsen att omsorg är ett fundamentalt fenomen och 

existerar i all mellanmänsklig interaktion och ligger till grund för all omvårdnad. 

Grundläggande element i mänskliga relationer är de ”spontana och suveräna 

livsyttringarna”. De spontana livsyttringarna förklarar Martinsen som det som sker 

spontant mellan människor som interagerar med varandra. Tillit och barmhärtighet 

hör till de spontana livsyttringarna. Grundläget i mänskliga relationer är att vi litar 

på varandra men tilliten kan skadas. En person som är patient visar ofta 

sjuksköterskan spontan tillit genom att anförtro sig till denne. Patienten öppnar sig 

och talar om det som tynger henne eller honom och räknar med att sjuksköterskan 

ska komma denne till mötes. Patienten överlåter en bit av sitt liv till sjuksköterskan. 

Det blir då sjuksköterskans ansvar att ta vara på den del av patientens liv som 

överlåtits. Patientens förtroende innebär ett etiskt krav på sjuksköterskan om att 

komma patienten till mötes. Sjuksköterskan har två val att antingen ta till vara på 

patientens tillit eller inte ta till vara på den, vilket i så fall ödelägger grundvalen för 

tilliten. Martinsen formulering av relationen bygger på filosofen Løgstrups tänkande 

och applicerat på en patient och sjuksköterskerelation kan den se ut enligt följande: 

När sjuksköterskan möter en patient är det en tvåvägskommunikation, det är inte 

den ene som möter den andre utan de möter varandra. Patienten ger sjuksköterskan 

sin tillit och i det ögonblicket väcks ett ansvar hos sjuksköterskan att ta emot tilliten. 

Sjuksköterskan ansvarar nu för den tillit patienten visar. Omsorg1 utifrån detta 

beskrivs av Martinsen som ett fundamentalt fenomen eftersom den utgör en 

förutsättning för allt mänskligt liv. Martinsen förklarar även begreppet omsorg i sin 

omvårdnadsteori. Omsorg kännetecknas därför av ett etiskt krav som förmedlas från 

en människa till en annan via de spontana livsyttringarna och det är på detta som 

omsorgsetiken vilar. När människor möts är det den enskilda individens uppgift att 

belysa sin medmänniskas spontana livsyttringar med omsorg (Jahren-Kristoffersen, 

2002). 

 

4 Problemformulering 

Ambulanspersonal måste hantera alla former av medicinska tillstånd hos patienter i 

alla åldrar utan medicins support från expertis. Ambulansuppdragen präglas av ett 

kort omhändertagande på plats och inte sällan en snabb transport till sjukhus. Med 

 

1Tidigare i detta examensarbete har begreppet omvårdnad använts. Då Martinsen använder 

begreppet omsorg i likartad betydelse som omvårdnad ska dessa begrepp fortsättningsvis i 

detta arbete förstås som synonyma. 
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ökade befogenheter och utbildning hos ambulanspersonalen kan numera 

omhändertagandet på plats bli längre i syfte att stabilisera patienten och bedriva 

omvårdnad utifrån dennes unika behov, utifrån både ett medicinskt och 

vårdvetenskapligt perspektiv. I detta avseende möts inom ambulanssjukvården 

vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och de olika disciplinerna kompletterar 

varandra i den omvårdnad som ambulanspersonen ger patienten. Den medicinska 

kunskapen bygger på en uppfattning av kroppen och vården utifrån delarna, medan 

vårdvetenskapen är helhetsorienterad. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika och 

autonoma ansvarsområde och därav specifika kompetens.  

Att vara patient inom ambulanssjukvården kan ses som en övergång från 

självständigheten till ett beroendeförhållande och det är den professionella 

vårdarens ansvar att ge patienten förutsättningar att vara delaktig utifrån egen 

förmåga och önskan. Patienten kan sägas överlåta en bit av sitt liv till 

ambulanspersonalen. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv blir det då 

sjuksköterskans ansvar att ta vara på den del av patientens liv som överlåtits. Vilket 

kan beskrivas som etiskt krav på sjuksköterskan om att komma patienten till mötes, 

och ta ansvar för hens tillit. Detta står i relation till att all sjukvårdspersonal enligt 

svensk lag är skyldiga att anmäla alla former av våld mot barn. I aktuell uppsatts är 

våld likställt med fysisk misshandel, psykisk misshandel, försummelse eller våld 

inom familjen som barnet bevittnar. Det behöver inte finnas bevis utan vid blotta 

misstanken ska orosanmälan upprättas.  

Forskning visar dock på att vart tredje fall av barnmisshandel missas inom vården. 

Dessutom visar flera studier att sjukvårdspersonal i många fall känner sig osäkra i 

att bedöma om barn blivit utsatta för våld. Okunskap om vad anmälningsplikten 

innebär har också visat sig vara en orsak till att orosanmälningar inte görs. Detta är 

synnerligen allvarligt då studier visar att barn som blivit utsatta för våld löper ökad 

risk att senare i livet drabbas av en mängd konsekvenser och lidande. Bland annat 

ökar risken för självmord, alkoholproblem samt fysisk och psykisk ohälsa. Vidare 

ökar risken att barnen senare i livet begår våldsbrott.  

Sammantaget har ambulanspersonal en unik position inom sjukvården då de träffar 

patienten i dennes hemmiljö. Därför är det betydelsefullt att öka kunskapen om 

vilka omständigheter som påverkar ambulanspersonal att göra en orosanmälan. 

 

5 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka omständigheter som påverkar ambulanspersonal att 

göra en orosanmälan avseende barn till socialtjänsten. 

5.1 Frågeställningar  
1. Skiljer sig orosanmälningar mellan män och kvinnor, beräknat på de senaste 

365 dagarna? 

2. Vilka omständigheter påverkar ambulanspersonal att inte göra en 

orosanmälan? 
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3. I vilken grad anser ambulanspersonal ha kunskap om vilka tecken som finns 

när barn far fysiskt respektive psykiskt illa? 

4. I vilken utsträckning avstår ambulanspersonal att anmäla trots att misstanke 

finns att barn fart illa? 

 

6 Metod 

En mixad metod användes för att besvara syftet i studien. Att använda sig av mixad 

metod innebär att både kvalitativa och kvantitativa data analyseras i en och samma 

studie (Wisdom, Cavaleri, Onwuegbuzie, & Green, 2012). Att använda mixad 

metod är en relativt ny företeelse inom forskning som har blivit allt mer vanligt 

förekommande. Forskaren kan använda kvalitativa metoder för att ge stöd åt 

kvantitativa metoder (Bryman, 2002). Datainsamlingen har utgått från ett validerat 

instrument, som är utvecklat av Svärd (2016). Detta instrument anpassades 

sedermera för att besvara studiens syfte. Den kvantitativa delen av studien var en 

komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ metod och de öppna frågorna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

6.1 Urval 
Studien var en totalundersökning (Ejlertsson, 2012) och samtliga anställda som 

jobbar regelbundet inom ett företag som bedriver ambulanssjukvård i en region i 

södra Sverige inkluderades i studien. Personal som endast var behovsanställda 

exkluderades. Enligt verksamhetschefen på företaget innebar detta ett urval på 103 

personer som uppfyllde studiens inklusionkriterier. E-postmeddelande skickades ut 

till samtliga anställda inom företaget. Meddelandet innehöll bland annat en 

presentation av uppsatsens syfte och inklusionkriterier (bilaga 2). Antalet 

pappersenkäter som delades ut var 103 fördelat på 5 ambulansstationer. 

Tillsammans med enkäterna följde en utskrift på e-postmeddelandet. Av de 103 

utdelade enkäterna besvarades totalt 60 vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. 

6.2 Datainsamling 
Studiens datainsamling skedde genom att deltagarna svarade på frågor i en enkät. 

Enkäten bestod av två delar. I den ena delen fanns flera slutna frågor med 

svarsalternativ medan det i den andra delen fanns två så kallade öppna frågor. Några 

frågor har tagits bort från Svärds (2016) instrument, då dessa inte ansågs svara mot 

den aktuella studiens syfte, medan två kvalitativa frågor har lagts till. Enkäten 

innehöll således både kvantitativa och kvalitativa frågor. Frågorna i enkäten bestod 

av två eller flera svarsalternativ. I fem av frågorna skulle deltagarna endast välja ett 

alternativ medan i två frågor fanns möjligheten att välja flera alternativ. Dessutom 

fanns 13 frågor som skulle besvaras genom att deltagarna med hjälp av en 

femgradig likertskala angav det svarsalternativ som de ansåg stämma bäst överens 

med sin uppfattning. På två av frågorna kunde deltagarna skriva en egen 

kommentar. Avslutningsvis i enkäten fanns två öppna frågor, där deltagarna skulle 

skriva sitt svar med egna ord. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 1. 
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6.3 Dataanalys 
I samband med att enkäterna samlades in, kodades de med ett nummer från 1 till 60. 

Den insamlade datan från enkäterna fördes över till datorprogrammet Statstical 

Package for the social Sciences (SPSS).  

Independent Samples Test användes för att besvara frågeställning nummer 1 och 2. 

Independent Samples Test kan användas när forskaren vill jämföra medelvärdena 

för två olika grupper av människor eller villkor (Pallant, 2011). För att besvara 

frågeställning nummer 3 användes NPar Test. Ett NPar Test jämför medianer i 

stället för medelvärden (Pallant, 2011). För att besvara fråga 4 och 5 användes 

Frekvensanalys. Frekvenser används då frågor som medelvärde, standardavvikelser 

etcetera inte är intressant (Pallant, 2011). 

Den kvalitativa datan som insamlats från de öppna frågorna i enkäten analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod som kan användas vid 

både kvalitativa och kvantitativa data. Kvalitativ innehållsanalys är indelade i tre 

huvud faser. Förberedelsefasen, organiseringsfasen och rapporteringsfasen (Elo & 

Kyngäs, 2008).  

Materialet lästes igenom så många gånger som krävdes för att få en känsla för 

helheten och en allmän förståelse för innehållet. Sedan delades texten upp till 

mindre delar, så kallade meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades, det vill säga kortades ner utan att det ansågs påverka innehållet. 

Vidare märktes de meningsbärande enheterna genom att formulera koder. En kod 

kan betraktas som en etikett, ett namn som beskriver vad meningsenheten handlar 

om (Elo & Kyngäs, 2008). Dessa koder grupperades sedan i kategorier. En kategori 

bildades genom att gruppera de koder som relaterades till varandra genom sitt 

innehåll eller sammanhang. Beroende på studiens syfte och kvaliteten på materialet 

kan forskaren besluta sig för att välja kategorier som den högsta abstraktionsnivån 

för rapportering av resultat eller så kan forskaren gå längre och skapa teman 

(Erlingsson & Brysiewicz, in press). I aktuell studie valdes kategorier som högsta 

abstraktionsnivå. Det hade sin grund i att materialet inte ansågs tillräckligt 

omfattande för att skapandet av teman skulle vara meningsfullt. 

 

Frågeställning Enkätfråga och 

skalnivå 

Analys 

Skiljer sig orosanmälningar 

mellan antal år i yrket beräknat på 
de senaste 365 dagarna? 

2 (nominalskala) 

4 (nominalskala) 

Deskriptiv statistik 

Independent Samples 
Test 

Skiljer sig orosanmälningar 

mellan män och kvinnor, beräknat 

på de senaste 365 dagarna? 

1 (nominalskala) 

4 (nominalskala) 

Deskriptiv statistik 

Independent Samples 

Test 

Vilka omständigheter påverkar 

ambulanspersonal att inte göra en 

orosanmälan? 

8 (ordinalskala) Deskriptiv statistik 

NPar Test 

I vilken grad anser 
ambulanspersonal ha kunskap om 

10 (ordinalskala) Frekvensanalys 
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vilka tecken som finns när barn 

far fysiskt respektive psykiskt 

illa? 

I vilken utsträckning avstår 

ambulanspersonal att anmäla trots 

att misstanke finns att barn fart 

illa? 

9 (nominalskala) Frekvensanalys 

Tabell 1. Översikt över frågeställningar, enkätfrågor och statistiska analysmetoder 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 
Forskning är viktigt för både samhällets och individens utveckling. Samhället och 

dess befolkning har därför ett berättigat krav på att forskningen bedrivs och håller 

hög kvalitet. Forskaren är ansvarig att inför varje vetenskaplig undersökning göra en 

avvägning av det förväntade kunskapstillskottet som undersökningen förväntas ge 

gentemot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

undersökningsdeltagare och eventuellt tredje person (Vetenskapsrådet, 2002).  

I denna studie har deltagandet varit frivilligt och deltagarna har lovats anonymitet 

vilket minimerar riskerna för negativa konsekvenser för dessa. I enkäterna som 

ligger som underlag till studien finns inget som kan härleda till vem som fyllt i 

respektive enkät. Enkäterna kommer att förstöras efter att uppsatsen är avslutad. 

Författaren bedömer att kunskapstillskottet väger tyngre än konsekvenserna för 

deltagarna. 

Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de personer som är inblandade i forskningen. Några av de etiska 

principer som gäller för svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte. De berörda personerna ska bli informerade och förstå att 

deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de önskar. De 

berörda ska även få information om vilka moment som ingår i undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma om han eller hon 

ska medverka. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter kring deltagarna i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet 

betyder att de uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamålet (Bryman, 2002).  

Informationsblad delades ut till respektive ambulansstation där de presumtiva 

deltagarna kunde ta del av information om studien. I informationsbladet framgick 

det att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kommer att vara anonyma. 

Författarens och handledarens kontaktuppgifter lämnades för eventuella frågor 

(bilaga 2). Etikprövning behöver inte i normalfallet göras på examensarbeten på 

grundnivå eller avancerad nivå och man kan heller inte i normalfallet få ett 

etiktillstånd för dessa studier. Undantag kan finnas om det kan anses att 
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studentarbete bör klassas som forskning och det finns intention att vetenskapligt 

publicera resultaten (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 

(2019:1144). Någon etikprövning har således inte genomförts. Dock genomfördes 

en etisk egengranskning innan studien påbörjades (bilaga 3). Ett godkännande från 

verksamhetschefen erhölls innan enkäterna delades ut. 

 

7 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilka omständigheter som påverkar 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Enkäten som data 

samlades in ifrån var indelad i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. 

Resultaten kommer således också redovisas utifrån dessa delar.  

7.1 Information om deltagarna  
Antalet enkäter som delades ut var 103 till antalet. Enkäterna delades ut till fem 

ambulansstationer och 60 enkäter totalt besvarades vilket ger en svarsfrekvens på 58 

%. Av de 60 personer som deltog var majoriteten män (n= 36, 60 %). Deltagarna i 

undersökningen var grundutbildade sjuksköterskor med eller utan vidareutbildning 

och ambulanssjukvårdare. Inga jämförelser har gjorts mellan de olika professionerna 

och alla går under betäckningen ambulanspersonal. De som arbetat inom 

ambulanssjukvården i upp till fem år (n= 15, 25 %) kommer refereras som gruppen 

med kort yrkeserfarenhet. De resterande n= 45, 75 %) som har arbetat inom 

ambulanssjukvården mer än 5 år kommer refereras som de med lång 

yrkeserfarenhet. 

7.2 Kvalitativa resultat 
I den kvalitativa innehållsanalysen framkom två kategorier: Inre påverkan och yttre 

påverkan samt sex subkategorier vilka presenteras i tabell 2. 

Kategorier   Subkategorier 

Inre påverkan                          Kunskap 

   Osäkerhet 

 

Yttre påverkan  Kollegial samverkan 

Avidentifierad anmälan 

   Bristande tid 

   Förlegat anmälningsförfarande 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
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7.2.1 Inre påverkan  
I analysen framkom kategorin ’Inre påverkan’ som beskriver ambulanspersonalens 

egna tillgångar eller brist på tillgångar. Den inre påverkan kan ambulanspersonalen 

delvis påverka genom att tillförskansa sig fördjupad eller ny vetskap. Kategorin 

byggs upp av subkategorierna; ’Kunskap’ och ’Osäkerhet’. 

 Kunskap 

Flertalet av deltagarna uppger att kunskap är en viktig omständighet som underlättar 

för dem att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Likaså uppger nästan lika många 

att okunskap försvårar för dem att göra en orosanmälan. Kunskap inbegriper här 

både kunskap om tecken som tyder på att barn far illa och kunskap om hur en 

orosanmälan går till och genomförandet av anmälan. Detta illustreras med följande 

citat: 

”Mera kunskap, utbildning och uppföljning av fall.” (Enkät 57) 

”Okunskap kring bedömningen av barn om de far illa.” (Enkät 53) 

”Mer kunskap om när en orosanmälan ska göras samt ett smidigare sätt att 

genomföra anmälan.” (Enkät 41) 

 Osäkerhet 

Osäkerhet om sin egen förmåga att bedöma om barn far illa är ett återkommande 

tema i de öppna frågorna. Uttryck så som osäkerhet på bedömning och osäkerhet 

om situationen ska generera i en orosanmälan förekommer. Såsom uttrycks i 

följande citat: 

”Osäkerhet på min bedömning, gör jag rätt eller fel?” (Enkät 25) 

Flera deltagare uttrycker också en osäkerhet, misstro och bristande tillit till 

Socialtjänsten. Det beskrivs som en bristande återkoppling om hur Socialtjänsten 

följer upp anmälan och exemplifieras med följande citat: 

”Dålig respons från Socialtjänst. Få respons från Socialtjänst vad deras plan är, få 

feedback så jag får vetskap om systemet fungerar.” (Enkät 37) 

”Oklarheter vad som gäller för Socialtjänsten, om orosanmälan kommer leda till 

något.” (Enkät 16) 

7.2.2 Yttre påverkan 

I analysen framkom kategorin ’Inre påverkan’ som beskriver det opåverkbara eller 

det som kan vara svårt för den enskilde ambulanspersonalen att påverka. Det 

inbegriper allt utifrån kommande så som lagar och regler men även kollegors 

påverkande. Kategorin byggs upp av subkategorierna; ’Kollegial samverkan’, 

’Avidentifierad anmälan’, ’Bristande tid’ och ’Förlegat anmälningsförfarande’. 

 Kollegial samverkan 

Kollegor med annan uppfattning än en själv är vanligt förekommande uttryck i 

enkäten. Deltagarna anser att sådana meningsskiljaktigheter leder till osäkerhet och 

därmed försvårar för dem att göra en orosanmälan. Såsom beskrivet i följande citat: 
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”Ibland har inte kollegan samma uppfattning och tycker inte att en orosanmälan är 

befogad. Tycker då att man blir lite osäker på sin bedömning.” (Enkät 5) 

Samtidigt beskrivs också kollegor som en tillgång. Det upplevs som en styrka att 

tillsammans med kollegan diskutera om en orosanmälan ska göras eller inte.  

 Avidentifierabar anmälan 

Att kunna vara anonym, att inte behöva skriva under med sitt namn anses vara något 

som kan underlätta i genomförandet av en anmälan. Att ambulanspersonal inte har 

möjlighet att vara anonyma anser vissa i undersökningen kan försvåra att göra en 

anmälan. Det beskrivs som en oro för att bli identifierad och eventuellt kontaktad av 

upprörda anhöriga, som i följande citat: 

”Att man inte kan vara anonym när man anmäler i tjänsten. Är nog bara en 

tidsfråga innan nån av oss blir kontaktad av en arg förälder.” (Enkät 14) 

Detta beskrivs som en möjlig risk för hot avseende den enskildes 

ambulanspersonalens säkerhet. Inte minst då anmälan görs mot barn som befinner 

sig i missbrukarmiljöer som en deltagare formulerade enligt följande: 

”Min uppfattning är att de familjer som oftast negligera sina barn är oftast inom 

narkotikakretsar och föräldrarna kan vara väldigt oberäkneliga ibland med t.ex. hot 

mot personal.” (Enkät 15) 

 Bristande tid 

Många deltagare har uttryckt att tiden eller bristen på tid har eller kan påverka dem i 

arbetet att göra en orosanmälan. Det beskrivs inte finnas någon tid avsatt för detta 

uppdrag och därför uppstår tidsbrist när övrigt ambulansarbete ska genomföras. 

Detta exemplifieras i följande citat: 

”Det tar oftast tid att göra en anmälan så kan vara svårt att hinna göra det under 

arbetstid.” (Enkät 15) 

”Då det kräver tid och energi så kan det glömmas bort om man är med om något 

nattetid.” (Enkät 7) 

”Tidsbrist när uppdrag-larm ligger på.” (Enkät 48) 

I relation till detta efterfrågas ett enklare och mer tidseffektivt sätt att göra anmälan 

på, som till exempel i samband med journalskrivning. 

 Förlegat anmälningsförfarande 

Den vanligaste orsaken deltagarna har uppgett som försvårar att göra en 

orosanmälan till Socialtjänsten är uppfattningen om att anmälningsförfarandet är 

gammalt och förlegat. Många reagerar över att de ska skriva lappar för hand som 

sedan ska faxas iväg. Som i följande citat: 

”Dagens rutin med fax är krångligt och inte säkert, dels kan det skickas fel men 

även ur GDPR-synpunkt.” (Enkät 58) 
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”Det är ”bökigt” med pappersenkäter som ska plockas fram, fyllas i och faxas (?!). 

Sjukt omodernt och tidskrävande.” (Enkät 41) 

Det beskrevs därför som osäkert, omodernt, förlegat och inte förenligt med GDPR-

lagstiftningen. Därtill upplevs det som tidskrävande. 

 

7.3  Kvantitativa resultat 
Den kvantitativa datan analyserades utifrån de slutna frågorna i enkäten. Frågorna 

bestod av från 2 upp till 16 svarsalternativ.  

7.3.1 Omständigheter som påverkar att ambulanspersonal inte anmäler 

Majoriteten av deltagarna (n= 40, 66,7 %) uppgav att de någon enstaka gång haft 

oro om barn men valt att inte anmäla till socialtjänsten. Några av deltagarna (n= 7, 

11,7 %) hade flera gånger haft oro men inte anmält. Resterande (n= 13, 21,7 %) 

hade aldrig avstått att anmäla vid oro (Tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Haft oro men valt att inte anmäla (n= 60) 

 

På frågan hur många gånger du har gjort en anmälan till Socialtjänsten svarade (n= 

11, 18,3 %) att de aldrig hade gjort någon anmälan (Tabell 4). 

 

 

Tabell 4. Antal anmälningar per deltagare (n= 60) 
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Deltagarna ombads att uppskatta i vilken grad olika omständigheter påverkat dem 

till att inte göra en anmälan (fråga 8, bilaga 4) då de haft en misstanke om att ett 

barn kunde fara illa. Det som påverkat deltagarna mest att inte anmäla är: 

’Osäkerhet om aktuell situation ska bedömas som misshandel eller omsorgsvikt’ där 

(n= 8, 14 %) har svarat ganska ofta eller ofta samt ’Ambivalent kring vilken åtgärd 

som var bäst vid tillfället’ där (n= 8, 14 %) har svarat ganska ofta eller ofta. På 

frågan, ’Osäkerhet om den aktuella situationen skulle bedömas som misshandel 

eller omsorgssvikt’ fanns dessutom en signifikant skillnad mellan de med kort 

yrkeserfarenhet och de med lång yrkeserfarenhet. Där de med kort yrkeserfarenhet 

påverkades i mindre grad (M= 1,53, SD = 0,74) än de med lång yrkeserfarenhet 

(M= 2,39, SD= 1,24), t (57) = -2,501, p 0,003). På övriga frågor fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de med lång yrkeserfarenhet och de med kort 

yrkeserfarenhet. Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män fanns på några 

av frågorna rörande ’Omständigheter som påverkar att inte göra orosanmälan’. Vad 

som påverkade deltagarna minst var: ’Rädsla att försämra relationen till 

föräldrarna’ där (n= 52, 88 %) svarat att det har ingen eller liten påverkan samt 

’Rädsla att försämra relationen till barnet’ där (n= 52, 88 %) har svarat att det har 

ingen eller liten påverkan. 

 

7.3.2 Orosanmälningar senaste året 

Av de 60 deltagarna var det (n= 36, 60 %) som svarade att de gjort en anmälan till 

socialtjänsten senaste året. Det fanns skillnader mellan kvinnor (M=1,25, SD= 0,44) 

och mäns (M= 1,64, SD= 0,76), t(57) = -2,257, p 0,015) anmälansfrekvens. Kvinnor 

har anmält i större utsträckning senaste året och skillnaden är signifikant (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5. Kvinnor och mäns anmälningar senaste 365 dagarna (n= 60) 
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7.3.3 Kunskaper hos ambulanspersonalen  
På fråga (10) där deltagarna skulle uppge i vilken grad de ansåg sig ha kunskap om 

vilka tecken som finns när ett barn far fysiskt illa uppgav hälften (n= 30, 50 %) att 

de har bra eller mycket bra kunskap. Resterande (n= 30, 50 %) svarade bristfälliga 

men okej kunskaper, eller varken eller (Tabell 6). På motsvarande frågan (11) där 

deltagarna i stället skulle uppge i vilken grad de ansåg sig ha kunskap om vilka 

tecken som finns när ett barn far psykiskt illa uppgav (n= 19, 32 %) att de har bra 

eller mycket bra kunskap, (n= 27, 45 %) svarade varken eller, (n= 11, 18,3 %) 

bristfälliga kunskaper och (n= 3, 5 %) svarade inte tillräckliga kunskaper vilket är 

den lägsta nivån på skalan (Tabell 7). De flesta deltagarna (n= 46, 76,7 %) uppgav 

att de var ganska förtrogna eller mycket förtrogna med anmälningsplikten enligt 

socialtjänstlagen. Ingen av deltagarna (n= 0) hade svarat inte alls förtrogen. 

 

 

 
Tabell 6. Kunskaper om vilka tecken som finns när barn far fysiskt illa (n= 60) 

 

  

 
Tabell 7. Kunskaper om vilka tecken som finns när barn far psykiskt illa (n=60) 
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8 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte användes mixad metod. Intentionen med att använda 

metoden var att kombinationen av kvalitativa och kvantitativa data kompletterar 

varandra samtidigt som metoden beskrivs ge en djupare förståelse för komplexa 

fenomen (Wisdom, Cavaleri, Onwuegbuzie & Green. 2012). Studien Bressan et al., 

(2016) pekar på att mixad metod är användbar för än mer djupgående forskning men 

det fanns risk att mer djupgående filosofiska antaganden ignoreras till stor del.  

En enkät utformades med en kvantitativ och en kvalitativ del och delades ut till 5 

ambulansstationer. När deltagarna skulle besvara enkäten fanns det ingen 

närvarande som kunde hjälpa deltagarna att svara på deras funderingar. Detta kan 

vara både en styrka och en svaghet. Enligt Bryman (2002) kan det vara en nackdel 

och ge felaktiga svar då deltagaren inte förstått eller avstår att svara på frågor. Å 

andra sidan är risken låg att deltagarnas svar påverkas av en annan persons närvaro 

(Bryman, 2002). 

8.1 Generaliserbarhet 
I kvantitativa undersökningar är forskarna vanligtvis intresserade att kunna säga i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper. Kvalitativa 

undersökningar är däremot svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

produceras (Bryman, 2002). En mixad metod där kvalitativ ansats var en del, sågs 

som lämplig eftersom undersökningen gjordes lokalt och urvalet ej är representativt 

för hela populationen. Eftersom det kvalitativa resultatet inte kan generaliseras kan 

resultatet från den kvalitativa forskningen i stället abstraheras till en högre nivå men 

kan dock inte generaliseras till andra populationer (Bryman, 2002). I detta avseende 

har i det föreliggande arbetet Martinsens omsorgsteori använts som en teoretisk 

grund för resultatdiskussionen. Den kvantitativa delen i aktuell studie skulle kunna 

generaliseras till aktuell population. Författaren valde att samtliga anställda inom ett 

företag skulle ingå i studien. Därmed räknas det som en totalundersökning vilket gör 

studien generaliserbar på just den undersökta populationen. 60 enkäter av 103 

besvarades vilket ger ett bortfall på 42 %. Det relativt höga bortfallet skulle kunna 

göra att aktuell totalundersökning inte är generaliserbar på en större population av 

ambulanspersonal. Samtidigt kan bortfallet innebära svårigheter att generalisera 

resultatet till den undersökta populationen.  

8.1.1 Bortfallsanalys 

Den enda bakgrundsvariabel för vilken det fanns information om i populationen var 

om deltagaren var en man eller en kvinna. I hela populationen var 38% kvinnor och 

62% män, vilka var anställda vid tiden för undersökningen. Fördelningen mellan 

könen av de som svarade på enkäten var i det närmaste identisk. Där 40% var 

kvinnor och 60% var män. Detta visar att fördelningen hos respondenterna avseende 

kön är representativ för hela den undersökta populationen. Vilket från den 

utgångspunkten skulle kunna göra aktuell studie och dess resultat generaliserbar på 

en större population av ambulanspersonal. I synnerhet skulle studiens resultat kunna 

generaliseras på den undersökta populationen. 
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8.2 Trovärdighet 
Som en motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning kan begreppet 

trovärdighet i stället användas i kvalitativ forskning. För att kunna bedöma en 

undersöknings trovärdighet ska forskaren skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (Bryman, 2002). Författaren till 

aktuell studie har redogjort för alla faser i forskningsprocessen men problem har 

uppkommit då en mixad metod historiskt sätt är en relativt ny företeelse. Författaren 

har därför delat upp redogörelserna i forskningsprocesserna i två separata 

forskningsinriktningar, kvalitativ och kvantitativ samt redogjort för de olika stegen 

separerat från varandra. Detta kan anses som en styrka då den kvalitativa delen kan 

styrka den kvantitativa delen och omvänt. Samtidigt kan det vara en svaghet då 

dessa två analyser inte förs samman. 

Författaren ansåg att mixad metod var den metod som bäst skulle svara på syftet. 

För insamlandet av data valdes enkäter som utformades med en kvantitativ och en 

kvalitativ del. Intervjuer hade kunnat användas för att inhämta data från den 

kvalitativa delen av studien. Det skulle kunna ha inneburit mer omfattande 

kvalitativa data med ett större djup. Istället formulerades två öppna frågor till 

enkäten. Intervjuer och efterföljande transkribering hade dessutom tagit mycket tid i 

anspråk. Därför gjordes inte intervjuer, dels på grund av den begränsade tiden och 

dels på grund av att författaren är kollega till deltagarna i studien, vilket ansågs 

riskera att påverka resultatet. Vid enkätundersökningen fanns fortfarande osäkerhet 

att resultatet kunde ha påverkats på grund av relationen till deltagarna. För att 

minimera risken så mycket som möjligt var deltagarna anonyma. Anonymiteten 

ansågs så viktig att inga frågor om vilken profession deltagarna tillhörde ställdes. 

De ifyllda enkäterna förvarades i lockförsedda lådor på respektive station under 14 

dagar. Då inget lås eller motsvarande fanns till lådorna kan det inte med säkerhet 

uteslutas att person eller personer som vistats i lokalerna har läst igenom enkäterna. 

Författaren anser det som osannolikt och inga indikationer att något liknande skulle 

ha händ har kommit till kännedom. Om det mot förmodan har hänt, skulle det vara 

förenligt med svårigheter att härleda respektive enkät till en specifik deltagare då 

enkäterna inte hade skrivits under med namn.   

Att vara medveten om sin förförståelse är viktigt när data analyseras samt att så 

långt det är möjligt lyfta sin förförståelse åt sidan (Erlingsson & Brysiewicz in 

press). Författaren har inte genom sin förförståelse kunnat påverka informanterna 

under insamlandet av data. Under dataanalysen har författaren haft ett öppet sinne 

och försökt se opartiskt på materialet genom alla faser i forskningsprocessen. 

Samtidigt kan det inte undvikas att förförståelsen påverkar analysen även om 

ambitionen har varit att vara medveten om den och försöka lägga den åt sidan. 

8.3 Validitet 
Validitet handlar i grunden om mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett prov 

verkligen mäter det man vill mäta (Bryman, 2002). All vetenskap strävar efter 

metoder vars resultat är så lite som möjligt påverkat av forskarens egen subjektiva 

bedömning, som kan påverka resultatet (Stenbäck, Rimón & Turunen, 2009). I 

uppsatsen användes ett tidigare validerat instrument (Svärd, 2016). Till instrumentet 

har dock ytterligare två kvalitativa frågor lagts till av författaren. Några frågor har 
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tagits bort då de inte svarade på syftet till studien. Å ena sidan kan detta påverka 

instrumentets validitet då det är modifierat från dess validerade version. Å andra 

sidan ansågs detta nödvändigt för att kunna svara på den aktuella studiens syfte 

vilket kan antas stärka dess validitet. Vid en enkätundersökning anser författaren att 

det är låg risk att deltagarnas svar påverkas av den enskilda forskaren vilket gör att 

studiens validitet är god. 

8.4 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om resultatet blir det samma om undersökningen genomförs på 

nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman, 

2002). Här behövs det fler studier för att utvärdera om aktuell studie har hög eller 

låg reliabilitet. Forskning på ambulanspersonal liknade aktuell studie är begränsat. 

Vilket leder till att resultaten är svåra att jämföra. Urvalet av deltagare är inte ett 

slumpmässigt urval vilket är praxis inom forskningen (Bryman, 2002). Det skulle 

varit i det närmaste omöjligt att få fram ett representativt stickprov. Nu uppstod det i 

stället en bra möjlighet att studera alla i en bestämd population. Sammantaget kan 

därför studiens reliabilitet bedömas som låg. 

 

9 Resultatdiskussion 

Syftet till studien var att undersöka vilka omständigheter som påverkar 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan avseende barn till Socialtjänsten. För att 

besvara syftet ansågs en mixad metod vara det bästa alternativet. Resultaten är 

uppdelade i en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen av studien 

stärker den kvantitativa delen och vice versa. Deltagarna ombads att uppskatta i 

vilken grad olika omständigheter påverkat dem att inte göra en anmälan. Vad som 

framkom var att det som påverkade deltagarna mest var en ”osäkerhet om aktuell 

situation ska bedömas som misshandel eller omsorgsvikt”. Vilket styrks av svaren i 

de öppna kvalitativa frågorna där osäkerhet är ett återkommande tema. Flera nya 

svar framkom från den kvalitativa delen av studien som inte täcktes in inom de 

slutna frågorna i enkäten.  

9.1 Kvalitativ resultatdiskussion 
Analysen resulterade i två övergripande kategorier samt tillhörande subkategorier. 

Resultaten visar att osäkerhet är en viktig omständighet som försvårar för 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Osäkerheten grundar 

sig på den enskilde ambulanspersonalens egen kunskap och förmåga att bedöma 

samt en bristande tillit till Socialtjänsten. Detta kan kopplas till Martinsen som 

menar att tillit och barmhärtighet hör till de spontana livsyttringarna och därför är 

grundläggande i mänskliga relationer (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterstrom, & 

Rehnsfeldt, 2015). Samtidigt kan dessa resultat kännas igen i Söderman & Jacksons 

(2011) studie som är utförd på sjuksköterskor vid barnavårdscentraler och som 

visade att beslutet att anmäla till socialtjänsten upplevdes som svårt. Orsaken var att 

de inte upplevde sig helt säkra på om barnet for illa. Detta kan kopplas till det 

föreliggande resultatet som visar på att ambulanspersonal är osäkra på sin egen 
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förmåga att bedöma om barn far illa samt misstro och bristande tillit till 

Socialtjänsten. Tidigare forskning på läkare visar att den vanligaste orsaken till 

varför de inte rapporterade, var brist på återkoppling från den sociala myndigheten 

(Ayou et al., 2017). Sammantaget visar resultatet att tilliten till Socialtjänsten 

behöver stärkas då det verkar vara en betydande orsak till uteblivna 

orosanmälningar. 

I den aktuella studien beskrivs kollegial samverkan som både ett hinder och en 

tillgång för att göra orosanmälningar när barn far illa. Detta resultat har stöd i 

tidigare forskning. En studie av Söderman och Jackson (2011) framhöll kollegorna 

som ett viktigt stöd då de kände till och var insatta i problem. Samtidigt visade det 

sig att i föreliggande studie att kollegor med en annan uppfattning ger osäkerhet och 

därmed försvårar för dem att göra en orosanmälan. Detta tillsammans med det 

föreliggande resultatet ger förståelse att å ena sidan underlättar kollegor och å andra 

sidan försvårar kollegor förfarandet med att orosanmäla när barn far illa.  

Den enskilt vanligaste orsaken som försvårar orosanmälan som framkommit från 

den kvalitativa delen av studien var ett förlegat anmälningsförfarande. I studien 

Tiyyagura, Gawel, Koziel, Asnes, & Bechtel, (2014) som utfördes vid tre 

akutkliniker i USA visar resultaten även där att en försvårande omständighet mot att 

rapportera övergrepp av barn är faktorer som är förknippade med 

anmälningsförfarandet. Detta innebär således att ett krångligt analogt system 

riskerar hindra personalen från att orosanmäla. 

 

9.2 Kvantitativ resultatdiskussion 
Det föreliggande resultatet visar en signifikant skillnad mellan kvinnor och män 

avseende orosanmälningar. Kvinnlig ambulanspersonal anmäler i större utsträckning 

oro om barn än vad män gör. Inga signifikanta skillnader kunde dock ses mellan 

gruppen med kort och de med lång yrkeserfarenhet på motsvarande fråga.  

Det som påverkade deltagarna mest att inte anmäla var Osäkerhet om aktuell 

situation ska bedömas som misshandel eller omsorgssvikt. Här fanns en signifikant 

skillnad där kategorin de med kort yrkeserfarenhet påverkades i mindre grad än de 

med lång erfarenhet. I en artikel av Lechasseur et al (2018) beskrivs etisk reflektion, 

etisk beslutsförmåga samt etisk handling som viktiga i att vara etiskt kompetent. 

Detta skulle kunna kopplas till det föreliggande resultatet. Utifrån det kan det antas 

att en längre yrkeserfarenhet har betydelse för att utveckla denna etiska kompetens. 

Förutom betydelsen av kompetens framkom i det föreliggande resultatet kunskap 

som viktigt. Sammantaget skulle det kunna antas att den etiska kompetensen stärks 

med erfarenhet. 

Av deltagarna var det 50 % som skattade sig ha bra eller mycket bra kunskaper att 

tolka tecken på barn som far fysiskt illa. På motsvarande fråga där istället deltagarna 

skulle skatta sina kunskaper om där barn far psykiskt illa, uppgav 32 % ha bra eller 

mycket bra kunskaper. I studien Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & Dunne, (2010) 

var sjuksköterskor osäkra och hade inte tillräcklig kunskap i att bedöma om ett barn 

har utsatts för emotionella missförhållanden. Detta kan sättas i relation till studien 



 

21 

 

av Elarousy och Abed (2019) som visade att kunskapsbrist var en viktig orsak till att 

anmälan inte genomfördes. Tecken som barnen uppvisade vid övergrepp eller 

försummelse uppmärksammades därför inte. Detta tillsamman med det föreliggande 

resultatet understryker vikten av kunskap och kompetens när det kommer till att 

orosanmäla när barn far illa. I synnerhet när barn misstänks fara psykiskt illa men 

också när de misstänks fara fysiskt illa.  

Som tidigare beskrivits fanns det en osäkerhet om aktuell situation ska bedömas 

som misshandel eller omsorgssvikt, som påverkade deltagarna mest att inte anmäla. 

Tidigare har detta kopplat till kompetens och kunskap, men det skulle också kunna 

kopplas samman med vårdrelationen mellan ambulanspersonalen och barnet. 

Kendorfs (2009) studie menar att vårdrelationen till barn ofta skiljer sig åt i 

jämförelse mot vuxna. Dessutom uppfattas kommunikationen mellan vårdare och 

barn ofta som en utmaning. Samtidigt kan detta kopplas till Martinsen som menar 

att när sjuksköterskan möter en patient är det en tvåvägskommunikation, det är inte 

den ene som möter den andre utan de möter varandra (Martinsen, 2006). Detta 

kräver en kommunaktion mellan ambulanspersonalen och barnet. Kan det vara så att 

barnet som ambulanspersonalen möter har en utvecklad förmåga till att dölja sina 

missförhållanden? I folkhälsomyndighetens (2016) artikel framgår det att barn som 

växer upp i familjer som brukar våld riskerar att normalisera våld. Därför kanske 

den tvåvägskommunikation som Martinsen (2006) beskriver som nödvändig istället 

utgöras av en envägskommunikation. Sammantaget kan detta sägas vara en 

utmaning när Ambulanspersonalen ska identifiera något som hos barnet möjligtvis 

är normaliserat och därför svårt att uttrycka.  

I den föreliggande studien svarade 82% att de hade gjort en orosanmälan till 

Socialtjänsten. Resultatet stämmer inte överens med en studie av Svärd (2017) där 

flera professioner på fyra barnsjukhus i Sverige var respondenter. Den studien 

visade att mer än hälften av respondenterna aldrig gjort en anmälan. Dessutom var 

sjuksköterskor och undersköterskor de med lägst andel orosanmälningar. Likt 

Svärds studie har aktuell studie undersökt dessa två professioner men har kommit 

fram till olika resultat. Det är därför anmärkningsvärt varför ambulanspersonal 

anmäler i högre grad. Kan det vara så att ambulanspersonal har större möjlighet att 

finna dessa barn eftersom de träffar barnen i deras hemmiljö i jämförelse med 

sjukhuspersonal? Eller beror det på hierarki då ambulanspersonal inte har någon 

personal med högre medicinsk kompetens kopplad till sig i det kliniska arbetet att 

luta sig emot? Detta är dock studerat i liten utsträckning inom ambulanssjukvården 

och trots flera sökningar har forskningsrapporter i ämnet hittats i liten utsträckning. 

En studie av King, Baker, och Ludwig (1993) inkluderande ambulanssjukvårdare 

visar på liknande resultat som i Svärds (2016) studie, nämligen att få har gjort en 

orosanmälan. Samtidigt visar resultatet i den föreliggande studien att cirka 78 % 

någon gång eller vid flera tillfällen avstått att anmäla trots att oro funnits. 

Tillsammans med föregående frågeställning skulle resultatet kunna tyda på att 

ambulanspersonal träffar många barn som far illa, vilket gör att många inom 

personalgruppen har gjort orosanmälan. Man kan anta att på grund av att personalen 

träffar dessa barn tämligen frekvent så finns det även tillfällen då 

ambulanspersonalen avstått att anmäla. Som tidigare nämnt finns inte mycket 



 

22 

 

forskning på ambulanspersonal och orosanmälningar när barn misstänks fara illa 

vilket gör att resultatet inte kan verifieras med tidigare forskning.  

Utifrån vårdetiska aspekter kan det antas ge långtgående negativa konsekvenser för 

det enskilda barnet när ambulanspersonal inte ser eller väljer att inte orosanmäla fast 

misstanke finns. Detta kan kopplas till Martinsen som menar att omsorg 

kännetecknas av ett etiskt krav (Jahren-Kristoffersen, 2002). Enligt Martinsen sviker 

vårdarna i detta avseende patientens tillit genom att inte komma denne till mötes då 

det har anförtrott sig till vårdaren. Det förtroende patienten ger vårdaren innebär 

utifrån dessa tankar ett etiskt krav på att komma patienten till mötes. Således tar inte 

ambulanspersonalen ansvaret fullt ut för barnets tillit. Följden skulle då kunna sägas 

bli att omvårdanden inte lyckas möta de behov som patienten har (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Dessutom visar forskning att dessa barn riskerar alkoholproblem i 

tonåren och upp i vuxen ålder, depression och fördubbling av självmord (Gilbert et 

al., 2009). Sammantaget kan detta komma att allvarligt skada relationen mellan 

ambulanspersonalen och patienten. Detta kan kopplas till Erikssons (1994) teori om 

vårdlidande där vårdlidande är det lidande som förorsakats av vård eller utebliven 

vård. Bryts förtroendet är det i paritet med vårdskada och borde räknas som sådan. 

Dessutom kan detta orsaka samhälleliga konsekvenser i ett längre perspektiv genom 

att de utsatta barnen har en ökad risk att i framtiden begå våldsbrott och orsaka 

smärta och lidande på andra (Gilbert et al., 2009; Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Sammantaget kan detta således påverka både det enskilda barnet, vårdrelationen, 

ambulanspersonalens ansvar och samhället. 

 

10 Slutsats 

Fynden i denna studie visar hur viktigt det är att studera ambulanspersonal explicit. 

Inte mycket forskning finns om denna yrkesgrupp och vad som påverkar dem att 

anmäla oro om barn. Förekomsten av kunskapsbrist framför allt kring att tolka 

tecken på barnmisshandel är oroande. Att majoriteten av ambulanspersonalen avstår 

att anmäla trots att oro finns är ett stort problem och det framkom flera orsaker till 

detta. 

10.1 Kliniska implikationer 
Det resultat som framkommit i studien torde vara till nytta inom 

ambulanssjukvården generellt och för aktuell arbetsplats där studien har utförts. 

Studien visar att förhållandevis många personal inom ambulanssjukvården har gjort 

orosanmälningar. Samtidigt visar resultaten att många också har avstått. Flera 

förklaringar framkom varav osäkerhet, okunskap och bristande tillit till 

Socialtjänsten var några viktiga förklaringar. Utbildning i området behövs. 

Utbildning som leder till fördjupad kunskap och därmed minskar osäkerheten hos 

personalen. Vidare ser författaren nytta av att personal från Socialtjänsten erbjuds 

att föreläsa i ämnet för att återuppbygga tilliten till Socialtjänsten.    
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I aktuell studien undersöktes inte skillnader mellan de olika professionerna som är 

representerade inom ambulanssjukvården. Anledningen till det var att inte riskera 

anonymiteten hos deltagarna. Vidare forskning skulle därför vara intressant att 

undersöka om det föreligger skillnader mellan professionerna och deras inställning 

och utförande av orosanmälan till Socialtjänsten. 

De kliniska implikationerna av det föreliggande examensarbetet kan sägas vara 

följande. 

• Utbildning av ambulanspersonalen för att stärka deras kunskaper avseende 

bedömningar av framförallt psykiska missförhållanden hos barn men också 

fysiska. 

• Kontinuerliga möten och samverkan med Socialtjänsten för att öka tilliten 

mellan organisationerna. 

• Utbildning för att öka förståelsen för Socialtjänstens 

handläggningsprocesser hos ambulanspersonal. 

• Utveckling av möjligheter att simulera samtal med barn om fysiska och 

psykiska missförhållanden. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Jag studerar på Linneuniversitetet till specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård. Jag behöver din tillåtelse att personal anställda på 

Premedic Östergötland ska svara på frågor i en enkät. Enkäten behövs som 

underlag till en magisteruppsats. 

Studiens syfte är att undersöka vilka omständigheter som påverkar 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan till socialtjänsten samt om 

yrkeserfarenhet påverkar antalet orosanmälningar. 

Enkäten kommer att finnas på respektive station under vecka 6 och 7. 

 

______________________________________________________________ 

Verksamhetschefs medgivande 

 

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

______________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan om att delta i en enkätstudie om vad som påverkar 

ambulanspersonal att göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

Underlaget till studien kommer bestå av enkäter. Studiens syfte är att 

undersöka vilka omständigheter som påverkar ambulanspersonal att göra en 

orosanmälan till socialtjänsten samt om yrkeserfarenhet påverkar 

benägenheten att göra en orosanmälan.  

Jag vänder mig till all ambulanspersonal det vill säga både sjuksköterskor 

och ambulanssjukvårdare. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen 

till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård vid Linnèuniversitetet i 

Växjö. Studien kommer att genomföras med en enkät innehållandes ett antal 

frågor. Enkäten kommer finnas tillgänglig på samtliga Premedic stationer i 

Östergötland under vecka 6 och 7.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och Du 

kommer vara anonym. Redovisningen av resultatet kommer att ske på 

gruppnivå så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i 

form av ett skriftligt examensarbete.  

Deltagandet är helt frivilligt och ingen ekonomisk eller annan ersättning 

utgår. 

Genom att besvara enkäten ger du ditt godkännande till att delta i studien 

såsom den är beskriven i detta brev. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till mig eller 

uppsatsens handledare. 

 

 

Student    Handledare  

Martin Eriksson      Mats Holmberg 

Sjuksköterska  Ambulanssjuksköterska/Med.Dr. 

E-post:   Adjungerad lärare 

martin.eriksson@premedic.se Linnéuniversitetet   

   E-post: mats.holmberg@lnu.se 
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Bilaga 3 

Etisk egengranskning 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 
15 år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande 
av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   



 

 

 

Bilaga 4 

 

Enkät barn som far illa 

 

1. Jag är: 

  Kvinna 

  Man 

 

2. Hur många år har du arbetat inom ambulanssjukvården? 

  Mindre än 2 år 

  2 till 5 år 

  6 till 10 år 

  Mer än 10 år 

 

3. Hur många gånger har du gjort en anmälan till socialtjänsten? 

  Aldrig 

  1 till 3 gånger. 

  4 till 6 gånger. 

  Fler än 6 gånger. 

 

4. Har du gjort någon anmälan det senaste året (365 dagar)? 

  Ja 

  Nej 

 

5. I vilken utsträckning upplever du att du är förtrogen med 

anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen? 

Inte alls förtrogen                                                                   Mycket förtrogen 

      1            2               3                   4                        5 



 

 

 

 

6. När jag misstänkt att ett barn riskerat att fara illa har jag gjort följande 

(flera alternativ kan anges, kryssa samtliga de påståenden som stämmer för 

dig): 

  Försökt lösa problemet själv genom samtal med föräldrarna. 

  Motiverat föräldrarna att söka stöd på egen hand. 

  Motiverat den unge att söka stöd på egen hand. 

  Gjort en anmälan till Socialtjänsten om att barnet/den unge far illa. 

  Annat:  

  Jag har aldrig haft en misstanke om att barn far illa. 

 

 

 

7. Vad uppgav du för orsak i den senaste anmälan du gjorde? Ange så många 

alternativ som passar för dig. 

  Barnet utsatt för fysisk misshandel och/eller bestraffning. 

  Barnet utsatt för sexuellt övergrepp. 

  Vårdnadshavare kränkt, trakasserat eller hotat barnet. 

  Vårdnadshavare försummat barnets behov av emotionellt och     

psykiskt stöd. 

  Vårdnadshavare försummat barnets behov av hälso- och sjukvård. 

  Brister i barnets kost, hygien eller kläder (t.ex. ej årstidsanpassade). 

  Barnet/den unges självdestruktiva beteende (t.ex. 

självskadebeteende, suicidförsök, missbruk). 

  Vårdnadshavares bristande uppsikt över barnet. 

  Vårdnadshavares psykiska nedsättning eller sjukdomstillstånd. 

  Vårdnadshavares fysiska nedsättning eller sjukdomstillstånd. 

  Vårdnadshavares alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk. 

  Förekomst av våld mellan vårdnadshavare. 

  Vårdnadshavares suicidförsök/suicid. 

  Inte gjort någon anmälan. 

  Annan orsak: 



 

 

 

8. Nedan ges exempel på några omständigheter. Uppskatta i vilken grad 

dessa omständigheter har påverkat dig så att du har valt att inte göra en 

anmälan. (Ringa in det alternativ som passar bäst för dig.) 

Osäker på om den aktuella situationen skulle bedömas som misshandel eller 

omsorgssvikt: 

 Har inte påverkat alls                                  Har påverkat ofta 

        1                          2                           3                            4                      5 

 

Rädsla att försämra relationen till föräldrarna: 

Har inte påverkat alls                                                             Har påverkat ofta 

       1                           2                           3                            4                      5  

 

Rädsla att försämra relationen till barnet/den unge: 

Har inte påverkat alls                                                             Har påverkat ofta 

       1                          2                             3                           4                      5 

 

Rädsla för hot eller att det kan påverka min egen säkerhet: 

 Har inte påverkat alls                                                            Har påverkat ofta 

       1                          2                             3                           4                      5   

 

Osäker på kulturella skillnader i barnuppfostran: 

 Har inte påverkat alls                                                            Har påverkat ofta 

        1                           2                             3                         4                       5 

 

Förälder har kunnat förklara hur en skada uppstått: 

  Har inte påverkat alls                                                           Har påverkat ofta      

       1                           2                              3                         4                       5 

 

 



 

 

 

 Barnet/den unge har själv kunnat förklara hur en skada uppstått: 

 Har inte påverkat alls                                                            Har påverkat ofta 

       1                          2                               3                         4                      5 

 

Jag har känt mig för stressad för att hinna hantera en anmälan: 

 Har inte påverkat alls                                                            Har påverkat ofta 

       1                         2                               3                          4                       5 

 

Ambivalent kring vilken åtgärd som var bäst vid tillfället: 

 Har inte påverkat alls                                                            Har påverkat ofta 

       1                        2                                3                          4                      5 

Jag har inte förtroende för att socialtjänsten ingriper tillräckligt: 

 Har inte påverkat alls                                                           Har påverkat ofta 

      1                        2                                3                          4                       5 

 

Jag har valt att försöka lösa situationen själv genom samtal med 

föräldrarna/barnet. 

 Har inte påverkat alls                                                          Har påverkat ofta 

      1                       2                              3                          4                       5 

 

9. Har du någon gång haft en oro där du valt att inte göra en anmälan, men 

efteråt haft en känsla att du kanske borde ha gjort det? 

  Nej, aldrig. 

  Ja, någon enstaka gång. 

  Ja, flera gånger. 

 

 

 



 

 

 

10. I vilken grad anser du att du har kunskap om vilka tecken som finns när 

ett barn far fysiskt illa? 

Inte tillräckliga kunskaper                                              Mycket bra kunskaper 

     1                        2                              3                          4                        5 

 

11. I vilken grad anser du att du har kunskap om vilka tecken som finns när 

ett barn far psykiskt illa? 

Inte tillräckliga kunskaper                                              Mycket bra kunskaper 

     1                        2                              3                         4                         5 

 

 

 

 

12. Kan du beskriva vad du anser kan underlätta för dig att göra en 

orosanmälan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

13. Kan du beskriva vad du anser kan försvåra för dig att göra en 

orosanmälan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 


