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ABSTRACT 

Bakgrund: Barnmisshandel har historiskt sett funnits med i fostrandet av barn mycket länge, 

men år 1979 blev Sverige först i världen att införa den lagändring som förbjuder aga i 

hemmet. Trots lagstiftning har anmälningarna mot barnmisshandel ökat de senaste åren och 

det finns ett stort mörkertal, speciellt hos de mindre barnen. Att bli utsatt för misshandel som 

barn kan ge skador för livet och sjuksköterskan är en av de som först träffar på de här barnen. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan vet vilka tecken hen ska vara uppmärksam på för att 

kunna upptäcka barnmisshandel. Syfte: Syftet var att beskriva vilka tecken sjuksköterskan 

kan identifiera för att upptäcka barnmisshandel. Metod: Metoden som användes var en 

litteraturstudie med systematiska sökningar. Totalt inkluderas 12 studier från databaserna 

Medline, CINAHL Plus with Full Text och Pubmed. Resultat: Några av de mest 

framträdande fysiska tecknen på barnet var blåmärken, frakturer och skallskador. Gällande 

psykologiska tecken på barnet sågs aggressioner, att barnet var tillbakadraget och likgiltigt. I 

förälderns och familjens beteende framkom bland annat att familjerna höll sig isolerade, inte 

dök upp på bokade tider eller att föräldern kunde bete sig aggressivt eller lämna en förklaring 

på händelsen som inte stämde överens med barnets skador. Slutsats: I litteraturstudien 

framkom att det fanns flera tecken hos både barnet och familjen som sjuksköterskan kan 

identifiera för att upptäcka barnmisshandel. Det framkom även att det är viktigt att se helheten 

och därför behöver sjuksköterskan kunna använda alla sina sinnen och sina praktiska 

erfarenheter för att göra en professionell bedömning. 
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1. BAKGRUND 

1:1 Barnmisshandel historik 

Historiskt sett har barnaga funnits i fostrandet av barn mycket länge. Agan ansågs vara en 

kärlekshandling om den gavs med måtta. Det var den goda förälderns uppgift att på det här 

sättet få barnen att bli väluppfostrade, beskedliga och välanpassade. Agan var en del av 

samhällets kultur och tradition och inga barn oavsett klass undkom, varken barnhusbarn eller 

kungabarn. Men redan på medeltiden fanns en skillnad mellan orden aga och misshandel. 

Agan utfördes i syfte att uppfostra, men fick inte lämna några fysiska skador. Bestraffningar i 

form av aga skulle ges som ett tillrättavisande för att lära in ett gott uppförande, inte som en 

hämnd på ett olydigt barn (Bergenlöv, 2009). Med hänsyn till barnets ålder och övriga 

omständigheter ansågs aga vara tillåtet. År 1966 ströks det ur föräldrabalken och aga 

likställdes med misshandel och år 1979 blev Sverige det första landet i världen att införa den 

lagändring i föräldrabalken som förbjuder aga i hemmet (SOU 2001:18). I föräldrabalken står 

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.” (SFS 1949:381 kap. 6, 1 §). Det står även att vårdnadshavaren till 

barnet har ansvaret att tillgodose barnets behov med hänsyn till barnets ålder och utveckling 

och att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (SFS 1949:381, kap. 6, 2 §).  

 

År 1990 skrev Sverige på FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2015). FN:s 

barnkonvention innebär bland annat att alla barn är lika mycket värda, att barnets bästa alltid 

ska komma i första hand och att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Barnkonventionen innebär också att barnets förälder eller annan vårdnadshavare har ansvaret 

för barnets uppfostran och utveckling och att barnet har rätt att skyddas från fysiskt och 

psykiskt våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av de personer som har hand om och 

ansvarar för barnet. I barnkonventionen står även att alla barn ha rätt till en skälig 

levnadsstandard med bostad, kläder, mat och rent vatten och att barn har rätt till lek, vila och 

fritid (Unicef, 2017).  

  

1.2 Olika former av barnmisshandel 

Barnmisshandel, som även går under begreppet barn som far illa, delas in i fem olika 

kategorier: fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse 

(Hindberg, 2006). Oftast förekommer flera av formerna tillsammans, och gränserna mellan 

dem kan därför vara svåra att definiera (Svedin, 2007). 

 

1.2.1 Fysisk misshandel 

Fysisk misshandel innebär att ett barn avsiktligt skadas fysiskt (Hindberg, 1999). De 

vanligaste typerna av fysisk misshandel är slag, sparkar och bränn-, skållnings-, stick-, skär- 

och bitskador (Hindberg, 2006).  

 

1.2.2 Psykisk misshandel 

Psykisk misshandel är en aktiv handling där avsikten är att såra och kränka barnet. Till 

skillnad från försummelse som sker oavsiktligt, innebär psykisk misshandel en direkt 

fientlighet mot barnet (Hindberg, 2006). Oftast innebär psykisk misshandel att barnet utsätts 
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för avvisande, terrorisering, isolering eller hot om fysiskt eller psykiskt våld (Hindberg, 

1999).  

 

1.2.3 Vanvård och försummelse av barn 

Fysisk försummelse är till skillnad från fysisk misshandel, inte avsiktlig. Oftast har 

föräldrarna till barnet en psykisk sjukdom, lider av missbruk eller en funktionsnedsättning. 

Föräldrarna kan även ha drabbats av en livskris, ha ekonomiska problem eller ha en stor 

konflikt i familjen (Hindberg, 2006).  

Svedin (2007) menar att det finns olika typer av vanvård och försummelse av barn. Medicinsk 

försummelse innebär att barnets hälso-och sjukvårdsbehov inte tillgodoses. Barnet kanske inte 

tas till tandvården, barnavårdscentralen eller att den medicinska vården inte sköts, till exempel 

att insulininjektioner eller astmamediciner inte ges som de ska.  

Fysisk försummelse, även kallad vanvård, innebär att barnets hygien inte tillgodoses vilket 

även innebär mun-och tandhygien. Fysisk försummelse innebär också att barnet inte får 

tillfredsställande kost, omvårdnad, sömn eller kläder som är anpassade efter årstiden. 

Försummelse gällande tillsyn är när barnet inte ses till vid exempelvis bad eller när barnet tar 

sig till och från skolan, vilket kan leda till fysiska skador eller dödsfall. 

Försummelse gällande utbildning innebär att barnets behov av vägledning och fostran, att lära 

sig sociala regler och att gå till skolan, inte tillgodoses.  

Emotionell försummelse innebär att barnet inte får behovet av kärlek och bekräftelse 

tillgodosett. 

Miljömässig försummelse betyder att barnets fysiska miljö inte är tillfredsställande. En säker 

bostadsmiljö innebär att bo i ett säkert bostadsområde (ibid.).   

 

1.2.4 Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp innebär att ett barn blir utsatt för sexuella handlingar av en vuxen person. 

Handlingarna kan bland annat vara verbala kommentarer, blottning, tittande på porrfilm, 

smekningar av bröst och genitalier, onani på barnet eller den vuxne eller fullbordade genitala, 

anala eller orala samlag (Svedin, 2007).  

 

1.3 Riskfaktorer för barnmisshandel 

Paavilainen och Flinck (2013) menar att riskfaktorer hos barnet kan till exempel vara barnets 

ålder. Små barn löper en större risk för barnmisshandel än äldre barn. Komplikationer i 

samband med graviditeten eller förlossningen, låg födelsevikt på barnet eller om barnet har 

något handikapp är också riskfaktorer för barnmisshandel.  

Det finns flera riskfaktorer för barnmisshandel som kan ses hos familjen och i familjemiljön. 

Riskfaktorer hos föräldrarna är till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller att själv ha varit 

utsatt för barnmisshandel. Riskfaktorer för barnmisshandel i familjemiljön är om det sker 

annan form av misshandel i hemmet och att familjen har en dålig socioekonomisk situation.  

Ingen riskfaktor kan ensam garantera att barnmisshandel sker. Det är istället viktigt att få en 

helhetsbild på barnets och familjens liv för att kunna göra ett antagande om att 

barnmisshandel sker. Fastställs det att en typ av misshandel sker finns risken att andra typer 

av misshandel pågår (ibid.).  
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1.4 Förekomst av barnmisshandel idag  

Anmälningarna av barnmisshandel har ökat stadigt de senaste åren. År 2015 anmäldes 20 800 

fall av misshandel mot barn i åldern 0 - 17 år vilket är en ökning med nio procent sedan 2014, 

och sett från år 2008 har ökningen skett med 21 procent. (Brottsförebygganderådet, 2017). 

Ändå är det enligt SOU (2001:18), många misshandlade barn som inte uppmärksammas. För 

varje barn som utsätts för fysiska övergrepp som blivit känt för hälso- och sjukvården, finns 

minst två fall till som inte blivit uppmärksammade. För varje barn som blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp som blivit känt för hälso- och sjukvården, finns minst fyra fall som inte 

blivit uppmärksammade. Dels beror det på att många barn inte har någon vuxen runt sig som 

de litar på och kan berätta för om övergreppen de utsätts för. Dels beror det på att både 

barnomsorgen och hälso- och sjukvården visar stora svårigheter att anmäla misstänkta fall till 

socialtjänsten, där bland annat tvivel kan ligga bakom ett beslut om att inte göra en anmälan. 

Personalen som haft hand om barnet tvivlar på att en anmälan kommer göra någon skillnad 

för barnet, att de känt mer oro än en egentlig misstanke och att de känt att de haft brist på 

fakta (SOU 2001:18). Så trots de ökade polisanmälningarna mot barnmisshandel finns ett stort 

mörkertal, speciellt hos de mindre barnen. I den yngre gruppen av barn är det svårt att 

upptäcka misshandel vilket gör att polisanmälningar inte kan ses som ett mått på hur stor 

omfattningen av barnmisshandeln är. Benägenheten att anmäla brott som begås av en bekant 

person är dessutom låg (Hindberg, 2006) och barn under 15 år får inte intervjuas i 

brottsofferundersökningar, vilket också bidrar till mörkertalet gällande barnmisshandel 

(Brottsförebyggande rådet, 2017). Den barnmisshandel som leder till dödsfall syns också 

sällan i statistiken. Om det inte är uppenbart att orsaken är misshandel är det svårt att 

fastställa, speciellt när det gäller små barn. Det leder till att orsaken istället framställs som 

olycksfall, plötslig spädbarnsdöd eller oförklarligt dödsfall (Hindberg, 1999).  

 

Barnmisshandel är ett stort samhällsproblem och enligt Barnombudsmannen (2015) behöver 

samhället ta tag i våldet och de kränkningar som förekommer mot barn. Oavsett om 

misshandeln sker i syfte att fostra barnet eller om det görs i affekt, är brottet lika stort. Men 

även om barnmisshandel har diskuterats aktivt sen 1950-talet finns få studier i ämnet (Janson, 

2001), vilket enligt Hindberg (2006) visar i vilken utsträckning problemet tas på allvar. 

 

1.5 Konsekvenser av barnmisshandel 

1.5.1 Barns utveckling 

För att utveckla sitt känsloliv behövs att en förälder kan känna in och reagera på barnets olika 

behov, innan barnet själv kan reglera det (Tegnell & Hellgren, 2010). Barn som har blivit 

misshandlade visar en större risk för kognitiva, emotionella och sociala problem än barn som 

inte blivit misshandlade. På grund av understimulering och otrygghet i hemmiljön, lider 

många av de misshandlade barnen av försening i sin psykiska utveckling (Hindberg, 1999). 

Det är oftast små barn som blir slagna och det är även de som är känsligast (Tegnell & 

Hellgren, 2010). 

 

1.5.2 Negativ inlärning 

För att ett barn ska ha möjlighet att utveckla moraliska principer krävs en uppfostran som inte 

innebär våld. Barnet måste få möjlighet till självständigt tänkande och en förklaring på vad 

som är det önskade beteendet. Att uppfostra ett barn med fysisk bestraffning, så kallad negativ 

inlärning, innebär att barnet inte utvecklar de moraliska principerna. Uppfostran blir istället 
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ytlig och handlar mest om att undvika bestraffning än att göra rätt. Så när föräldern slår sitt 

barn för att få ett önskat beteende, lär sig barnet istället att aggressivitet eller flykt är det 

beteendet som önskas. Det innebär att barnet inte kan härleda bestraffningen till det önskade 

beteendet, vilket gör att en del föräldrar tror att bestraffningen varit för mild och ökar därför 

våldet (Tegnell & Hellgren, 2010).  

 

1.5.3 Konsekvenser i vuxen ålder 

Barnmisshandel kan ge kvarvarande symtom upp i vuxen ålder som exempelvis depressioner, 

ätstörningar och svårigheter att knyta an till sina egna barn (Janson, 2001). De kan även 

riskera att få en lägre utbildningsgrad och risken för att utveckla fetma är större än för 

personer som inte blivit utsatta för barnmisshandel (Tegnell & Hellgren, 2010). Det är även 

vanligt att fysiskt misshandlade barn tidigt blir kriminella och börjar begå brott (Hindberg, 

1999).  

 

1.6 Kari Martinsens omsorgsteori 

Martinsen (2003) menar att begreppet omsorg är en grundläggande förutsättning för allt 

mänskligt liv. Omsorg är det mest naturliga och grundläggande för människan och i relationen 

med andra är omsorg det mest väsentliga. Omsorg förutsätter alltid att det finns andra, och 

gemenskap och relationer är ett måste för att människans existens och vardag ska få en 

mening. Människan behöver mänsklig respons som bygger på att ta hand om andra utan 

förbehåll. Martinsen menar även att omsorg hör ihop med principen att ta hand om de svaga, 

vilket är den grupp människor som på grund av sin ålder eller sjukdom inte kan tillgodose sitt 

hjälpbehov. I relationen mellan sjuksköterska och patient är omsorg grundläggande i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ska i sitt omhändertagande kunna vårda på ett sätt som värnar 

om patientens liv och intressen.  

Martinsen (2003) beskriver vikten av att kunna använda sina praktiska färdigheter och sina 

sinnen som sjuksköterska, för att kunna ge en bra omvårdnad. De praktiska färdigheterna fås 

genom praktisk erfarenhet. När det gäller sjuksköterskans sinnen är synen det mest väsentliga 

sinnet, vilket ger en överblick och en helhet. Tillsammans med de andra sinnena ges sedan en 

intrycksbaserad förståelse av situationen och ger sjuksköterskan möjlighet till en 

helhetsbedömning och ett professionellt omdöme. Sjuksköterskan kan få en sensitiv öppenhet 

som gör att bönen om livsmod i patientens lidande upptäcks och de professionella 

egenskaperna gör att sjuksköterskan kan förstå och göra rätt för patienten. 

 

1.7 Barnmisshandel och sjuksköterskan 

Sjuksköterskan är ofta den första kontakten inom sjukvården det misshandlade barnet har och 

kan av den anledningen vara den första att upptäcka eller misstänka barnmisshandel. Barn 

som blivit utsatta för barnmisshandel löper en mycket ökad risk att bli utsatta igen (Botazzi & 

Jacobson, 2009). Det är den totala uppväxtmiljön, inte ett enskilt trauma, som ökar risken för 

att utveckla svårigheter senare i livet. Det gör att barn som kommer ifrån misshandeln och 

placeras i en läkande miljö har förutsättningarna att klara sig bra på sikt (Janson, 2001). 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan kan upptäcka barnmisshandel för att kunna förhindra 

att den fortsätter (Botazzi & Jacobson, 2009). Men att identifiera barnmisshandel kan vara 

komplicerat. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal har oftast kunskaperna om 

barnmisshandel men identifieringen försvåras av att det är ett känsligt ämne och att 



5 
 

personalen idag arbetar under press (Paavilainen & Flinck, 2013). Däremot måste 

sjuksköterskan följa de lagar som finns gällande vårdpersonal; 

Personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga enligt lag att anmäla vid kännedom om att ett 

barn far illa. Även när det finns en misstanke om att ett barn far illa måste personalen anmäla. 

Efterföljs inte det här finns risk för rättslig påföljd (Socialtjänstlag [SOL] SFS 2001:453, kap. 

14, 1 §).  

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 1 §, 2 f §, fastställs att vården ska 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador och att målet är att 

upprätthålla en god hälsa och vård på lika villkor. Hälso- och sjukvårdslagen innebär också att 

personal inom vården ska samverka med samhällsorgan och de organisationer som berörs när 

ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

 

2 PROBLEMFORMULERING  

Trots lagstiftning förekommer fortfarande barnmisshandel i olika former. Att bli utsatt för 

misshandel som barn kan ge skador för livet, därför är det viktigt att det upptäcks så tidigt 

som möjligt. Här har sjukvården och sjuksköterskan en betydande roll. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan vet vilka tecken hen ska vara uppmärksam på för att kunna upptäcka 

barnmisshandeln.   

 

2.1 Syfte 

Syftet var att beskriva vilka tecken sjuksköterskan kan identifiera för att upptäcka 

barnmisshandel. 

 

3 METOD  

Metoden som använts var en litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv 

design.  

 

3.1 Sökstrategi (se Bilaga 1) 

För att hitta artiklar gjordes en litteratursökning i databaserna Medline, CINAHL Plus with 

Full Text, Pubmed och psykINFO. Nyckelbegrepp identifierades utifrån studiens syfte och 

sökorden som valdes var: barnmisshandel, sjuksköterska och identifiera. De översattes till de 

engelska sökorden: child abuse, nurse och identify. Synonymer och närliggande begrepp till 

barnmisshandel skrevs ned: maltreatment och neglect. För att kunna identifiera relevanta 

studier och sortera bort de irrelevanta, var det viktigt att göra sökorden så sensitiva och 

specifika som möjligt (Kristensson, 2014). 

Begränsningarna som gjordes var att studierna skulle vara peer reviewed, engelsk text och 

publicerade mellan åren 2001-2017. 

Den första systematiska sökningen utfördes i Medline. Sökordet Child abuse söktes som 

ämnesord och explode+ kryssades i för att bredda sökningen. Ämnesordet Child abuse och 

synonymerna maltreatment och neglect kombinerades med den Booleska operatoren OR och 

bildade då ett sökblock. Sökblocket kombinerades sedan med sökorden Nurs* och Identif* 

med trunkering och med den Booleska operatoren AND. Genom användningen av den 
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Booleska operatorerna AND skapades en sökning som var mer specifik medan OR 

expanderande sökningen (Karlsson, 2013).  

Den andra systematiska sökningen utfördes i CINAHL Plus with Full Text. Sökningen 

utfördes med samma sökord och kombinerades på samma sätt som i Medline. 

Den tredje systematiska sökningen utfördes i PubMed. Även den sökningen utfördes med 

samma sökord och kombinerades på samma sätt som i Medline. 

Den sista systematiska sökningen utfördes i psykINFO. Sökordet Child abuse söktes som 

ämnesord och explode+ kryssades i. De närliggande begreppen Child neglect och Battered 

child syndrome kom fram som förslag på ämnesord, vilket därför också söktes som det. Child 

abuse, Child neglect och Battered child syndrom kombinerades med den Booleska operatoren 

OR och bildade ett nytt sökblock som kombinerades med sökorden Nurs* och Identif* i 

fritext med trunkering och den Booleska operatoren AND. 

 

3.2 Urval och kvalitetsgranskning 

Inklusionskriterierna var studier som omfattade allmänna sjuksköterskor, och studier som 

handlade om barn. Barn är alla personer i ålder 0 - 18 år (SFS 2001:453). 

Exklusionskriterierna var studier som endast var inriktade på specialistsjuksköterskor.  

När sökningen gjordes blev det totala antalet studier från databaserna 1306 stycken. I första 

urvalet lästes studiernas titlar och 299 studier kvarstod. Många studier föll bort då flera av 

dem var review-artiklar, irrelevanta mot syftet eller inriktade på specialistsjuksköterskor.  

I andra urvalet lästes abstract och relevanta studier som svarade mot syftet och som uppfyllde 

inklusions-och exklusionskriterierna, sparades. Abstracten lästes först enskilt och diskuterades 

sedan tillsammans om deras relevans. Av de 299 studierna återstod 34 stycken.  

Det tredje urvalet skedde genom att de framtagna studierna lästes och bedömdes först enskilt i 

fulltext. Sedan diskuterades studiernas resultat tillsammans för en helhetsbedömning och 12 

studierna sparades för att sedan kvalitetsgranskas, (se Bilaga 2). För att bedöma studiens 

vetenskapliga kvalitet granskades studierna efter Kristenssons (2014) granskningsmall för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. De kvalitativa studierna granskades efter 

trovärdighet och de kvantitativa studierna efter validitet.  

Efter kvalitetsgranskningen återstod fyra studier från Medline, sju studier från CINAHL Plus 

with Full Text, en studie från PubMed och noll studier från psykINFO. 

 

3.3 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet användes integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) innebär 

det att först urskilja övergripande skillnader eller likheter i studiernas resultatdel för att sedan 

identifiera sammanfattande kategorier. Därför lästes datamaterialet noggrant igenom 

gemensamt ett flertal gånger för att identifiera likheter och skillnader i resultaten. De 

färgkodades och slutligen bildades tre kategorier som namngavs till: fysiska tecken på barnet, 

psykologiska tecken på barnet och förälderns och familjens beteende. Resultatet i 

litteraturstudien sammanställdes sedan utifrån kategorierna. 
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3.5 Forskningsetiskt övervägande 

Av de 12 studier som inkluderades var samtliga godkända av en etisk kommitté, vilket 

redovisades i studien eller i den tidskrift som studien publicerats i. Studier som inkluderas i en 

litteraturstudie måste vara etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). För att öka det vetenskapliga 

värdet är det viktigt att det framgår i studierna att forskarna förhållit sig till god etik och fått 

ett etiskt godkännande från olika etiska kommittéer (Wallengren & Henricson, 2013).  

Enligt vetenskapsrådet (2016) får resultatet aldrig förvrängas, vilseledas eller förfalskas och 

genom en öppen redovisning kan forskningen kontrolleras och upprepas. Resultatet i 

litteraturstudien har därför redovisats öppet och objektivt.  

 

4 RESULTAT 

4.1 Fysiska tecken på barnet 

Några av de vanligaste tecknen på fysisk barnmisshandel var blåmärken, frakturer och 

skallskador (Chiang, Huang, Feng & Lu, 2012; Francis, Chapman, Sellick, James, Miles, 

Jones & Grant, 2012; McKinney, Lane & Hickey, 2004; Paavilainen, Merikanto, Åstedt-

Kurki, Laippala, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2002; Paavilainen & Tarkka, 2003; 

Schnitzer, Slusher, Kruse & Tarleton, 2011; Selassie, Borg, Busch & Russel, 2013; 

Sidebotham, Biu & Goldsworthy, 2007). Blåmärkena sågs på huvudet, kroppen och armarna. 

Frakturerna kunde vara krossfrakturer (Paavilainen et al., 2002), revbensfrakturer, 

kotfrakturer (Schnitzer et al., 2011; Selassie et al., 2013) och brutna ben (Francis et al., 2012). 

Skallskadorna kunde vara skallbensfraktur, hjärnskakning, intrakraniell blödning, 

subduralblödning, subaraknoidalblödning och ospecificerad intrakraniell blödning 

(Paavilainen et al., 2002; Schnitzer et al., 2011; Selassie et al., 2013). Tecken på att våld skett 

mot huvudet var blödningar på näthinnan och näthinneavlossning (Schnitzer et al., 2011; 

Selassie et al., 2013). Inre skador som skador på lever, tarmar, mjälten, i thorax och på 

ryggmärgen ansågs också vara tecken på barnmisshandel (Paavilainen et al., 2002; Schnitzer 

et al., 2011), vilket även vara brännskador eller skållning på barnet var (Schnitzer et al., 2011; 

Sidebotham, Biu & Goldsworthy, 2007). Om barnet var under tre år och inkom till vården på 

grund av förgiftning eller drunkning, skulle det ses som ett tecken på fysisk barnmisshandel. 

Fysisk misshandel kunde även innebära att barnet hade skador som uppkommit med skärande 

eller stickande föremål (Schnitzer et al., 2011). Om barnet inkom med multipla skador, 

ständigt återkommande skador eller flera gamla skador, skulle det ses som ett tecken på fysisk 

barnmisshandel (Paavilainen et al., 2002; Selassie et al., 2013). 

Tecken på vanvård var stort kariesangrepp på barn under 10 år eller att barnet var smutsigt, 

hade smutsigt hår eller smutsiga kläder (Paavilainen & Tarkka, 2003; Schnitzer et al., 2011). 

Barnet kunde även ha dåligt blodvärde på grund av svält (Paavilainen & Tarkka, 2003), vara 

underutvecklat (Francis et al. 2012), vara underviktig för sin ålder eller att de inre organen var 

underviktiga. Barnet sågs vara svårt till måttligt avmagrat eller lida av hämmad tillväxt 

(Yamaoka, Amiya, Fujiwara, Yamasaki, Matsuzawa & Miyaishi, 2015). 

Tecken på sexuella övergrepp kunde vara brusten mödomshinna, könssjukdomar, 

bäckenbotteninflammation eller blåmärken på könsorganen (Adams, Starling, Frasier, Palusci, 

Shapiro, Finkel & Botash, 2012; Schnitzer et al., 2011). 
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4.2 Psykologiska tecken på barnet 

Barnmisshandel misstänktes genom att titta på barnets uppträdande. Misstanke om 

barnmisshandel uppstod om barnet var tillbakadraget, tystlåtet, ledsen eller verkade 

deprimerat och betedde sig oroligt (Francis et al., 2012; Paavilainen et al., 2002). Ett 

misshandlat barn kunde även visa rädsla, grät, passivitet, blyghet eller överkänslighet, en brist 

på tilltro, var rastlöst eller ville inte samarbeta vid undersökningar (Paavilainen et al., 2002; 

Paavilainen & Tarkka, 2003). Andra psykologiska tecken var aggressioner och ilska, 

våldsamma humörsvängningar, att barnet var våldsamt eller betedde sig hotfullt (Esmaeili, 

Vaezzadeh, Esmaeili, Hosseini & Shahhosseini, 2014; Francis et al., 2012; Paavilainen et al., 

2002; Paavilainen & Tarkka, 2003).  

Barn i skolåldern kunde ofta visa misstänksamhet eller likgiltighet och led oftast av låg 

självkänsla. Barnet kunde även uppvisa psykosomatiska sjukdomar, vilket gjorde att barnet 

ofta sökte sig till sjukvården. De symtomen kunde innebära olika typer av smärta, bland annat 

huvud- eller magsmärtor (Paavilainen & Tarkka, 2003).  

Barnet kunde visa att hen inte kände tillit till föräldern eller inte vågade prata när föräldern 

var närvarande (Paavilainen et al., 2002). Barnet kunde även undvika att vända sig till 

föräldern för samråd eller tydligt visa rädsla gentemot föräldern. Men barnet kunde även vara 

klängigt på föräldern (Paavilainen & Tarkka, 2003).   

Ett tecken på att barnet var utsatt för sexuella övergrepp kunde vara att barnets beteende eller 

det barnet sa, hade en sexuell karaktär (Paavilainen et al., 2002).  

 

4.3 Förälderns och familjens beteende 

Barnmisshandel kunde misstänkas genom att iaktta förälderns beteende. Föräldern kunde vara 

överbeskyddande mot barnet, inte på några omständigheter vilja lämna barnet ensamt eller 

låta barnet berätta vad som hänt. Den ena föräldern kunde ha ett aggressivt eller fientligt 

beteende, föräldern hade ursäkter till det som hänt och agerade defensivt eller föräldern kunde 

visa ett undvikande, likgiltigt, arrogant eller nervöst beteende. Föräldern kunde även vilja 

förminska det som hänt eller att förälderns beskrivning av händelsen inte stämde överens med 

barnets skador. Föräldern kunde även vilja skylla händelsen på barnet, den andra föräldern 

eller på personalen. Om föräldern visade tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger 

kunde det också vara ett tecken på barnmisshandel (Paavilainen et al., 2002).   

Familjer där barnmisshandel förekom kunde ofta isolera sig och när familjen hamnade i 

situationer där de måste interagera med andra blev det ofta ansträngt. Det fanns inget socialt 

nätverk runt dem, varken mor- och farföräldrar eller vänner. Isoleringen och hemligheter om 

familjen, yttrade sig genom att familjen inte ville berätta något som rörde familjen eller 

berättade motsägelsefulla historier och agerade defensivt och undvikande. Det var inte 

ovanligt att tider som blivit bokade flyttades fram eller helt glömdes bort (Paavilainen & 

Tarkka, 2003). Föräldrarna kunde även lämna en förklaring på barnets skador som inte 

verkade överensstämma med verkligheten, eller valde att inte söka hjälp direkt när skadan 

uppstått (McKinney, Lane & Hickey, 2004). Ofta försökte även familjen vara väldigt 

övertydlig med hur bra de hade det tillsammans, att det inte fanns några som helst problem. 

Men barnet blev ofta lämnat ensam eftersom föräldrarna var upptagna med sina egna liv och 

inte hade någon tid över till barnet. Föräldrarnas problem visade sig oftast genom att de inte 

kunde ta hand om barnet och brast i sin föräldraroll. Föräldrarna visade en tendens till att sätta 

sina behov framför barnets och barnet kunde behöva sköta sysslor som egentligen skulle göras 

av föräldrarna (Paavilainen & Tarkka, 2003). 
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Ueno, Kayama och Murashima (2004) menar i sin studie att tecken på att barnmisshandel 

skedde i hemmet kunde vara att modern visade på fatigue och brist på energi. Det kunde även 

visas en oharmonisk relation mellan modern och barnet och att de höll sig socialt isolerade. 

Modern kunde även ha en dålig interaktion med barnet och visa en ovilja mot barnet. Hon 

kunde även lida brist på intresse för barnets uppfostran och utveckling och visade ingen oro, 

eller var apatisk inför det. Hon kunde även visa brist på empati för barnets känslor. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Litteraturstudien visade att det fanns flera olika tecken som sjuksköterskan kunde identifiera 

för att upptäcka barnmisshandel. Det framkom tre olika kategorier: fysiska tecken på barnet, 

psykologiska tecken på barnet och förälderns och familjens beteende. Några av de mest 

framträdande fysiska tecknen på barnet var blåmärken, frakturer och skallskador. Gällande 

psykologiska tecken på barnet sågs aggressioner, att barnet var tillbakadraget och likgiltigt. I 

förälderns och familjens beteende framkom bland annat att familjerna höll sig isolerade, inte 

dök upp på bokade tider eller att föräldern kunde bete sig aggressivt eller lämna en förklaring 

på händelsen som inte stämde överens med barnets skador.  

 

5 METODDISKUSSION 

En litteraturstudie med systematiska sökningar valdes för att hitta relevanta forskningsstudier 

inom området. Den systematiska litteraturstudien gör det möjligt för en kritisk värdering och 

analys av resultatet och möjlighet att analysera resultatet från flera liknande studier (Forsberg 

& Wengström, 2016). Sökningen efter studier gjordes i databaserna Medline, CINAHL Plus 

with Full Text, Pubmed och psykINFO då de innehåller vetenskaplig litteratur inom hälso- 

och sjukvård (Kristensson, 2014). Att söka i många databaser ökar möjligheten att hitta fler 

relevanta studier vilket ökar validiteten i litteraturstudien (Wallgren & Henricson, 2013). En 

annan metod hade istället kunnat genomföras genom att intervjua eller lämna enkäter till 

sjuksköterskor, vilket hade kunnat ge ett annat resultat. Däremot ansågs att en systematisk 

sökning kunde ge en bredare bild. Vilket behövdes då syftet inte var inriktat mot att ta reda på 

sjuksköterskors upplevelse, utan istället konkreta tecken på barnmisshandel.  

 

För att få fram en så relevant sökning som möjligt gjordes flera testsökningar med olika 

sökord och kombinationer. I testsökningen provades även att använda de olika sökorden som 

ämnesord där Child abuse blev tillslut det enda ord som söktes som det. När de andra orden 

söktes som ämnesord upptäcktes att flera relevanta artiklar föll bort. Genom användningen av 

ämnesordssökning kan ett snävare resultat fås i sökningen (Forsberg & Wengström, 2016) 

men genom att använda fritextsökning ökar känsligheten eftersom det genererar fler studier 

(Kristensson, 2014). Målet med sökningen var att få fram alla studier som kunde svara mot 

syftet. Barnmisshandel är dessutom ett ämne som det inte forskas mycket om (Hindberg, 

2006), vilket kan ha påverkat att det var svårt att hitta studier. Kristensson (2014) menar att så 

få fritextord som möjligt bör användas i en sökning då det finns risk att många irrelevanta 

studier fångas upp. När sökningen gjordes gavs många träffar på studier som sedan sållades 

bort när rubrikerna lästes. Sökningen testades på flera olika sätt för att minska det stora antalet 

studier, men det resulterade i att många relevanta studier försvann. Tillslut togs beslutet att 

göra en sökning med endast ett ämnesord som gav många studier där flertalet visade sig vara 

irrelevanta, för att öka chanserna att hitta de relevanta.  
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I sökningen användes termerna child abuse, maltreatment och neglect för att definiera 

begreppet barnmisshandel. Anledningen till att termen neglect lades till, är för att begreppen 

child abuse och neglect oftast används tillsammans och därför i allmänhet används i samma 

betydelse (Hindberg, 1999). Enligt Hindberg (1999) betyder neglect försummelse, något som 

kan indikera på en specifik typ av barnmisshandel, vilket i sin tur kunde ha smalnat av 

sökningen. Men när termen neglect uteslöts föll flera studier bort som kunde användas till 

litteraturstudien. För att öka relevansen i resultatet valdes därför termen neglect, eftersom det 

innebar fler relevanta studier.  

 

När sökningen efter studier gjordes exkluderades de studier som endast riktades mot 

specialistsjuksköterskor. Det kan ha påverkat resultatet då det kan ha funnits fler studier som 

inte kom med i rapportens resultat. Valet blev ändå att exkludera de studierna då 

specialistsjuksköterskor har en mer specialiserad utbildning och har andra kunskaper än vad 

allmänna sjuksköterskor har. För att få ett resultat som kunde generaliseras mot den kunskap 

som allmänna sjuksköterskor har, valdes därför studier som var gjorda med inriktning mot 

allmänna sjuksköterskor och deras kunskaper.   

 

I sökningen valdes att inte avgränsa genom att kryssa i barn 0-18 år. När den avgränsningen 

testades försvann relevanta studier. Genom att sökorden var riktade mot barn och 

barnmisshandel blev det en naturlig avgränsning till barn 0-18 år.   

 

I sökningen valdes att söka 15 år tillbaka i tiden för att hitta studier. Till en litteraturstudie är 

det viktigt att sträva efter så aktuella studier som möjligt, men det är viktigt att för den skull 

inte ge avkall på studier med hög kvalitet (Kristensson, 2013). När sökningen begränsades till 

tio år jämfört med 15 år försvann flera studier som svarade mot litteraturstudiens syfte. 

Resultatet kan ha påverkats av beslutet att välja studier som var äldre än tio år, men eftersom 

forskningen inte är så omfattande gällande barnmisshandel (Hindberg, 2006) hade resultatet 

kunna riskera bli mindre relevant om de äldre studierna exkluderats. 

 

Till granskningen av studierna användes trovärdiga granskningsmallar för att säkerställa 

studiernas kvalitet. Granskningen av studierna gjordes tillsammans vilket kan vara en svaghet. 

Genom att individuellt värdera studierna stärker det pålitligheten (Kristensson, 2014). På 

grund av tidsbrist valdes ändå att granskningen tillsammans, vilket därför kan ha påverkat 

pålitligheten. Men då granskningsmallar användes ansågs granskningen ändå vara pålitlig. 

Studierna som valdes till litteraturstudien bedömdes ha en hög kvalitet. Genom granskningen 

valdes även studier som var etiskt godkända, då de hade blivit godkända av en etisk kommitté. 

Fusk och ohederlighet får inte förkomma och studier som fått tillstånd från en etisk kommitté 

är de studier som ska väljas till litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

6 RESULTATDISKUSSION 

I resultatet av litteraturstudien framkom att blåmärken och frakturer var de vanligaste 

symtomen som tydde på barnmisshandel. Det är symtom som stämmer väl överens med vad 

Marchand, Deneyer och Vandenplas (2011) och Pabis, Wronska, Slusarska och Cuber (2010) 

beskriver i sina studier. De menar att just blåmärken och frakturer som inte är orsakade av en 

olycka, är de mest förekommande tecknen på barnmisshandel. Wendt-Mayer och Burns 
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(2000) menar även att det är viktigt att sjuksköterskan i sin bedömning tar hänsyn till barnets 

ålder och placeringen på blåmärkena. Små barn som leker kan ofta få blåmärken, speciellt på 

armbågar och knän där vävnaden är tunn. Men Harris (2010) menar att blåmärken som sitter 

på skyddade platser som rygg, hals, kinder, rumpa och könsorgan är onormalt och bör skapa 

en misstanke om barnmisshandel. Det framkom också att återkommande skador eller flera 

gamla skador på barnet kan tyda på barnmisshandel. Även Harris (2010) belyser vikten av att 

hålla koll på utseendet på blåmärkena. Ett blåmärke med gult inslag har uppkommit för mer 

än 18 timmar sedan, vilket kan påvisa att skadorna åsamkats vid olika tillfällen. 

 

Om förklaringen till hur skadan uppstått inte verkar överensstämma med verkligheten, visade 

resultatet att det kan vara ett tecken på barnmisshandel. Enligt studien av Sanders och Cobley 

(2005) överensstämmer det med resultatet då de belyser vikten att göra en kartläggning av 

både barnets och förälderns berättelse. Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) beskriver också i 

sin studie att som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd och fundera på om förälderns 

berättelse verkar rimlig, och inte alltid låta den väga tyngst i bedömningen av vad som har 

hänt. Martinsen (2003) beskriver hur viktigt det är som sjuksköterska att använda sina sinnen 

och praktiska erfarenheter för att kunna ge en bra omvårdnad. Då kan sjuksköterskan göra en 

helhetsbedömning och väga in olika aspekter i bedömningen av barnets skador. Det är därför 

även viktigt att ta med eventuella riskfaktorer i helhetsbedömningen. Tegnell och Hellgren 

(2010) menar att barn med funktionsnedsättning och stress eller psykisk ohälsa hos föräldern 

är riskfaktorer på barnmisshandel. Det är viktigt att som sjuksköterska ha i beaktning att det är 

lätt att skylla till exempel blåmärken som självskador hos ett barn med balanssvårigheter. 

Barnet kan dessutom ha svårt med språket och risken finns att de inte blir lyssnade på. I 

resultatet framkom även att misshandlade barn verkar deprimerade, gråter, är rädda, visar 

aggressivitet och har svårt att visa tillit till både föräldern och andra. Det framkom även att 

misshandlade barn kan vara tystlåtna och tillbakadragna, ängsliga och undvika normal social 

kontakt. För att kunna göra en helhetsbedömning enligt Martinsen (2003), är det här tecken 

som också bör vägas in i bedömningen. Enligt Paavilainen och Flinck (2013) är det viktigt att 

få en helhetsbild av barnet och familjen för att kunna göra ett antagande om barnmisshandel. 

 

I familjer där barnmisshandel förekommer framkom det i resultatet att föräldern oftast vill 

förminska det som har hänt, eller beskriva händelsen på ett sätt som inte verkar stämma 

överens med barnets skador. Föräldern kan även avvakta med att söka vård för skadorna 

barnet fått. Pabis et al. (2010) och Tegnell och Hellgren (2010) påvisar också det här. De 

menar att föräldern som känner oro och skuldmedvetenhet väntar påtagligt länge i hopp om 

att det ska bli bra. Har barnet brutit sin arm, kan barnets välja att hålla armen helt still för att 

minska smärta. Föräldern kan även nämna sekundärt att barnet inte rör på armen, om de 

besöker vården för något annat. Förklaring på hur skadan har uppstått kan även vara märkbart 

vag eller ibland osannolikt detaljerad. Vårdpersonal vet oftast om att en händelse inte ses i 

detalj eller att föräldern glömmer detaljerna på grund av att de blivit upprörda och rädda. 

Berättelsen om skadeförloppet kan vara oförenligt med skadan som uppstått. Det krävs stora 

krafter att exempelvis bryta ett revben på ett barn. Inte ens vid en bilolycka brukar barns 

revben gå av (Pabis et al., 2010; Tegnell & Hellgren, 2010).  

 

I resultatet framkom att föräldern kan visa brist på empati gentemot barnet och att föräldern 

skyller barnets skador på andra, på barnet eller på personalen. Det stämmer väl överens med 

vad Tegnell och Hellgren (2010)  Pabis et al. (2010) beskriver i sina studier. De menar att 

föräldern kan uppvisa ett avvikande känslomässigt beteende och vara helt oförstående till 
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barnets lidande. Om föräldern anar att sjukvårdspersonalen förstått att skadorna uppstått på 

grund av misshandel skyller de oftast på andra, som exempelvis ett syskon, en okänd förövare 

eller barnvakten som tagit hand om barnet vid olyckstillfället. Föräldern kan även skylla 

barnets skador på sjukvårdspersonalen eller att barnet har ramlat ned från sängen under 

sjukhusvistelsen. 

 

Emotionell försummelse kan vara den vanligaste formen av barnmisshandel, men även en av 

de mest dolda. Det är svårare att upptäcka emotionell försummelse än till exempel fysisk eller 

sexuell misshandel. Det är även många som felaktigt tror att följderna är mindre efter en 

emotionell försummelse än efter någon annan typ av barnmisshandel (Hornor, 2012). I 

resultatet nämns de fysiska och psykiska tecknen som uppstått på grund av fysisk misshandel, 

i flera studier. Det är endast en studie som nämner att det kan tyda på en dålig interaktion 

mellan moder och barnet, att modern visar brist på empati gentemot barnet och en ovilja och 

brist på intresse för barnets utveckling och uppfostran. Vilket är tecken som visar på 

emotionell försummelse (Ueno et al., 2004). Martinsen (2003) menar att människan behöver 

omsorg och en relation med andra för att vardag och existens ska få en mening. Vilket innebär 

att ett barn som blir emotionellt försummat inte får den omsorg och den gemenskap som 

behövs. Omsorg är ett grundläggande behov för att må bra (ibid.), vilket visar att ett barn som 

blir emotionellt försummat kan bli negativt påverkat. Det visar hur stor vikten är att 

barnmisshandel oavsett om den är fysisk eller emotionell måste upptäckas. Det visar också 

vilken betydelsefull roll sjuksköterskan har i att finnas där för barnet och hur viktigt det är att 

sjuksköterskan måste använda sina kunskaper och sinnen för att upptäcka misshandeln. 

Martinsen (2003) menar att sjuksköterskan ska kunna vårda på ett sätt som gynnar patientens 

liv och intressen. Barnet som blir emotionellt försummat behöver omsorg, vilket dels tillfälligt 

kan ges av sjuksköterskan. Dessutom har sjuksköterskan möjlighet att upptäcka misshandeln 

och anmäla den för att få bort barnet från den skadliga miljön. Det här visar därför att det är 

viktigt att sjuksköterskan anmäler när misstanke om barnmisshandel finns. Enligt Luowers, 

Korfage, Affourtit, De Koning och Moll (2012) finns det faktorer som gör att sjuksköterskor 

inte anmäler misstänka fall av barnmisshandel. I sin studie nämner de att dålig kunskap om 

barnmisshandel, tidsbrist och en rädsla hos sjuksköterskan om att deras misstanke är 

obefogad, är faktorer som gör att flera inte anmäler. Det här kan skapa ett etiskt dilemma. 

Eftersom sjuksköterskorna inte anser sig ha tillräckligt med kunskap om barnmisshandel, kan 

det skapas en osäkerhet. Men enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 1 §, 2 f 

§, är sjukvårdspersonal skyldiga att anmäla även vid en misstanke om barnmisshandel. Med 

tanke på att det är många misshandlade barn som inte uppmärksammas (SOU 2001:18) anses 

det vara till stor vikt att sjuksköterskan verkligen anmäler vid misstänkt barnmisshandel. Det 

är även viktigt att sjukvården där barn vårdas lyfter det här. Louwers et al. (2012) menar att 

det behövs mer tid, mer pengar och en ansträngning från både personal och ledning för att 

hantera det här problemet. 

 

Många av studierna var inte från Norden, utan var spridda från flera olika länder och 

världsdelar. Det är en minoritet av länder som förbjuder all misshandel mot barn. I de flesta 

länder är förbudet mot barnmisshandel en känslig politisk fråga och ett ämne som möter stort 

motstånd (Aronsson, Davidsson, Wahlén, Carlsson & Lindholm, 2005). Synen på 

barnmisshandel kan ha påverkat resultatet. Exempelvis kanske inte alla tecken som tyder på 

barnmisshandel, blir nämnda i de studier där barnmisshandel till olika grad är tillåtet. Det kan 

även ha påverkat antalet studier som hittades till litteraturstudien. Endast 12 studier hittades 

som svarade mot studiens syfte. I och med att förbud mot barnmisshandel möter ett motstånd i 

många länder kan det resulterat i att det inte fanns många studier i ämnet. Om fler länder inte 
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anser att barnmisshandel ska vara olagligt än länder som anser att det ska vara det, innebär det 

eventuellt att många länder inte forskar i ämnet eftersom barnmisshandel då inte ses som ett 

problem. Eftersom det ändå framkom flera tecken som sjuksköterskan kan identifiera anses 

resultatet ändå vara överförbart till det Svenska samhället.  

 

Sett ur ett genusperspektiv nämndes inga skillnader i barnmisshandel mellan pojkar och 

flickor. Det nämndes heller inga skillnader mellan manliga eller kvinnliga föräldrar, då de 

endast benämndes som ”föräldrar” eller ”familjen”. Endast en studie hade gjort sin forskning 

på enbart mammor. Därför går det inte att dra några slutsatser gällande genus utifrån 

litteraturstudiens resultat. 

 

7 SLUTSATS 

I litteraturstudien framkom att det fanns flera tecken hos både barnet och familjen som 

sjuksköterskan kan identifiera för att upptäcka barnmisshandel. Det framkom även att det är 

viktigt att se helheten och därför behöver sjuksköterskan kunna använda alla sina sinnen och 

sina praktiska erfarenheter för att göra en professionell bedömning.    

Det finns ett stort mörkertal när det gäller misshandlade barn, och vården anmäler inte alltid 

misstänkta fall. Därför föreslås till fortsatt forskning: Vilka aspekter gör vårdpersonal mer 

benägna att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel; Vilka rutiner finns hos de olika 

avdelningarna där barn vårdas, när barnmisshandel misstänks; Hur mycket uppmärksammas 

ämnet barnmisshandel under utbildningen till sjuksköterska.  
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Metod: Kvantitativ metod. 
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som misstänkts blivit sexuellt 

utnyttjade. 

Exklusionskriterier: Nämns ej. 

Urvalsförfarande: Via en elektronisk 

listeserver skickades en inbjudan till  

medicinsk personal som arbetade  

med att undersöka barn som 

misstänkts blivit sexuellt utnyttjade. 

Urval/bortfall: Urvalsmetod nämns 

ej. 56 deltagare föll bort ur studien. 

Studiegrupp: 141 st. medicinsk  

personal som var aktivt involverade i 

den medicinska utredningen av 

barn som misstänkts blivit sexuellt 

utnyttjade. 

Datainsamlingsmetod: Bilder och  

fallinformation för 20 fall av 

misstänkt sexuella övergrepp mot 

barn presenterades via en webbaserad  

Undersökningar, med totalt 40 frågor. 

Analysmetod: Resultatet 

kalkylerades och frågorna 

grupperades i kategorier. 
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Exklusionskriterier: Står inte angivet. 

Urvalsförfarande: En tvärsnittsstudie skedde 

mellan januari till december 2008 där mödrar  

vars yngsta barn var mellan en månad till 12 år 

valdes ut.  

Urval/bortfall: Tvärsnittsstudie. Bortfall nämns 

inte i studien. 

Studiegrupp: 562 st. deltagare, endast kvinnor 

(mödrar) i åldrarna 18-36.  

Analysmetod: SPSS och ANOVA. 
 

Styrkor: Tydligt 

syfte. 

Population väl  

beskriven. De etiska 

aspekterna är välgjort 

och bra beskrivet.  

Tydlig tidsangivelse. 

Svagheter: Bortfall 

nämns inte 
 

Förekomsten av  

emotionell 

misshandel, 

fysisk misshandel  

och vanvård var på  

resp. 90.6%, 82.9%  

och 78.8%, vilket 

var mer frekvent 

i förskoleåldern. 

Vidare var olika 

typer av barn- 

misshandel korre- 

lerade med 

varandra. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Francis, K., 

Chapman, 

Y., Sellick, K.,  

James, A., Miles, M., 

Jones, J., & Grant, J. 

(2012). The  

decision-making 

processes adopted by 

rurally located  

mandated 

professionals 

when child abuse or 

neglect is suspected. 

Contemporary nurse, 

41(1), s. 58-69. 

Australien. 
 

Syftet med studien  

var att förstå och 

belysa 

beslutsprocesserna 

hos fyra relevanta 

yrkesgrupper,  

nämligen läkare, 

sjuksköterskor, 

Poliser och lärare. 

 
 

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Läkare, sjuksköterskor, 

poliser 

och lärare.  

Exkluderingskriterier: Nämns inte. 

Urvalsförfarande: Efter godkännande från värds- 

universitetets mänskliga etiska kommitté, sattes  

reklam för deltagande ut i regionala tidningar för 

landsbygden Victoria Australien. 

Annonsen besvarades av professionella  

grupper och privatpersoner. Sedan startade 

snöbollseffekten efter den första annonsen. Respon- 

denter som uppfyllde inkluderingskriterier valdes 

ut. 

Urval/bortfall: Urval är otydligt och bortfall 

nämns inte. 

Studiegrupp: Totalt 17 deltagare, två män och 15 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer antingen 

ansikte- 

mot-ansikte eller över telefon och de spelades in. 

Varje deltagare uppmanades att berätta om vilka  

åtgärder de eftersträvade för varje erfarenhet.  

Analysmetod: Grounded theory. Transkribering.  
 

Styrkor: Inklusions- 

kriterier nämns, urval 

och datainsamling- och 

analysmetod nämns. 

Svagheter: Inte så  

tydligt syfte. 

Exkluderingkriterier 

och bortfall nämns 

inte. Studiegruppen 

beskrivs bristfälligt. 

  
 

Det rapporterades 

ett stort antal  

triggers: fysiska  

tecken, beteende- 

mässiga 
skillnader hos  

barn eller för- 

äldern och 

känslomässiga 

förändringar. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

McKinney, A., Lane, 

G., & Hickey, F.  

(2003). Detection of  

non-accidental 

injuries presenting at 

emergency depart- 

ments. Emergency 

medical journal, 

21,s. 562-564. 

Storbritannien.  
 

Syftet med studien 

var att: 

Om fall med  

misstänkt NAI 

(non- accidental 

injuries) som 

identifierats med 

hjälp av fem 

riskindikationer 

av Dr Sidebotham, 

ger upphov till 

några misstankar 

om barnmiss- 

handel. För att  

kontrollera om rikt- 

linjer i samband 

med remiss av 

NAI följs. 
 

Metod: Kvalitativ metod.  

Inklusionskriterier: Barn yngre än 16 år som 

behandlas för en skada på akutmottagningen 

under perioden juli - december 2002. 

Exkluderingskriterier: Nämns ej. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor och läkare 

fyllde i ett formulär när barn under 16 år 

inkom 

till akutmottagningen med någon skada eller 

hade svalt någon skadlig substans. Del 1 i 

formuläret fylldes i av triagesjuksköterskan 

och del 2 fylldes i av den undersökande 

läkaren. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval. Bortfall: i 

113 frågeformulär hade inte sjuksköterskan 

fyllt i del 1. 

Studiegrupp: Barn yngre än 16 år.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär som  

fylldes i av sjuksköterska och läkare.   

Informationen sattes upp på A3-posters vid  

personalens och patienternas sittplatser om 

studien och om anonymitet. 

Analysmetod: Nämns ej. 
 

Styrkor: Tydligt 
syfte. 

Bortfall och urvals- 

gruppen är tydligt 

beskriven. 

Svagheter: 

Exklude- 

ringskriterier finns 

inte nämnt. Ingen  

tydlig beskrivning 

av studiegruppen 

Analysmetoden 

förklaras ej. 
 

Barn som uppvisar en 

skada som hade två eller  

flera positiva 

indikationer, miss- 

lyckades med att höja  

den subjektiva oron hos  

personalen på 

akutmottagningar. 
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Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design   

   
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Paavilainen, E., 

Merikanto, J., Åstedt- 

Kurki, P., Laippala, P., 

Tammentie, T., &  

Paunonen-Ilmonen, M. 

(2002). Identification  

of maltreatment while  

caring for them in a 

university hospital.  

International journal  

of nursing studies,  

39, s. 287-294.  

Finland. 
 

Syftet med studien var 

att ta reda på och  

beskriva hur sjuk- 

sköterskor och  

medicinsk personal 

bekänner och  

behandlar barn på  

ett universitetssjukhus 

och deras förmåga att 

identifiera barnmiss- 

handel. Ett ytterligare  

syfte var att undersöka 

vilka faktorer som gör 

identifieringen lätt  

eller svår och hur 

sjuksköterskor 

och läkare agerar 

när de misstänker 

barnmisshandel. 

Syftet är att skaffa 

kunskap för att ut- 

veckla identifieringen 

av barnmisshandel 

och vården av miss- 

handlade barn och  

deras familjer.  
 

Metod: Kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: Alla typer av 

sjuksköterskor och all annan sjukvårds- 

personal (exempelvis terapeuter och 

psykologer) som har hand om barn på 

universitetssjukhuset.  

Exklusionskriterier: Nämns ej. 

Urvalsförfarande: Alla typer av sjuk- 

sköterskor och annan medicinsk 

personal som jobbar på 

universitetssjukhuset med att ta hand 

om barn. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval.  

38% bortfall av okänd anledning.  

Studiegrupp: 284 st. kvinnor, 27 st. 

män, 42 st. <30år, 211 st. i ålder 30-49 

och 59 st. >50år. Allmänna 

sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, 

undersköterskor, barnmorskor, 

ambulanssjuksköterskor, terapeuter,  

psykologer och övrig medicinsk 

personal. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

Både strukturerade och öppna frågor. 

Analysmetod: SPSS statistical 

software. Kvantitativ innehållsanalys 

 
 

Styrkor: Tydligt syfte. 

Tydlig beskrivning av 

population och data- 

analys. Bortfall finns 

beskrivet.  

Svagheter: Ingen 

tidsangivelse på hur  

länge deltagarna hade 

på sig att svara på 

enkäterna.  
 

Två tredjedelar av del- 

tagarna trodde att de kunde 

identifiera barnmisshandel. De 

tydligaste tecknen på miss- 

tanke om barnmisshandel var 

frakturer, multipla blåmärken 

och att barnet hade åter- 

kommande skador. Barnets 

eller föräldrarnas beteende gav 

också ofta misstanke på  

barnmisshandel. 71% av del- 

tagarna tyckte att det var svårt 

att upptäcka barnmisshandel. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Paavilainen, E., &  

Tarkka, M-T. (2003). 

Definition and 

identification of child 

abuse by Finnish 

public  

health nurses. Public  

health nursing, 20(1), 

s. 49-55. Finland. 
 

Syftet med studien var 

att  

fastställa sjuksköterskors 

definition och 

identifiering 

av barnmisshandel.  

Resultatet från studien 

ämnade att bidra till  

utvecklingen av den  

allmänna hälsan i 

sjukvårdspraxis 

för att förbättra 

välbefinnande hos barn- 

familjer.  

 
 

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor  

som jobbade och tog hand om  

misshandlade barn och deras 

familjer och som var villiga att prata 

om sitt jobb. 

Exklusionskriterier: Nämns ej. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor 

som jobbade med barn som blivit  

misshandlade och deras familjer, 

och som var villiga att prata om sitt 

jobb, valdes ut. Anonymitet och  

frivilligt deltagande informerades till 

deltagarna. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval.  

Inget bortfall. 

Studiegrupp: 20 deltagare, kvinnor,  

ålder 36-60 år, alla deltagare hade  

jobbat minst 10 år på samma klinik. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

som pågick i 30-60 minuter.  

Intervjuerna skedde på sjuk- 

sköterskornas arbetsplatser. De  

spelades in och transkriberades. 

Analysmetod: Initialanalys, 

parallellanalys, integrerad analys. 
 

Styrkor: Tydligt syfte. 

Tydligt beskriven 

population, 

intervjuteknik 

och dataanalys. 

Anonymitet beskrivs 

tydligt och bortfall 

finns bra beskrivet. 

Svagheter: 

Exklusions- 

kriterier har inte 

angetts.  
 

Sjuksköterskor 

beskriver 

att barnmisshandel  

består av fysiska 

och  

emotionella 

övergrepp.  

Fysiska övergrepp  

beskrivs som direkt 

fysisk gärning eller 

gärning som  

indirekt skadar 

barnet 

fysiskt. 

Emotionella  

övergrepp innebär  

neglekt, retas, 

skrämmas, avvisa 

barnet från 

familjen och 

tvinga barnet in i 

en roll  

som vuxen. Sjuk- 

sköterskorna 

identifierade 

barnmisshandeln 

utifrån  

barnets och 

familjens  

beteenden.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Schnitzer, P. G.,  

Slusher, P. L.,  

Kruse, R. L., & 

Tarleton, M. M.  

(2010). Identification 

of ICD codes 

suggestive of child  

maltreatment. Child 

abuse & neglect,  

35, 3-17. Colombia.  
 

Syftet med studien 

var att beskriva 

den process som 

används för att 

identifiera ICD-koder 

som tyder på barn- 

misshandel, presentera 

de identifierade  

koderna, och diskutera 

styrkor, begränsningar, 

och de potentiella  

användningsområden 

för dessa koder.  
 

Metod: Kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: Barn yngre än 10 

år som är dokumenterade i Missouri  

statewide hospital discharge och 

akutmottagning under år 2000. 

Exklusionskriterier: Barn äldre än 10 

år, barn som avled på akutmottaging eller 

under vårdvistelse. Barn som tidigare fått 

en ICD-kod för barnmisshandel då de 

barnen redan identifierats av Missouri 

övervakningssystem. Data från psyk- 

iatriska sjukhus. Barn som besökt militära 

sjukhus. 

Urvalsförfarande: ICD-koder  

skapades för olika sjukdomar och skador 

för barnmisshandel, och alla barn yngre än 

10 år tilldelades de koderna under år 2000 

och identifierades i PAS-data. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval. 

Bortfall beskrivs inte, men däremot hur 

datainsamlingen reducerades från över  

28000 besökare till 3684 besökare. 

Studiegrupp: 3684 besökare, barn yngre 

än 10 år. 

Datainsamlingsmetod: ICD-koder 

skapades för olika sjukdomar och skador 

för barnmisshandel, och alla barn yngre än 

10 år tilldelades de koderna under år 2000 

och identifierades i 

Analysmetod: PLS, MMT. 
 

Styrkor: Inklusions- 

och exklusionskriterier 

är väl beskrivet.  

Tydligt syfte, urval och 

urvalsförfarande.  

Svagheter: Liten del 

av det totala antalet 

besökare, som sedan 

användes i studien. 

Anonymitet/etik står  

inte angivet. 
 

Flera ICD-koder hittades, 

som när de användes med 

åldersgränser och andra 

kriterier för uteslutning, 

tydde på barnmisshandel. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Selassie, A. W., Borg, 

K., Busch, C., & Russel,  

W. S. (2014). Abusive 

head trauma in young 

children. Pediatric 

emergency care, 29(2), 

s. 283-291. USA. 

 
 

Syftet med studien var att 

populationsbasera föreko- 

mst av skallskador hos 

barn i åldrarna 0 till 5 år  

från slutenvård och akut- 

mottagningen och ident- 

ifiera riskegenskaper för 

att känna igen högriskbarn 

för att förbättra 

övervakning av 

folkhälsan. 

  
 

Metod: Kvalitativ metod.  

Inklusionskriterier: Barn i åldern  

0 - 5 år som för första gången inkom- 

mer på akutmottagningen eller 

sjukhus- 

ets entré med en skallskada, mellan  

åren 2000 till 2010.  

Exklusionskriterier: Barn med sena 

symtom av intrakraniell skada eller  

återkommande med samma symtom. 

Urvalsförfarande: Barn i åldern 0-5 

år, som besökte akutmottagning eller  

sjukhusets entré mellan år 2000-2010. 

Urval/bortfall: Cohort-studie. 

Bortfall nämns ej. 

Studiegrupp: 28660 barn i ålder 0-5 

år. 

Datainsamlingsmetod: Utskrivnings- 

data från sjukhusen i South Carolina 

hämtades. Även kopior av patienters id 

från det dataprogram där patienter med 

skador på det centrala nervsystemet 

registreras, hämtades.  

Analysmetod: ICD-9-CM 
 

Styrkor: Tydligt  

syfte, metod, etik,  

och analysmetod. 

Exklusionskriterier 

anges. Stort urval. 

Svagheter: Bortfall 

nämns inte. 
 

Inlagda patienter visade 

på mer signifikanta   

skador och var yngre. 

Skadorna på skallen som  

uppvisades var retinal 

blödning, hjärnskakning, 

skallfraktur och 

intrakraniell blödning. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Sidebotham, P., 

Biu, 

T., & Goldsworthy, 

L. (2007). Child  

protection 

procedures 

in emergency 

departments.  

Emergency medical 

journal, 24, 

s. 831-835. 

England. 
 

Syftet med 

forskningen var att 

Dokumentera vilken 

information som 

fanns tillgänglig för 

att vägleda nuvarande 

praxis i hanteringen i 

skyddandet av barn  

på akutmottagningar; 

att identifiera 

modeller för god  

praxis; och att föreslå 

på vilket sätt  

avdelningarna kan  

förbättra och 

förtydliga riktlinjerna 

för personalen. 

 
 

Metod: Kvalitativ metod.  

Inklusionskriterier: Ansvarig sjuksköterska  

arbetande på akutmottagning. 

Exklusionskriterier: Nämns inte. 

Urvalsförfarande: Frågeformulär skickades till  

ansvariga sjuksköterskor på slumpvis valda  

akutmottagningar. Akutmottagningarna valdes efter  

en lista från British Association of Emergency 

Medicine, för att kunna få med 20% av landets  

akutmottagningar. Frågeformulär skickades även 

till 20 akutmottagningar på Nordirland. Deltagarna  

ombads skicka tillbaka frågeformuläret anonymt. 

Urval/bortfall: Strategiskt urval. 27 formulär 

skickades aldrig tillbaka och tre formulär var  

inkompletta och fick tas bort.  

Studiegrupp: Ansvariga sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär skickades 

ut till akutmottagningar i England och och 

Nordirland. 

Analysmetod: Strukturerad granskning. 
 

Styrkor: Inte så  

stort bortfall. Tydlig  

beskrivning av 

analys. 

Tydligt syfte och på 

ett bra sätt gjort 

urval av  

akuttmottagningar. 

Svagheter: Ingen 

beskrivning urvals- 

gruppen eller  

exklusionskriterier.  
 

De vanligaste faktorn 

på checklistorna var en  

berättelse från familjen 

som inte stämde  

överens med 

undersökningarna; 

återkommande besök; 

fördröjning att söka  

vård; barnet utseende 

eller beteende eller 

interaktionen mellan  

barnet och föräldrarna. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Ueno, M., Kayama, 

M., & Murashima, S. 

(2004). How public 

health nurses under- 

stand mothers of  

abuse and neglected 

children: 

The perception of  

Shindosa' in mothers. 

Japan journal of 

nursing science,  

1,s.117-124. 

Japan.  
 

Syftet med studien 

var att beskriva den  

praktiska kunskapen 

som sjuksköterskan 

använder sig av i  

identifieringen och i 

stödet till mödrar  

med misshandlade 

barn. 
 

Metod: Kvalitativ studie.  

Inkluderingskriterier: Sjuksköterskor från 

hälsocentraler i Osaka, Japan som hade 

kunskap 

om misshandel och som hade visat tydlig 

kunskap 

inom sin profession.  

Exkluderingskriterier: Nämns inte. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor med  

Kunskap om misshandel nominerades av andra  

sjuksköterskor som var väl insatta inom   

supporten om barnmisshandel i Japan.  

Urval/bortfall: Strategiskt urval?? Bortfall 

nämns inte. 

Studiegrupp: Medelåldern på 

sjuksköterskorna var 46,2 år och den 

genomsnittliga erfarenheten låg på 21,6 år. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade  

intervjuer som pågick i 60-90 minuter.  

Insamlingen av data pågick från april 1998 till 

november 2001. Deltagarna fick ge en 

sammanfattning om de fall där de fått gett 

assistans vid barnmisshandel och deras tankar 

om det. Det togs hänsyn till konfidentialitet 

och tillåtelse att intervjuerna spelades in. 

Analysmetod: Grounded theory, 

transkribering av de inspelade intervjuerna. 
 

Styrkor: Tydligt syfte, 

urval och 

urvalsförfarande. 

Bra beskriven data- 

insamlingsmetod och  

analys.  

Svagheter: 

Exkluderingskriterier 

nämns inte.  
 

Apati hos modern  

kan tyda på risk för 

barnmisshandel 

eller redan 

förekommen barn- 

misshandel. Modern 

visar ingen oro inför  

barnuppfostran. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 
 

Syfte 

 
 

Metod och ev. design 

 
 

Värdering 

 
 

Resultat 

 
 

Yamaoka, Y.,  

Tamiya, N.,  

Fujiwara, T.,  

Yamasaki, Y.,  

Matsuzawa, A., & 

Miyaushi, S. (2015). 

Child deaths with  

persistant neglected 

experiences from  

medico-legal  

documents in Japan. 

Pediatrics interna- 

tional, 57, 

s. 373-380. Japan.  
 

Syftet med studien 

var att undersöka 

ihållande för- 

summelse bland 

avlidna barn där  

rättsmedicinska  

dokument 

användes, 

och beskriva egen- 

skaperna hos socio- 

familjär bakgrund 

och biologisk data. 
 

Metod: Kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier: Barn som uppenbart hade haft 

återkommande incidenter av alla subtyper av för- 

summelse under en viss tid innan de avled.  

Exklusionskriterier: De barn som enligt journalen  

endast haft en incident innan de avled.  

Urvalsförfarande: 13050 st. obduktionsrapporter 

på barn mellan 2006 och 2011 valdes ut. 65 st. av dem 

identifierades som barn <2 år. Därefter identifierades 

det att 13 st. av de barnen hade utsatts för försumm- 

else vid minst ett tillfälle. Av de så var det sex barn 

som hade dokumentation av återkommande tillfällen 

av försummelse. De sex barnen blev studiens urval. 

Urval/bortfall: Stategiskt urval. Inget bortfall. 

Studiegrupp: Barn <2 år som avlidit och har  

återkommande och dokumenterade fall av försummelse.  

Analysmetod: MMCS  
 

Styrkor: Tydligt 

syfte. 

Tydlig beskrivning  

av metod och urval.  

Rapporten är etiskt 

granskad. 

Svagheter: Litet 

urval.  
 

Tre mödrar hade 

missat besök på 

barnavårds- 

centralen och två 

vägrade få neo- 

natala hembesök.  

När det gäller den 

biologiska datan 

visade den 

genomsnittliga 

vikten Z-poäng 

av sex barn var 

-2,22 efter att  

ha anpassats till 

genomsnittsvikten 

för ålder och kön.  

Tre barn hade  

akut eller kronisk 

undervikt. 
 

 


