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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnmisshandel sammankopplas ofta med fysisk skada men inkluderar också icke 

fysiskt våld. Att uppleva våld kan påverka barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

Barns rättigheter och samhällets skyldigheter beskrivs i lagtexter. Sjuksköterskan är skyldig 

att göra en orosanmälan till sociala myndigheter vid misstanke om barnmisshandel. Tidigare 

studier visar att sjuksköterskor inte gör orosanmälningar i samma omfattning som andra 

professioner. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att göra en 

orosanmälan vid misstanke om barnmisshandel. 

Metod: Integrerad litteraturstudie med systematisk sökning i databaserna CINAHL, Medline, 

PsycINFO, SweMed+, ASSIA och Social Services Abstracts. 

Resultat: Sjuksköterskors beslut att göra en orosanmälan beskrivs som komplext och 

påverkas av förutsättningar i den egna professionen, samarbetet med andra aktörer och 

relationen till barnet och/eller familjen. Sjuksköterskor beskriver både möjligheter och hinder 

i anmälningsprocessen. Till möjliggörande faktorer hör en stark tilltro till den egna förmågan i 

professionen, inte minst då sjuksköterskan vågar lita till sin intuition. Stöd i olika former, 

liksom erfarenhet, underlättar anmälningsprocessen. Hindrande faktorer beskrivs i form av 

bristande samarbete med socialtjänsten, en utsatthet i professionen, otillräcklig utbildning och 

en oro för att relationen till barnet och/eller familjen ska påverkas negativt. 

Slutsats: Att göra en orosanmälan är en komplex arbetsuppgift för sjuksköterskan, där flera 

faktorer påverkar beslutet. Sjuksköterskor är medvetna om den makt och ansvar som följer 

med anmälningsplikten, men det inkluderar också skuldkänslor gentemot barnet och familjen. 

Inför framtiden krävs stödjande åtgärder i anmälningsprocessen så sjuksköterskor kan 

fortsätta arbeta i enlighet med anmälningsskyldigheten.  
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Abstract 

Background: Child abuse is often associated with physical injury but also includes non-

physical violence. Experiencing violence can affect the child's physical, mental and social 

development. Children's rights, as well as society's obligations, are described in legal texts. 

The nurse is obliged to make a mandatory report to social authorities when suspecting child 

abuse. Previous studies show that nurses do not make mandatory reports to the same extent as 

other professions. 

Objective: The purpose of the study was to describe the nurse's experience of making a 

mandatory report when suspecting child abuse. 

Method: Integrated review with systematic search of the databases CINAHL, Medline, 

PsycINFO, SweMed +, ASSIA and Social Services Abstracts. 

Results: The nurse's decision to make a mandatory report is described as complex and is 

influenced by conditions in his/hers own profession, the cooperation with other actors and the 

relationship with the child and/or the family. Nurses describe both opportunities and obstacles 

in the application process. Opportunities include a strong confidence in one's own ability in 

the profession, not least when the nurse dares to trust her intuition. Support in various forms, 

as well as experience, facilitates the application process. Obstacles are described in the form 

of lack of cooperation with the social services, a vulnerability in the profession, inadequate 

education and a concern that the relationship with the child / family will be negatively 

affected. 

Conclusion: Mandatory reporting is a complex task for the nurse, where several factors 

influence the decision. Nurses are aware of the power and responsibility that comes with the 

duty to report, but it also includes feelings of guilt towards the child and the family. For the 

future, supportive measures are required in the application process so that nurses can continue 

to work in accordance with their duty of mandatory reporting. 
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Inledning 

 

Varje dag utsätts barn för misshandel; sexuell, fysisk, psykisk eller av allmän försummelse, 

exempelvis genom att de har smutsiga kläder och bristande hygien. Sjuksköterskan möter i 

sitt dagliga arbete barn i olika åldrar. Kunskap om att barnmisshandel förekommer, och vilka 

åtgärder som sjuksköterskan är ålagd att vidta i samband med sådana misstankar, är en viktig 

del av sjuksköterskans profession. I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) regleras 

anmälningsskyldigheten vid misstanke om att barn utsätts för misshandel. Sjuksköterskan 

tillhör en av de professioner som enligt lagen ska göra en orosanmälan till sociala 

myndigheter vid misstanke om barnmisshandel. Litteraturstudiens syfte var därför att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att göra en orosanmälan vid misstanke om barnmisshandel. 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av arbetet med orosanmälningar? Hur och på vilket sätt 

påverkas den egna professionen? Finns det hinder i anmälningsprocessen? 
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1. Bakgrund 

1.1 Barnmisshandel 

Förenta Nationernas (FN) barnrättskommitté beskriver att våld mot barn ofta förknippas med 

fysisk skada eller en skada som uppstått med avsikt. Lidandet till följd av det icke fysiska 

våldet, som psykisk misshandel, att bevittna våld inom familjen eller allmän försummelse, 

måste också uppmärksammas (UNICEF, 2018). Barn som utsätts för misshandel beskrivs 

uppvisa både fysiska och psykiska tecken. Hos spädbarn kan tillväxthämning ses, medan 

förskolebarn kan ha ett utåtagerande eller passivt beteende. Andra tecken beskrivs som att 

barnet har ett ovårdat utseende, med smutsiga kläder och dålig hälsa. Skolbarn som utsätts för 

misshandel beskrivs kunna ha svårigheter att samverka med jämnåriga, hög skolfrånvaro, 

missbruk eller självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Under 2018 anmäldes i Sverige cirka 23 800 brott gällande misshandel mot barn i åldern 0 - 

17. Att känna till de faktiska siffrorna av förekomsten av barnmisshandel beskrivs som svårt 

då brott som barnmisshandel ofta inte polisanmäls när det gäller små barn. Antalet anmälda 

misshandelsbrott mot barn 0 - 17 år har sedan 2009 ökat med mer än 25 % 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019).  I en svensk enkätstudie, som besvarades av 8494 

elever i åldern 13 - 17, rapporterades de biologiska föräldrarna vara de främsta utövarna av 

våldet mot barn. Enkäten visade att av de barn som blivit slagna en gång, var det i drygt en 

tredjedel av fallen modern som slagit. I de fall där barnen uppgav att de blivit slagna flera 

gånger var förövaren mer förkommande fadern jämfört med modern. Ett fåtal barn uppgav att 

de blivit slagna av sina föräldrars nya partners (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 

2010). 

 

I följande litteraturstudie användes samlingsbegreppet barnmisshandel som innefattar såväl 

fysisk, psykisk, sexuell misshandel som allmän försummelse.  

1.2 Konsekvenser av barnmisshandel 

Att utsättas för misshandel i vardagen beskrivs kunna påverka barnets utveckling fysiskt, 

psykiskt och socialt. Barnet kan bli självdestruktivt, aggressivt eller få leva med ångest. Att 

leva i en hotfull miljö, där de som förväntas vara de trygga individerna är orsaken till faran, 

beskrivs kunna medföra att barnet utvecklar svårigheter med anknytning. Barn som upplever 

våld riskerar att utveckla sjukdomar såsom astma, eksem, magont, sömnsvårigheter och 

ätstörningar (Socialstyrelsen, 2016). Att utsättas för olika former av misshandel i barndomen 

har beskrivits öka risken för psykisk ohälsa senare i livet. I en studie intervjuades 767 kvinnor 

i åldrarna 18 - 65 varav 63 % uppgav att de hade utsatts för barnmisshandel. Deltagarna fick 

besvara olika självskattningsformulär där ett handlade om förekomsten av symtom på 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Resultaten visade att kvinnor som blivit misshandlade 

som barn i högre grad rapporterade symtom på PTSD, skillnaden var signifikant mot de som 

inte blivit utsatta för misshandel (Costa, Guimarães, Ferreira & Pereira, 2016).  

En svensk studie undersökte sambandet mellan barn som utsattes för misshandel och 

mobbning. Deltagarna i studien var barn i åldern 14 - 15 och totalt 3202 elever svarade på 

enkäten. Studien visade ett starkt samband mellan våld i hemmet och mobbning. Slutsatsen 

var att barn som var inblandade i mobbning, som utövare eller offer, kunde vara en stark 

indikator på förekomst av våld i hemmet (Lucas, Jernbro, Tindberg & Janson, 2016). 
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1.3 Barns behov och rättigheter 

Sverige var internationellt först med att 1979 införa ett förbud mot barnaga (Sveriges 

Riksdag, 2018). 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.” (FB, SFS 1949:381, 6 kap, 1§). 

Enligt Föräldrabalken är det i första hand föräldrarna som har ansvar för barnets välmående 

och uppfostran. (ibid). När föräldrarna inte tillgodoser barnets behov föreligger ett ansvar för 

samhället att på både kort och lång sikt tillgodose barnets behov. Alla insatser där barn är 

inblandade ska i största möjliga mån ske i samråd med barnet och med hens bästa i åtanke 

(SoL, SFS 2001:453).   

 

I barnkonventionen står att alla barn har lika värde, samma rättigheter och att ingen ska 

diskrimineras (Förenta Nationerna, 1989). I enlighet med SoL (SFS 2001:453) fastslår 

barnkonventionen att föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet, hens utveckling och 

uppfostran. Dessutom har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnkonventionens 

artikel 19 fastslår att konventionsstaterna, däribland Sverige, ska vidta alla tänkbara åtgärder 

så att barnet skyddas mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, skador och övergrepp. Barnet 

skall skyddas från vanvård, misshandel och utnyttjande vilket också innefattar sexuella 

övergrepp. Skyddsåtgärderna bör innefatta stödjande sociala program och upprättande av 

andra former av förebyggande åtgärder för att möjliggöra identifiering, rapportering och 

uppföljning vid minsta misstanke om barnmisshandel (Förenta Nationerna, 1989). I juni 2018 

röstade Sveriges riksdag ja till förslaget att göra barnkonventionen till lag. Lagen kommer 

träda i kraft från 1 januari 2020 (UNICEF, 2019). 

1.4 Skyldigheten att anmäla 

Enligt SoL (SFS 2001:453) har yrkesverksamma inom olika myndigheter, däribland Hälso- 

och sjukvård, en skyldighet att omgående anmäla till Socialnämnden vid misstanke om att ett 

barn far illa. Socialnämnden skall få tillgång till alla uppgifter som kan vara betydelsefulla för 

att utreda barnets behov av stöd och skydd. Socialstyrelsen (2014) understryker att inga 

särskilda bevis eller tecken krävs för en anmälan utan anmälaren ska utgå från sina 

iakttagelser och oro för barnet.  

 

En svensk enkätstudie från 2017 undersökte i vilken omfattning sjukhuspersonal gör 

orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om barnmisshandel. I studien deltog totalt 

294 personer, varav 119 var sjuksköterskor. Övriga professioner var läkare, socialarbetare och 

undersköterskor. Studien visade bland annat att mer än hälften av deltagarna aldrig hade gjort 

en orosanmälan och att det fanns klara skillnader mellan professionerna. Nästan en tredjedel 

av sjuksköterskorna hade någon gång gjort en orosanmälan, men nästan ingen av dem var 

vana att göra en orosanmälan. Det var vanligare att läkare och socialarbetare gjorde frekventa 

orosanmälningar (Svärd, 2017). 

1.5 Teoretisk referensram 

Wallinvirta (2017) förklarar att ansvar och makt är vardagliga begrepp som beskriver 

sjuksköterskans moral och handlingar i professionen. De beskrivs som grunden i den 

asymmetriska relation som finns mellan patient-sjuksköterska, och har stor inverkan på 

relationen. Utgångspunkt i relationen är sjuksköterskans ansvar för patientens hälsa, förståelse 

för hens lidande, samt vilja och förmåga att se till patientens bästa. Begreppen ansvar och 

makt mot en yttre verklighet innebär att sätta gränser och förhindra människans 
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våldshandlingar som har grund i grymhet och vrede. Begreppen mot ett inre perspektiv ger 

trygghet och skyddar, och handlar om människans egen etiska hållning. I professionen som 

sjuksköterska krävs att förhålla sig eftertänksam till sina känslor och värderingar. Begreppet 

“med ansvar följer makt och med makt följer ansvar” förtydligar komplexiteten i begreppen. 

Begreppen är tätt besläktade med etik, där sjuksköterskan gör fel mot sin egen etik om hen 

inte gör det hen upplever som det bästa för patienten. Sjuksköterskan kan uppleva 

samvetsstress då känslan av att vara otillräcklig blir överväldigande. Det beskrivs kunna leda 

till att sjuksköterskan upplevs som likgiltig inför patientens lidande (ibid). Vidare beskrivs att 

ingen människa som vill ta ansvar undkommer skuldkänslor. Samvetet förklaras som det som 

avgör vad individen anser rätt eller fel, och beskrivs som den väg som ska leda skulden till 

ansvar (Wallinvirta, 2011). 

1.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor möter i arbetet barn och deras familjer, i synnerhet inom barnhälsovården och 

elevhälsans medicinska insats. I professionen har sjuksköterskan vid misstanke om att barn 

utsätts för misshandel anmälningsskyldighet till sociala myndigheter. Tidigare studier visar 

dock att sjuksköterskor inte gör orosanmälningar i samma omfattning som andra professioner. 

De negativa konsekvenserna för barn som utsätts för barnmisshandel belyser vikten av att 

fullfölja anmälningsskyldigheten. Förhoppningen är att litteraturstudiens resultat beskriver 

skäl till varför, och varför inte, sjuksköterskor väljer att göra en orosanmälan. I förlängningen 

kan det leda till förslag på åtgärder som underlättar för sjuksköterskan att fullfölja sin 

lagstadgade anmälningsskyldighet. Möjligen kan en beskrivning av sjuksköterskors 

erfarenheter av att göra en orosanmälan ge ökad kunskap och förståelse för de svårigheter 

som kan finnas i anmälningsprocessen och därmed bidra till att förhindra att barn far illa, både 

på kort och lång sikt.   

2. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att göra en orosanmälan vid misstanke 

om barnmisshandel. 

3. Metod 

Metoden beskrivs övergripande enligt flödesschema, se figur 1.  

3.1 Forskningsdesign 

Studien var av deskriptiv design med kvalitativ ansats. Metoden som valdes var en integrerad 

litteraturstudie med systematisk sökning. Metoden valdes för att med hjälp av 

kunskapssammanställningen få en djupare förståelse av sjuksköterskans erfarenhet av att göra 

en orosanmälan vid misstanke om barnmisshandel. Metoden innebär att på ett systematiskt 

sätt summera tidigare forskning som svarar mot syftet, för att ge en mer omfattande förståelse 

för ett specifikt fenomen, vilket därefter kan omsättas inom omvårdnadsvetenskapen 

(Whittemore & Knafl, 2005).  
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Databaser 

Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL Plus with Full Text, Medline, PsycINFO, 

SweMed+, ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts) samt Social Services 

Abstracts. Databaserna ansågs vara relevanta då innehållet baserat på ämnesområden 

bedömdes kunna innehålla studier som kunde besvara litteraturstudiens syfte.  

 

3.2.2 Sökstrategi 

En inledande, bred sökning med sökordet “child abuse” gjordes för att undersöka möjligheten 

att identifiera forskning som kunde motsvara litteraturstudiens syfte. Utifrån sökresultatet 

valdes lämpliga sökord ut för att specificera sökningen i nästa steg.  

Därefter identifierades lämpliga sökord utifrån litteraturstudiens syfte. Sökorden översattes till 

engelska vilket resulterade i orden; nurs*, “child abuse”, “child maltreatment”, experience, 

attitude och perception. “Child abuse” och/eller “child maltreatment” var ämnesord i valda 

databaser och de övriga orden söktes i fritext (se tabell 1). Trunkering användes på nurs* för 

att få med olika ändelser av ordet, så som nurse, nurses och nursing. Ämnesorden “child 

abuse” och “child maltreatment” identifierades genom att använda respektive databas 

ämnesordsguide. Orden experience, attitude och perception användes för att finna artiklar 

som beskrev erfarenheter. Sökorden kombinerades genom att använda booelska operationer 

(OR och AND) (se bilaga 1.) 
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Tabell 1: Översikt för valda sökord i litteraturstudien  
Sökord Cinahl Medline PsychInfo SweMed+ ASSIA Social Service 

Abstracts 

Erfarenhet 

Fritext 
Experience OR 

attitude OR 

perception 

- Experience OR 

attitude OR 

perception 

-  - - 

Barnmisshandel 

Ämnesord 
Child abuse Child abuse Child abuse Child abuse Child 

maltreatment 

Child abuse 

Barnmisshandel 

Fritext 
Child maltreatment Child 

maltreatment 

Child maltreatment Child 

maltreatment 

Child Abuse Child 

maltreatment 
Sjuksköterska 

Fritext 
Nurs* Nurs* Nurs* Nurs* Nurs* Nurs* 

 

Slutligen valdes följande begränsningar; alla artiklar skulle vara peer-reviewed för att 

säkerställa deras vetenskapliga kvalitet. De skulle också vara engelsk- eller svenskspråkiga 

för att kunna läsas och förstås av litteraturstudiens författare. Artiklarna skulle vara 

publicerade de senaste tio åren, mellan 2009 och 2019, för att finna aktuell och relevant 

forskning.  

 

3.2.3 Urval 

Vid urvalet av artiklar användes följande inklusionskriterier: artiklarna skulle beskriva 

erfarenheter hos yrkesverksamma sjuksköterskor av att arbeta med orosanmälningar vid 

misstanke om, eller konstaterad, barnmisshandel. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats, 

handla om barn i ålder 0 - 18 och beskriva alla former av misshandel, såväl psykisk, fysisk 

som sexuell och/eller allmän försummelse. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 

andra professioners erfarenheter eller att de beskrev andra perspektiv av ämnet, så som utsatta 

barns upplevelser. Artiklar som uppenbart saknade en vetenskaplig struktur exkluderades.  

 

Urvalet av studier genomfördes i tre steg. I första steget lästes artiklarnas titlar, artiklar vars 

titlar inte bedömdes besvara litteraturstudiens syfte valdes bort. I andra steget lästes abstrakt 

på valda artiklar för att undersöka om de svarade mot litteraturstudiens syfte. Artiklar som 

inte ansågs kunna besvara syftet valdes bort, av anledningar som att de beskrev andra 

professioners erfarenheter av barnmisshandel och/eller att göra en orosanmälan, vilket inte 

framgått tydligt då endast titeln lästs i första urvalet. I tredje steget återstod 23 artiklar vilka 

alla lästes i sin helhet enskilt av författarna. Artiklar som efter genomläsning uppenbart 

saknade vetenskaplig uppbyggnad exkluderades, samt de som inte handlade om 

barnmisshandel, eller inte beskrev sjuksköterskans arbete med orosanmälningar. Flera artiklar 

återfanns som dubbletter och inkluderades då endast från en databas. Slutligen återstod sexton 

artiklar.  

 

3.2.4 Värdering av artiklar 

De återstående sexton artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades ytterligare innan de 

inkluderades i litteraturstudien.  Granskningen genomfördes gemensamt av författarna med 

stöd av granskningsmall för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU) (se bilaga 2). Samtliga artiklar bedömdes ha en medelhög eller hög 

kvalitet. För sammanställning av samtliga granskningar, se bilaga 3. I artikelmatriserna (se 

bilaga 4) återfinns vilka styrkor respektive svagheter som bedömts i de olika studierna. 

 

3.2.5 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes i fyra steg, vilka beskrivs av Whittemore och Knafl (2005). I det 

första steget, vilket benämns datareduktion, lästes de valda artiklarnas resultat noggrant 

igenom enskilt av författarna. Resultat relevant för litteraturstudiens syfte markerades. 

Därefter skedde en gemensam diskussion om vilken data som extraherats från artiklarnas 
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resultatdel för att säkerställa att inget relevant resultat missats. I de fall oenighet rådde 

fortsatte diskussionen tills konsensus uppnåtts. I nästa steg, dataredovisning, sammanställdes 

extraherad data från respektive artikel för att underlätta följande steg av analysen. I 

efterföljande steg, vilket benämns jämförelse av data, jämfördes resultat från de olika 

artiklarna i syfte att identifiera likheter och skillnader. Resultat som handlade om samma 

ämne sammanfördes och bildade en kategori med tillhörande subkategorier. Det sista steget 

av analysen handlade om att dra slutsatser och att verifiera resultatet. I det här steget gjordes 

ett försök att, med hjälp av integrerad data från alla artiklar, beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av att göra en orosanmälan. Litteraturstudiens resultat jämfördes sedan med 

resultatet från respektive artikel för att säkerställa att allting redovisats korrekt (ibid).  

 

3.2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs ingen 

etikprövning då studien är grundad i metoden för litteraturstudier, och inte påverkar individer 

fysiskt eller psykiskt. Av de artiklar som inkluderades i litteraturstudien hade samtliga erhållit 

etiska godkännanden för respektive studier. Flera artiklar innehöll ytterligare etiska 

resonemang, exempelvis om relationen mellan forskare och deltagare. Allt resultat från 

respektive artikel som besvarade litteraturstudiens syfte finns redovisat, oavsett om det 

besvarade en eventuell förutbestämd hypotes eller inte. Inget resultat har förvrängts eller 

undanhållits.  

 

Författarna till litteraturstudien har olika tidigare, kliniska erfarenheter och således olika 

förförståelse. Polit & Beck (2017) beskriver begreppet reflexivitet som ett sätt att hantera 

förförståelsen, vilket innebär att forskaren har en konstant medvetenhet om sin unika 

bakgrund, värderingar liksom social och professionell identitet och hur det i sin tur påverkar 

insamling, analys och tolkning av data. En strategi för att förhålla sig till begreppet är genom 

att diskutera eventuella förutfattade meningar och perspektiv på det som ska undersökas. I 

samband med litteraturstudiens dataanalys har författarna varit medvetna om att deras 

respektive förförståelse skulle kunna påverka tolkningen av resultatet och förhållit sig till det 

genom noggrann bearbetning av materialet och ständigt pågående diskussioner. 
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4. Resultat 

Som resultat av dataanalysen identifierades ett övergripande tema som fick namnet “Ska jag, 

ska jag inte?” vilket beskriver att beslutet att göra en orosanmälan vid misstanke om 

barnmisshandel inte var självklart för sjuksköterskor i de inkluderade studierna. Vad som 

påverkar sjuksköterskors beslut att göra en orosanmälan återfinns i de tre huvudkategorierna: 

Sjuksköterskans erfarenheter av att göra en orosanmälan i förhållande till professionen, 

Sjuksköterskans erfarenheter av samarbete med andra aktörer i samband med en 

orosanmälan och Sjuksköterskans erfarenheter av relationen till barnet och/eller familjen i 

samband med en orosanmälan med tillhörande subkategorier, vilka redovisas nedan. 

4.1 Sjuksköterskans erfarenheter av att göra en orosanmälan i förhållande 

till professionen  

 

4.1.1 Erfarenheter av anmälningsprocessen 

Sjuksköterskor var väl medvetna om sin anmälningsskyldighet vid misstanke om 

barnmisshandel (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017; Hackett, 2013). 

Anmälningsskyldigheten kunde underlätta beslutet att göra en orosanmälan och kunde 

användas som en motivering till föräldrarna till varför en orosanmälan hade gjorts (Feng 

Chen, Fetzer, Feng & Lin, 2012). Upplevelsen av anmälningsskyldigheten var olika. 

Sjuksköterskor beskrev den som en del av jobbet, att de alltid var vaksamma på eventuella 

tecken på barnmisshandel. De tyckte att den övervakande rollen fick dem att känna sig som 

poliser med uppdraget att kontrollera familjen (Kent et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde att 

det många gånger kändes bra när de hade gjort en orosanmälan (Söderman & Jackson, 2011). 

 

Synen på rollen i anmälningsprocessen varierade bland sjuksköterskor. En del sjuksköterskor 

ansåg att de var en talesperson för barnet, bland annat genom att vara den som upptäckte att 

barnet utsattes för misshandel (Feng, Fetzer, Chen, Yeh & Huang, 2010; Söderman & 

Jackson, 2011). Sjuksköterskor menade att det inte var deras primära roll att göra en 

orosanmälan (Feng et al., 2010; Kent, Dowling & Bryne, 2011). De tyckte att läkaren skulle 

bedöma ifall det handlade om barnmisshandel eller inte och att socialarbetaren var den som 

skulle göra anmälan (Feng et al., 2010). Sjuksköterskor var osäkra på sin specifika roll i 

anmälningsprocessen (Hackett, 2013). Sjuksköterskor beskrev anmälningsprocessen i helhet 

som enkel, men en del beskrev den som komplicerad, långsam, frustrerande och utmanande 

(Eisbach & Driessnack, 2010; Rowse, 2009; Sigad, Beker, Lev-Wiesel & Eisikovits, 2019). 

 

4.1.2 Utsatthet i professionen 
Sjuksköterskor beskrev en utsatthet i professionen. Både av att de kände sig ensamma i rollen 

som sjuksköterska, och till följd av hotfulla inslag. Sjuksköterskor var rädda för negativa 

konsekvenser när misstankar om sexuell misshandel lyftes fram och om de gjorde en 

orosanmälan (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017). De beskrev både erfarenheter av, och en 

medvetenhet om, att föräldrarna kunde reagera med ilska och agera hotfullt när en 

orosanmälan gjordes vilket gjorde dem rädda och oroliga för sin egen säkerhet (Dahlbo et al., 

2017; Einboden, Rudge & Varcoe, 2019; Eisback & Driessnack, 2010; Feng et al., 2010; 

Kraft & Eriksson, 2015; Söderman & Jackson, 2011). En sjuksköterska berättade att hon 

blivit uppsökt i sitt hem efter att hon gjort en orosanmälan (Einboden et al., 2019). Trots 

rädslan ansåg sjuksköterskor att det var viktigare att vara en talesperson för barnets bästa och 

valde därför att bortse från sin rädsla (Eisback & Driessnack, 2010). Det faktum att 

föräldrarna reagerade med ilska kunde också vara en slags bekräftelse för sjuksköterskor att 
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barnet faktiskt utsattes för misshandel (Kraft & Eriksson, 2015). Personer runt familjen kunde 

också agera hotfullt. En sjuksköterska beskrev att hon oroade sig för att farföräldern till ett 

barn som utsatts för misshandel skulle kunna agera hotfullt när hon gjort en orosanmälan, 

varpå hon själv ordnade med polisbeskydd (Schols, Ruiter & Ory, 2013). Genom att inte vara 

den person som gjorde orosanmälan minimerade sjuksköterskor risken att familjen skulle 

agera hotfullt gentemot dem, att arbeta på sjukhus ansågs bidra till en ökad trygghetskänsla då 

sjuksköterskor kunde förlita sig på att andra personer gjorde orosanmälan (Feng et al., 2010). 

En sjuksköterska upplevde det faktum att hon både bodde och arbetade i en liten ort som en 

barriär för att göra en orosanmälan (Schols et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor kände sig ensamma i yrkesrollen (Kraft & Eriksson, 2015; Kraft et al., 2017). 

Den upplevda ensamheten fanns trots att de var en del av ett större team (Kraft & Eriksson, 

2015). Sjuksköterskor som arbetade inom skolan upplevde att de inte kunde diskutera sina 

misstankar om barnmisshandel med andra professioner på skolan på grund av sekretessen, 

vilket bidrog till att öka upplevelsen av ensamhet i anmälningsprocessen (Kraft et al., 2017). 
 

4.1.3 Förutsättningar i professionen för att kunna göra en orosanmälan 
Sjuksköterskor beskrev förutsättningar i professionen som både underlättade respektive 

försvårade arbetet med att göra en orosanmälan vid misstänkt barnmisshandel. Att få stöd från 

arbetsplatsen i anmälningsprocessen beskrevs som positivt (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Tydliga handlingsplaner och riktlinjer kring barnmisshandel och anmälningsprocessen 

uppskattades av sjuksköterskor (Schols et al., 2013; Söderman & Jackson, 2011). Det gav en 

ökad trygghet i arbetet (Söderman & Jackson, 2011) och gjorde det lättare för dem att kunna 

diskutera med andra professioner om specifika fall av barnmisshandel (Schols et al., 2013). 

Att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor beskrevs som värdefullt (Dahlbo et 

al., 2017; Kraft & Eriksson, 2015; Söderman & Jackson, 2011). Det gav sjuksköterskor 

möjlighet till förståelse och kunde ge bekräftelse i deras handlande vilket hjälpte dem att 

hantera situationen kring en orosanmälan (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). 

Det optimala var om stödet fanns redan innan orosanmälan gjordes (Dahlbo et al., 2017). 

 

Bristande förutsättningar beskrevs också av sjuksköterskor. Sjuksköterskor tyckte att det 

saknades stöd i anmälningsprocessen i form av utbildning, handlingsplaner och tydliga 

riktlinjer (Davidov, Jack, Frost & Coben, 2012; Kraft et al., 2017; Maul et al., 2019; Schols et 

al., 2013). Det beskrevs som viktigt att få uppdaterad information om anmälningsprocessen 

för att kunna fullfölja sin anmälningsskyldighet (Davidov et al., 2012). Det efterfrågades 

utbildning i hur de som sjuksköterskor bäst kunde kommunicera med föräldrarna, särskilt med 

föräldrar som inte ville samarbeta eller var aggressiva. De menade att det skulle kunna vara 

till hjälp med en checklista som stöd i samtalet med föräldrar och andra vårdgivare i 

anmälningsprocessen (Schols et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de saknade kunskap om 

barnmisshandel och anmälningsprocessen (Hackett, 2013; Kraft et al., 2017; Schols et al., 

2013). Deras erfarenhet var att utbildningen som gavs var bristfällig då den ofta handlade om 

tydliga tecken på barnmisshandel, något som sällan motsvarade verkligheten där objektiva 

tecken på barnmisshandel ofta saknades och det mer handlade om subjektiva bedömningar av 

sjuksköterskor (Einboden et al., 2019; Eisbach & Driessnack, 2010). Sjuksköterskor menade 

att de ibland kunde ha agerat tidigare om de fått adekvat utbildning (Einboden et al., 2019). 

Vidare beskrev sjuksköterskor att de saknade utomstående stöd för att kunna göra en 

orosanmälan, bland annat i form av handledning (Dahlbo et al., 2017; Kraft et al., 2017; 

Rowse, 2009; Söderman & Jackson, 2011). De önskade möjlighet att diskutera sina tankar 

med någon då det beskrevs ge en bättre möjlighet att hantera situationen kring en 

orosanmälan och göra dem mer förberedda för framtida situationer (Dahlbo, 2017). 
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Sjuksköterskor tyckte det var viktigt att ta hänsyn till varje enskild sjuksköterskas eventuella 

rädslor, personliga värderingar och erfarenheter av barnmisshandel för att kartlägga behovet 

av handledning och utbildning (Schols et al., 2013). 

 

Tidsfaktorn och arbetsbelastningen påverkade möjligheten att göra en orosanmälan (Feng et 

al., 2012; Kraft et al., 2017; Maul, Naeem, Khan, Mian, Yousafzai & Brown, 2019). 

Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus menade att de behövde mer tid för att avgöra om en 

orosanmälan skulle göras eller inte (Feng et al., 2012). Det beskrevs att fall av barnmisshandel 

ibland negligerades på grund av hög arbetsbelastning, vilket berodde på att det inte fanns tid 

att utreda och göra en orosanmälan (Maul et al., 2019). Bristande tid för eleverna ökade 

känslan av maktlöshet bland skolsköterskor (Kraft et al., 2017).  

 

4.1.4 Tilltro till den egna förmågan i professionen  

Sjuksköterskor beskrev en tillit till sin intuition och erfarenhet i arbetet med orosanmälningar 

(Einboden et al., 2019; Eisbach & Driessnack, 2010). Tilltron till den egna förmågan ökade 

om ett barn blev omhändertaget efter en orosanmälan, vilket gav positiva erfarenheter i det 

framtida arbetet med att hjälpa andra barn (Rowse, 2009). Då det fanns tydliga, objektiva 

tecken på fysisk misshandel, så som att föräldrarnas historia inte överensstämde med barnets 

uppkomna skada, att det fanns karaktäristiska blåmärken och/eller om barnet var i direkt fara 

tog sjuksköterskor oftast beslutet att göra en orosanmälan direkt, utan att ifrågasätta sin 

bedömning (Einboden et al., 2019; Eisbach & Driessnack, 2010). Sjuksköterskor ville ta sig 

tid att undersöka anledningen till varför barnet utsattes för misshandel, om det handlade om 

bristande förmåga hos föräldrarna eller om det var uppsåtligt innan de gjorde en orosanmälan 

(Eisbach & Driessnack, 2010). De baserade sitt beslut att göra en orosanmälan på att de sett 

tecken hos föräldrarna, som kunde tyda på att barnet utsattes för misshandel (Schols et al., 

2013). Sjuksköterskor hade stark tilltro till sin egen förmåga att göra de bedömningar som 

krävdes i samband med en orosanmälan, de tvekade aldrig att anmäla (Eisback & Driessnack, 

2010). De dokumenterade sina observationer för att konkretisera sin magkänsla med 

anledning av sin oro för barnet, vilket beskrevs vara ett stöd i beslutet att göra en orosanmälan 

(Williams, Ayele, Shimasaki, Tung & Olds, 2019). Att lita på sin professionella bedömning 

ansågs viktigt i anmälningsprocessen och speglade sjuksköterskans trygghet i yrkesrollen 

(Einboden et al., 2019; Schols et al., 2013). En sjuksköterska beskrev ett fall där en läkare inte 

bedömde att barnet utsatts för misshandel och att en orosanmälan därför inte skulle göras. 

Sjuksköterskan gjorde själv en orosanmälan baserat på sin magkänsla (Einboden et al., 2019). 

 

Erfarenhet i yrket och av liknande situationer bidrog till att stärka sjuksköterskors tilltro till 

den egna förmågan att hantera fall av barnmisshandel (Dahlbo et al., 2017; Eisbach & 

Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). De beskrev att erfarenheten 

ökade chanserna att de skulle göra en orosanmälan, en sjuksköterska beskrev det som att 

hennes långa yrkeserfarenhet gjorde att hon inte var rädd längre utan kunde lita på sin 

magkänsla (Kraft et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor hade tilltro till sin förmåga att kunna hjälpa barnet och/eller familjen på andra 

sätt än genom en orosanmälan (Dahlbo et al., 2017; Einboden et al., 2019). En sjuksköterska 

beskrev att hen aldrig hade gjort en orosanmälan angående att barn som hen hade regelbunden 

kontakt med, vilket motiverades med att hen vid långvariga relationer kunde undersöka 

underliggande faktorer bakom misshandeln och kunde sätta in egna åtgärder för att stötta 

familjen innan en orosanmälan gjordes (Einboden et al., 2019). Sjuksköterskor som hade 

arbetat länge i barnhälsovården beskrev sin erfarenhet som en styrka i mötet med föräldrarna, 

erfarenheten gav dem möjlighet att ha ett öppet sinne och se till familjens egna resurser att 
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kunna hantera situationen (Dahlbo et al., 2017).  

 

Sjuksköterskor beskrev det som svårt att ta beslutet att göra en orosanmälan (Eisbach & 

Driessnack, 2010; Söderman & Jackson, 2011,). Den egna kunskapsnivån definierade vad de 

ansåg var barnmisshandel (Schols et al., 2013). De ville vara helt säkra på sin sak innan de 

gjorde en orosanmälan och ville ha tydliga bevis på misshandel, som att barnet hade 

blåmärken (Eisbach & Driessnack, 2010; Söderman & Jackson, 2011). Det beskrevs som 

särskilt viktigt att få tydliga bevis då misstankarna handlade om allmän försummelse av 

barnet. Sjuksköterskor som beskrev sig vara trygga i yrkesrollen kände sig också mer osäkra 

om misstankarna endast grundades på deras subjektiva bedömning (Eisbach & Driessnack, 

2010). Sjuksköterskor var kritiska mot sitt agerande i många fall, de önskade att de hade 

hanterat situationen annorlunda (Kraft et al., 2017). En sjuksköterska menade att trots att man 

inte var helt säker så var det rätt beslut att göra en orosanmälan (Söderman & Jackson, 2011). 

4.2 Sjuksköterskans erfarenheter av samarbete med andra aktörer i 

samband med en orosanmälan 

Samarbetet med andra aktörer ansågs vara en viktig del i anmälningsprocessen. 

Sjuksköterskor beskrev samarbetet med andra myndigheter som stressande då de inte hade 

full kontroll över situationen, trots att de antogs ha en ledande position (Rowse, 2009). 

Samarbetet med socialtjänsten beskrevs inte som just ett samarbete, utan snarare att 

socialtjänsten tog över ärendet efter att en orosanmälan gjorts (Einboden et al., 2019).  
 

4.2.1 Positiva erfarenheter 

Sjuksköterskor beskrev få positiva erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten. De 

efterfrågade möjlighet till teambuilding för att förbättra samarbetet (Kent et al., 2011). En 

önskan om att arbeta preventivt tillsammans med socialtjänsten beskrevs i en studie då en 

sjuksköterska gjort en orosanmälan innan barnet var fött eftersom hon tyckte det fanns en risk 

för att barnet skulle utsättas för misshandel när det var fött. Sjuksköterskan tyckte dock att 

socialtjänsten inte tog hens oro på allvar då de inte agerade på något sätt. När barnet sedan 

fötts blev socialtjänsten ändå involverade, vilket resulterade i att barnet blev omhändertaget 

(Einboden et al., 2019).  

 
4.2.2 Negativa erfarenheter 

Flertalet negativa erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten beskrevs av sjuksköterskor 

(Einboden et al., 2019; Eisbach & Driessnack, 2010; Feng et al., 2010; Kent et al., 2011; Kraft 

& Eriksson, 2015; Kraft et al., 2017; Rowse, 2009; Söderman & Jackson, 2011; Williams et 

al., 2019). Modet att göra en orosanmälan påverkades av samarbetet med, och förtroendet till, 

socialtjänsten (Kraft et al., 2017). Samarbetet beskrevs som svårt då sjuksköterskor inte alltid 

visste vem de skulle vända sig till angående sin anmälan (Kent et al., 2011). De menade att de 

ibland valde att inte göra en orosanmälan med anledning av hög arbetsbelastning hos 

socialtjänsten. Vid de tillfällena ansåg sjuksköterskor att de själva kunde ge bättre och 

snabbare insatser till barnet och/eller familjen (Eisbach & Driessnack, 2010). Vidare beskrevs 

att det saknades riktlinjer gällande vilken roll som var socialarbetarens respektive 

sjuksköterskans i anmälningsprocessen vilket upplevdes försvåra samarbetet (Kent et al., 

2011). I en studie beskrevs ett annorlunda arbetssätt i förhållande till anmälningsskyldigheten 

där det var socialarbetarens ansvar att göra en orosanmälan och sjuksköterskor hade endast 

ansvar att meddela socialarbetaren vid oro för ett barn. De flesta sjuksköterskor uppskattade 
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samarbetet, men en sjuksköterska beskrev att hennes oro vid flera tillfällen inte togs på allvar 

och hon såg socialarbetaren som ett hinder i anmälningsprocessen (Einboden et al., 2019). 

 

4.2.3 Tidigare erfarenheters betydelse  

Tidigare erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten påverkade sjuksköterskors beslut att 

göra en orosanmälan i framtiden (Eisbach & Driessnack, 2010). Om de delade med sig av sina 

negativa erfarenheter till kollegor påverkades också kollegornas förtroende för socialtjänsten 

(Kraft et al., 2017). Negativa erfarenheter kunde vara att en orosanmälan inte resulterade i 

någon åtgärd från socialtjänstens sida. Sjuksköterskor poängterade vikten av att vara envis 

och ta upprepad kontakt för att en orosanmälan skulle tas på allvar (Eisbach & Driessnack, 

2010). En sjuksköterska menade att det var få fall där barnet och/eller familjen fick hjälp av 

socialtjänsten, hen hade många erfarenheter av fall av allmän försummelse av barn där 

socialtjänsten inte hade vidtagit några åtgärder (Einboden et al., 2019). På grund av dåliga 

erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten, vågade en sjuksköterska inte ge löfte till barnet 

om att hens situation skulle förbättras genom en orosanmälan (Kraft & Eriksson, 2015).  

Socialtjänsten uppfattades som inkonsekventa i sina bedömningar av orosanmälningar, vilket 

resulterade i att sjuksköterskor kände sig oroliga över att deras orosanmälan skulle påverka 

familjen negativt (Williams et al., 2019). Det fanns en risk att förlora kontakten med familjen, 

vilket resulterade i att det då blev en person mindre som kunde övervaka familjen (Einboden 

et al., 2019). Sjuksköterskor menade att deras orosanmälningar inte togs på allvar av 

socialtjänsten om de inte rörde den allvarligaste formen av barnmisshandel (Einboden et al., 

2019; Kent et al., 2011). Arbetet som lades ner i samband med en orosanmälan förbisågs av 

socialtjänsten, vilket skapade en ilska hos sjuksköterskor (Kent et al., 2011) och de kriterier 

som socialtjänsten använde vid sina bedömningar skapade en frustration (Rowse, 2009). 

Sjuksköterskor ifrågasatte socialarbetares förmåga att kunna vidta korrekta åtgärder (Feng et 

al., 2010). Att inte få återkoppling på sin orosanmälan beskrevs vara det som gav 

sjuksköterskor mest oro, ångest och bristande förtroende för socialtjänsten (Dahlbo et al., 

2017; Kent et al., 2011; Kraft & Eriksson, 2015; Kraft et al., 2017; Rowse, 2009: Söderman & 

Jackson, 2011). Trots möjligheten för socialtjänsten att, genom lagändring i vissa länder, 

kunna ge återkoppling till sjuksköterskor om vad deras orosanmälan resulterat i så skedde det 

i liten utsträckning. Det resulterade i att sjuksköterskor gjorde upprepade orosanmälningar 

vilket kunde förvärra situationen för barnet (Kraft & Eriksson, 2015). Att få återkoppling efter 

en orosanmälan beskrevs öka sjuksköterskors kunskap, deras vilja att göra anmälningar i 

framtiden och minskade osäkerheten i det fortsatta arbetet (Dahlbo et al., 2017; Feng et al., 

2010; Söderman & Jackson, 2011).   

Sjuksköterskor beskrev att sekretessen mellan olika professioner försvårade samarbetet med 

till exempel förskolepersonal i samband med en orosanmälan (Söderman & Jackson, 2011). 

Sjuksköterskor beskrev steget att göra en orosanmälan som stort att ta, vilket resulterade i en 

känsla av ilska och besvikelse när socialarbetare valde att inte ta ärendet vidare (Kraft & 

Eriksson, 2015; Rowse, 2009). Vetskapen om att socialarbetare inte skulle agera utifrån en 

orosanmälan medförde att sjuksköterskor ansåg det både meningslöst och farligt att göra en 

anmälan (Einboden et al., 2019).  
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4.3 Sjuksköterskans erfarenheter av relationen till barnet och/eller familjen 

i samband med en orosanmälan 

 

4.3.1 Möjliggörande faktorer 

Sjuksköterskans relation till familjen beskrevs vara en av de viktigaste faktorerna i arbetet 

med orosanmälningar (Einboden et al., 2019; Kent et al., 2011). Sjuksköterskor beskrev 

vikten av att ha ett öppet sinne i mötet med familjen, där kommunikationen skulle bygga på 

ärlighet för att lyckas ha en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och familj (Dahlbo et 

al., 2017; Davidov et al., 2012). I en studie beskrevs få föräldrar ha reagerat med ilska om 

sjuksköterskor varit ärliga i sin kommunikation (Dahlbo et al., 2017). Det fanns föräldrar som 

var tacksamma för att någon varit observant på deras situation och ville göra något för att 

hjälpa dem (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). En del föräldrar beskrevs 

kränkta efter att en orosanmälan gjorts (Söderman & Jackson, 2011). En risk med att göra en 

orosanmälan var att föräldrarna kunde sluta komma med barnet till aktuell vårdenhet, men det 

var en risk som sjuksköterskor beskrev sig vara medvetna om och därför pratade med 

föräldrarna om (Dahlbo et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor beskrev att de vägde för- och nackdelar innan de gjorde en orosanmälan 

(Eisbach & Driessnack, 2010; Kraft & Erikson, 2015). I de fall de ansåg att de själva kunde 

stötta familjen avvaktade de med att göra en orosanmälan. De insatser sjuksköterskor gav 

ansågs vara tillräckliga för att hjälpa familjerna och fördröjde inte den hjälp som en 

orosanmälan annars hade kunnat leda till. Osäkra sjuksköterskor hanterade fall av 

barnmisshandel genom att ge alla typer av stöd till familjen innan de gick vidare med en 

orosanmälan (Eisbach & Driessnack, 2010). Sjuksköterskor uppfattade att rädslan hos 

familjen minskade genom att de informerade om hur socialtjänsten arbetade i samband med 

en orosanmälan (Davidov et al., 2012). Efter att en orosanmälan gjorts upplevde 

sjuksköterskor att de hjälpt barnet och familjen (Söderman & Jackson, 2011).  
 

4.3.2 Hindrande faktorer 

Sjuksköterskor beskrev flera hindrande faktorer i relationen med familjen i sitt arbete i 

enlighet med anmälningsskyldigheten. De tyckte att deras skyldighet att göra en orosanmälan 

begränsade deras självständighet och förmåga att samarbeta med barnet och familjen 

(Einboden et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev en osäkerhet i om de hade tillräckligt med 

underlag för att göra en anmälan (Dahlbo et al., 2017). Det kunde vara svårt att avgöra om de 

skulle göra en orosanmälan om barnet hade bevittnat våld i hemmet eller när barnets egna 

utsago var det enda beviset på barnmisshandel (Davidov et al., 2012; Eisbach & Driessnack, 

2010). Det fanns en oro att anmälan skulle göra mer skada än nytta för barnet och/eller 

familjen, vilket resulterade i att sjuksköterskor avvaktade med att göra en orosanmälan. Om 

barnet uppvisade tydliga tecken, som att hen hade blåmärken, eller där familjens historia inte 

stämde överens med det sjuksköterskor såg, togs beslutet att göra en orosanmälan fortare och 

sjuksköterskor kände sig mindre osäkra (Dahlbo et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev att 

barnet kunde “hamna mellan stolarna” efter att en anmälan gjorts, utan stöd från varken 

föräldrar, socialtjänst eller skola (Kraft & Eriksson, 2015). En sjuksköterska beskrev en 

sorgsenhet över att föräldrarna kunde förlora vårdnaden om sitt barn, vilken hen inte visste 

om hen kunde leva med (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Vidare önskade sjuksköterskor få möjlighet till en helhetsbedömning av familjen innan de 

gick vidare med en orosanmälan. De avvaktade med att göra en orosanmälan då de var rädda 

för att pressa en familj som redan var under press, vilket kunde resultera i en ökad fara för 
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barnet (Eisbach & Driessnack, 2010). Sjuksköterskor beskrev vikten av att vara icke-dömande 

i mötet med familjen, att bygga upp ett förtroende ansågs nödvändigt men utmanande 

(Williams et al., 2019). De tyckte det var svårt att ignorera det faktum att föräldrarna kunde 

känna sig förolämpade eller misstrodda när de lyfte sina misstankar om barnmisshandel 

(Dahlbo et al., 2017; Kraft et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev en inre motstridighet i att 

vidta åtgärder vid misstankar om sexuell misshandel, speciellt i de fall som misstänktes ha ägt 

rum inom den närmsta familjen (Kraft et al., 2017).  

Sjuksköterskor beskrev att relationen till barnet och familjen påverkades så fort socialtjänsten 

blev inblandad (Einboden et al., 2019; Kraft & Eriksson, 2015). De beskrev känslor som ilska 

och ledsamhet i mötet med familjen efter en orosanmälan (Söderman & Jackson, 2011). 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att ha en övervakande roll i förhållande till de familjer de 

mötte (Kent et al., 2011). Anmälningsskyldigheten kunde påverka relationen till familjen, 

genom att familjen upplevde att sjuksköterskor var kontrollanter från socialtjänsten (Davidov 

et al., 2012). Sjuksköterskor beskrev att även de mest självsäkra föräldrarna kände sig hotade 

av socialtjänsten (Einboden et al., 2019). Det fanns en risk att föräldrar förbjöd fortsatt 

kontakt mellan sjuksköterskor och eleven (Kraft & Eriksson, 2015) eller avslutade kontakten 

med vården (Eisbach & Driessnack, 2010) om en orosanmälan gjordes, vilket i så fall 

hindrade sjuksköterskor att vidare kunna stötta eleven. En annan risk var att familjen flyttade 

från området efter att en orosanmälan gjorts (Kraft & Eriksson, 2015).  

Ibland gjorde en orosanmälan barnets situation värre, vilket gjorde att sjuksköterskor kände 

att de hade svikit eleven (Kraft & Eriksson, 2015). Det ultimata sveket mot barnet beskrevs 

vara när barnet trodde att hen skulle få hjälp i sin situation men istället blev omhändertaget 

(Einboden et al., 2019). Ibland ledde en orosanmälan till att barnets föräldrar betedde sig 

hotfullt mot barnet, vilket gjorde att sjuksköterskor fick obehagskänslor (Kraft & Eriksson, 

2015). Sjuksköterskor upplevde ibland en otillräcklighet gentemot barnet när de gjort en 

orosanmälan, då de önskade att de kunnat göra mer och att de svikit barnets förtroende 

(Einboden et al., 2019; Söderman & Jackson, 2011). Sjuksköterskors lagstadgade sekretess 

beskrevs som en bidragande faktor till att kunna skapa en bra relation till eleven, men 

sekretessen upplevdes också som ett hinder när sjuksköterskor var tvungna att bryta den vid 

kontakt med socialtjänsten (Kraft & Eriksson, 2015). En sjuksköterska beskrev att göra en 

orosanmälan stod i direkt konflikt med vad hen upplevde gjorde nytta och kunde tillvarata 

barnets autonomi. Hen upplevde att så fort en orosanmälan gjorts fanns en risk att barnet 

aldrig mer skulle prata om sina upplevelser igen (Einboden et al., 2019). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Till studiens styrkor hör att de sökord som använts valts med omsorg, att flera olika 

sökstrategier prövats innan den slutgiltiga sökningen gjordes och att de databaser som använts 

bedömdes relevanta utifrån litteraturstudiens syfte baserat på deras ämnesområden. Det 

övergripande målet var att finna så många relevanta artiklar som möjligt som skulle kunna 

besvara litteraturstudiens syfte. Att använda flera olika databaser visade sig också fördelaktigt 

då relevanta artiklar som inkluderats i litteraturstudien återfanns i fem av sex använda 

databaser. Användandet av en väldefinierad sökstrategi är viktigt för att kunna uppnå validitet 

i en litteraturstudie, att använda en inkomplett och felaktig sökstrategi och/eller att söka i 

inadekvata databaser skulle kunna ge litteraturstudien ett felaktigt resultat (Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

De slutliga sökord som använts, och hur de använts finns beskrivna i metoddelen och i bilagor 

i form av sökmatriser för respektive databas. Valet att söka på ordet experience i fritext 

gjordes då ordet i flera databaser har ämnes-ordet “Life Change Events”. Vid användning av 

ämnesordet fick resultatet av sökningen fel perspektiv, där fokus blev livsomvälvande 

erfarenheter, snarare hos patienter/barn/föräldrar istället för det sjuksköterskeperspektiv som 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Vidare valdes “life experience” bort, då inga relevanta 

artiklar återfanns i resultatet, liksom för “work experience”, “job experience” och “attitude 

of health personnel”. 

Vid den initiala sökningen i databaserna användes ämnesordet “mandatory reporting” för att 

fokusera på begreppet orosanmälan, samt fritextsökning på “abuse report”. Det resulterade i 

ett smalt resultat i kombination med övriga sökord och flera relevanta artiklar förlorades. 

Genom att inte använda något av sökorden återfanns fler artiklar, en hel del irrelevanta men 

också fler relevanta. En sökning med det bredare ordet “report” prövades, men resultatet 

bedömdes inte kunna besvara litteraturstudiens syfte. Synonym för “child abuse” användes i 

form av “child abuse prevention” för att försöka finna fler relevanta artiklar, sökningen 

gjordes utan att finna fler artiklar som ansågs kunna besvara syftet. Orden “experience”, 

“attitude” och “perception” valdes då de ansågs kunna beskriva erfarenheten hos 

sjuksköterskan från flera perspektiv i form av upplevelser av, attityder till och uppfattningar 

om arbetet med orosanmälningar. Synonymerna användes med hjälp av OR för att fånga upp 

ett större resultat i sökningen, och därmed minska bortfallet av artiklar som kunnat besvara 

syftet.  

 

Det har funnits en strävan om transparens genom arbetets gång för att öka litteraturstudiens 

trovärdighet. Trovärdighet handlar om att det finns ett förtroende för sanningen i resultatet 

liksom tolkningen av detsamma (Polit & Beck, 2017). Det har skett genom noggrann 

beskrivning av insamling och analys av data, liksom motivering av de val som gjorts under 

arbetets gång. Vidare beskrivs begreppet forskartriangulering i litteraturen vilket innebär att 

två eller fler forskare tar beslut i samband med analys och tolkning av data vilket anses 

minska risken för felaktiga beslut och tolkningar (Polit & Beck, 2017). Under arbetet med 

litteraturstudien har en kontinuerlig diskussion kring metodologiska beslut och resultatet 

pågått. Då oenighet har funnits mellan författarna har diskussionen fortsatt tills konsensus 

uppnåtts, och de beslut som tagits har bedömts som relevanta och ändamålsenliga för 

litteraturstudien. 

 

Idealt ska litteraturstudiens resultat fånga djupet och bredden i det undersökta ämnet och bidra 
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till en ny förståelse av fenomenet som studerats (Whittemore & Knafl, 2005). I 

litteraturstudien har endast studier med kvalitativ ansats inkluderats vilket möjligtvis anses 

vara en svaghet då relevant resultat kan ha gått förlorat. Om även studier med kvantitativ 

ansats inkluderats hade ett annat resultat eventuellt återfunnits som hade kunnat bidra till att 

besvara litteraturstudiens syfte. Valet att endast inkludera studier med kvalitativ ansats 

gjordes då sådana typer av studier bäst bedömdes kunna besvara litteraturstudiens syfte, vilket 

var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att göra en orosanmälan vid misstanke om 

barnmisshandel. Studier med kvalitativ ansats ansågs ha en större möjlighet att kunna ge mer 

djup och fler nyanser av sjuksköterskans erfarenheter jämfört med studier med kvantitativ 

ansats. Polit och Beck (2017) beskriver att den kvalitativa forskningsdesignen generellt har ett 

holistiskt synsätt med syfte att beskriva och förstå helheten av ett fenomen. För att styrka 

litteraturstudiens trovärdighet gjordes ett slumpmässigt urval av de studier med kvantitativ 

ansats som exkluderades vid den systematiska sökningen. Vid genomläsning av artiklarna i 

fulltext påvisade de ett liknande resultat som de studier med kvalitativ ansats som inkluderats 

i litteraturstudiens resultat. Därför är det sannolikt att inget relevant resultat gått förlorat trots 

att studier med kvantitativ ansats exkluderats. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade litteraturstudiens resultat att sjuksköterskors arbete med 

orosanmälningar är en komplex arbetsuppgift, de väger för- och nackdelar för barnet och 

familjen innan de väljer att göra en orosanmälan. ”Ska jag, ska jag inte?” har bedömts som 

ett övergripande tema. Beslutet påverkas av olika faktorer i professionen, samarbetet med 

andra aktörer och av relationen till barnet och familjen. Sjuksköterskor är medvetna om den 

makt och ansvar som arbetet med orosanmälningar involverar, men det inkluderar även 

skuldkänslor gentemot barnet och familjen.  

 

Att barn får leva ett liv fritt från olika former av misshandel kan betraktas vara en mänsklig 

rättighet, vilket bland annat Barnkonventionen beskriver (Förenta Nationerna, 1989). 

Sjuksköterskan måste i professionen förhålla sig till sin lagstadgade anmälningsskyldighet där 

syftet är att hjälpa barn som utsätts för misshandel. Som teoretisk referensram för 

litteraturstudien valdes begreppen ansvar och makt (Wallinvirta, 2011; Wallinvirta, 2017). 

Referensramen går att applicera på litteraturstudiens resultat genom att det bland 

sjuksköterskors erfarenheter går att utläsa att begreppen, och hur sjuksköterskor förhåller sig 

till dem, beskrivs i olika former. Begreppen anses applicerbara med sjuksköterskors etiska 

resonemang i samband med beslutet att göra en orosanmälan.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor är väl medvetna om sin 

anmälningsskyldighet (Dahlbo et. al., 2017; Hackett, 2013). De beskriver skyldigheten som 

en del av professionen men att den också kan få dem att känna sig som kontrollanter i relation 

till familjerna (Kent et al., 2011). Sjuksköterskor beskriver att de anser sig vara en talesperson 

för barnets bästa (Eisback & Driessnack, 2010). Det finns också de som inte upplever det som 

sin primära roll att göra en orosanmälan (Feng et al., 2010; Kent et. al., 2011). Sjuksköterskor 

är således medvetna om den makt och ansvar som de besitter i professionen men det finns 

olika uppfattningar om hur de ser på makten och ansvaret. Sandman och Kjellström (2018) 

beskriver att sjuksköterskans ansvar finns tydligt angivet i lagtexter, men även i 

sjuksköterskans etiska kod: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och förhindra 

lidande. Vidare beskriver sjuksköterskor att de känner sig ensamma i yrkesrollen (Kraft & 

Eriksson, 2015; Kraft et al., 2017). De saknar utomstående stöd i arbetet med 
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orosanmälningar, bland annat i form av handledning (Dahlbo et al., 2017; Kraft et al., 2017; 

Rowse, 2009; Söderman & Jackson, 2011). En bidragande faktor till sjuksköterskors upplevda 

ensamhet i professionen kan vara att makten och ansvaret kopplat till anmälningsplikten 

uppfattas som betungande. Möjlighet att få dela sina tankar och känslor med någon annan i 

samband med en orosanmälan skulle sannolikt stärka sjuksköterskan i professionen och göra 

det lättare att förhålla sig till makten och ansvaret. Sjuksköterskor beskriver själva att det är 

värdefullt att få diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor i anmälningsprocessen 

(Dahlbo et al., 2017; Kraft & Eriksson, 2015; Söderman & Jackson, 2011). Det ger dem 

möjlighet till förståelse och kan ge bekräftelse i deras handlande (Dahlbo et al., 2017; 

Söderman & Jackson, 2011). Sandman och Kjellström (2018) menar att det är viktigt att se 

ansvar ur ett etiskt perspektiv. Ansvar kan endast tillämpas människor som har förmågan att ta 

ansvar, vilket alla inte kan. De menar att det finns individer som aldrig kan ta det ansvar som 

samhället kräver. Det finns också de som kan pressas till att ta ansvar, likväl som det finns de 

som tar ansvar och de som kan ta ansvar med stöd och insatser från samhället. Det är därför i 

arbetet med orosanmälningar viktigt att ställa sig frågan om individen har förmågan att ta 

ansvaret, eller om individen kan ta ansvaret med hjälp av stöd.  

 

Sjuksköterskor beskriver det som viktigt att lita till sin professionella bedömning i 

anmälningsprocessen (Einboden et al., 2019; Schols et al., 2013). De beskriver att erfarenhet i 

professionen bidrar till att stärka tilltron till den egna förmågan (Dahlbo et al., 2017; Eisbach 

& Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). Sannolikt har äldre, mer 

erfarna sjuksköterskor lättare att förhålla sig till makten, ansvaret och de skuldkänslor som 

ofta följer med anmälningsplikten. I de inkluderade studierna var majoriteten av 

sjuksköterskorna experter i det avseende som Patricia Benner (1993) menar, de kan förlita sig 

till sig själva och har speciella färdigheter eftersom de arbetat länge inom sin specifika 

verksamhet och har stor erfarenhet. Att många sjuksköterskor i de inkluderade studierna var 

äldre och hade lång erfarenhet i professionen kan därför ha påverkat litteraturstudiens resultat, 

fler noviser hade kunnat spegla andra erfarenheter. I litteraturstudiens resultat refererar 

sjuksköterskor också till betydelsen av sin magkänsla och intuition i anmälningsprocessen 

(Einboden et al., 2019; Kraft et al., 2017; Williams et. al., 2019). Förmågan att inte 

nödvändigtvis behöva förlita sig på sina analytiska förmågor, utan istället använda sin 

intuition har beskrivits av Miller och Hill (2017) i enlighet med Patricia Benner (1993) och 

beskrivs också av sjuksköterskor i litteraturstudien (Kraft et. al, 2017). Förmågan anses öka 

med erfarenhet och kunskapsnivå. Betydelsen av sjuksköterskors intuition i 

anmälningsprocessen, liksom betydelsen av erfarenhet som stödjer och möjliggör intuitionen 

poängteras också i en studie av Piltz och Wachtel (2009). Sjuksköterskors intuition har 

bedömts likvärdig med att finna objektiva fynd då det handlade om att bedöma graden av 

skador hos traumapatienter (Cork, 2014). Det styrker intuitionens betydelse i sjuksköterskans 

profession, vilket också kan tillämpas vid upptäckt av barnmisshandel.  

 

Att inte få återkoppling efter en orosanmälan beskrivs vara det som påverkar sjuksköterskor 

mest negativt och ger ett bristande förtroende för socialtjänsten (Dahlbo et al., 2017; Kent et 

al., 2011; Kraft & Eriksson, 2015; Kraft et al., 2017; Rowse, 2009: Söderman & Jackson, 

2011). Det bristande samarbetet med socialtjänsten beskrevs även av sjuksköterskor i studien 

av Piltz och Wachtel (2009) vilket bidrog till att göra dem mer tveksamma i beslutet att göra 

en orosanmälan, de upplevde att socialtjänstens åtgärder inte alltid var till nytta för barnet, 

vilket är i linje med de erfarenheter som sjuksköterskor i vår litteraturstudie beskriver. 

Möjlighet till mer återkoppling från socialtjänsten skulle sannolikt bidra till att hjälpa 

sjuksköterskor att hantera de skuldkänslor som de upplever i samband med att de gjort en 
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orosanmälan och därmed göra det lättare att förhålla sig till makten och ansvaret som 

anmälningsskyldigheten medför.  

 

Sjuksköterskor beskriver att de noga väger för- och nackdelar för barnet och familjen innan de 

gör en orosanmälan (Eisbach & Driessnack, 2010; Kraft & Erikson, 2015). Det finns en oro 

att anmälan kan göra mer skada än nytta för barnet och/eller familjen (Dahlbo et al., 2017). I 

litteraturstudiens resultat blir det tydligt att sjuksköterskors makt och ansvar i förhållande till 

anmälningsskyldigheten är förknippat med skuldkänslor, särskilt gentemot barnet och 

familjen. Sjuksköterskors känslor av att svika familjen i samband med en orosanmälan 

beskrivs även i en studie av Piltz och Wachtel (2009). Skuldkänslorna skulle kunna göra att 

sjuksköterskan inte helt och hållet förmår ta på sig ansvaret att göra en orosanmälan. 

Begreppen ansvar och makt är nära besläktade med etik då det går att se på innebörden i 

begreppen utifrån ett etiskt perspektiv. Den makt som sjuksköterskan utövar i de fall hen 

avstår att göra en orosanmälan, trots misstankar om barnmisshandel, kan kopplas till 

begreppet konsekvensetik vilket beskrivs av Sandman och Kjellström (2018). Sjuksköterskan 

väljer i de fallen att fokusera på eventuellt negativa konsekvenser av att göra en orosanmälan, 

och bortser i och med det både från sin anmälningsskyldighet, men även från de positiva 

konsekvenser som en orosanmälan skulle kunna leda till för barnet som utsätts för 

misshandel. Sjuksköterskan utövar då en typ av makt då hen låter misshandeln mot barnet, 

och därmed barnets lidande, fortgå. Om sjuksköterskan istället skulle se på 

anmälningsskyldigheten utifrån begreppet pliktetik, vilket också beskrivs av Sandman och 

Kjellström (2018), skulle hen göra en orosanmälan enbart utifrån sin lagstadgade 

anmälningsskyldighet utan resonemang om de eventuella konsekvenser som skulle kunna bli 

följden av en orosanmälan.  

 

I litteraturstudiens resultat beskriver sjuksköterskor relationen till familjen som en av de 

viktigaste faktorerna i arbetet med orosanmälningar (Einboden et al., 2019; Kent et al., 2011). 

Att vara den person som, genom en orosanmälan, eventuellt rubbar betydelsen av familjen 

som en enhet kan ses som en negativ konsekvens för sjuksköterskan. För att exemplifiera 

familjens betydelse för individen undersöktes i en studie av Koffman et. al., (2012) betydelsen 

av socialt stöd vid svår sjukdom. Studiens resultat visade att familjen; barn, föräldrar, syskon 

och make/maka var de viktigaste personerna i den sjukes liv. Studien kan bidra till en 

förståelse för den oro för negativa konsekvenser som en orosanmälan skulle kunna leda till, 

vilket sjuksköterskor i litteraturstudiens resultat beskriver. Det kan också öka förståelsen för 

sjuksköterskans ambivalens i beslutet att göra en orosanmälan eller inte, då hen möjligen kan 

ha svårt att bortse från en uppfattning om att familjen är viktigast, oavsett om den som utsätter 

barnet för misshandel är en del av familjen.  

 

Ur ett samhälleligt perspektiv har studier som genomförts i olika länder inkluderats i 

litteraturstudiens resultat vilket kan ha påverkat sjuksköterskors erfarenheter av att göra en 

orosanmälan. Det finns kulturella skillnader mellan länderna och olika socioekonomiska 

förutsättningar råder. Om exempelvis endast studier från länder med hög eller låg 

socioekonomisk levnadsstandard hade inkluderats hade ett annat resultat eventuellt 

återfunnits. Även lagar rörande barnmisshandel och om, eller när, sjuksköterskan är skyldig 

att göra en orosanmälan ser olika ut i länderna. Exempelvis är det i Storbritannien förbjudet 

att utöva barnaga inom skolan men det är fortfarande tillåtet med barnaga i hemmet 

(Utrikesdepartementet, 2018) vilket påverkar när sjuksköterskor verksamma i landet behöver 

reagera och inte. Anmälningsskyldigheten i sig kan också se olika ut. I en av de inkluderade 

studierna, av Einboden et. al. (2019) som är genomförd i Australien, beskrevs att det var 

socialarbetarens ansvar att göra själva orosanmälan och att sjuksköterskor endast hade 
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ansvaret att meddela socialarbetaren då de hade oro för ett barn. Det kan jämföras med 

svenska sjuksköterskor som enligt SoL (SFS 2001:453) har skyldighet att själva göra en 

orosanmälan vid minsta misstanke om att ett barn utsätts för misshandel. Skillnader mellan 

regelverk i länderna kan påverka sjuksköterskors erfarenheter av anmälningsprocessen och 

vilka rättsliga konsekvenser det kan få i fall de avstår från att göra en orosanmälan. Att 

regelverket ser olika ut mellan länderna bör således beaktas vid läsning av litteraturstudiens 

resultat.  

 

Sjuksköterskor i de inkluderade studierna arbetar inom olika verksamheter vilket kan göra att 

deras erfarenheter ser olika ut men bidrar samtidigt till en större mångfald i litteraturstudiens 

resultat. I några av de inkluderade studierna har olika professioner intervjuats. Då det inte 

klart gått att urskilja att en sjuksköterska beskrivit en viss erfarenhet har resultatet inte tagits 

med i litteraturstudien. Det skulle kunna ha medfört att någon erfarenhet som sjuksköterskor 

delat med andra professioner inte har inkluderats. Valet gjordes för att författarna ville vara 

säkra på att litteraturstudiens resultat endast redovisar sjuksköterskors specifika erfarenheter 

av att göra en orosanmälan.  

 

De datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade studierna kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. I flera av studierna användes fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod (Davidov et al., 2012; Einboden et al., 2019; Kraft et al., 2017; Sigad et 

al., 2013; Williams et al., 2019) Insamlingsmetoden har både för- och nackdelar. En fördel 

skulle kunna vara, vilket finns beskrivet i flertalet av de inkluderade studierna, att genom 

diskussioner framkommer olika aspekter och nivåer av erfarenheten kring att göra en 

orosanmälan. Diskussionerna skulle kunna bidra till att sjuksköterskan minns olika fall lättare, 

vilket lyfter fram mer erfarenhet än vad hen vid första eftertanke trott sig ha. En nackdel är att 

fokusgrupper skulle kunna skapa en hierarki där endast ett fåtal vågar uttala sig. Mindre 

erfarna eller osäkra sjuksköterskor kanske väljer att undanhålla sina tankar och erfarenheter 

på grund av rädsla att göra eller ha gjort fel, eller att bli dömda för sitt agerande. Om 

sjuksköterskor istället hade intervjuats individuellt hade ett annat resultat kunnat återfinnas 

(Hylander, 1998; Wibeck, 2015). Att använda enkäter som datainsamlingsmetod kunde också 

resulterat i att deltagare i större utsträckning vågat dela med sig av sina erfarenheter relaterat 

till möjligheten till anonymitet. En risk med standardiserade enkäter är att frågorna feltolkas 

eller inte anses relevanta för deltagarna (Wibeck, 2015).  

 

Då litteraturstudiens resultat är hämtat från olika socioekonomiska och kulturella kontexter 

liksom verksamheter, kan det överföras till flertalet liknande kontexter, men det finns en 

svårighet att överföra till population då anmälningsskyldigheten är speciell för sjuksköterskan 

och närliggande professioner. Då fyra av de inkluderade studierna i litteraturstudiens resultat 

är genomförda i Sverige finns sannolikt en ökad möjlighet till att överföra resultatet till 

svenska verksamheter.  

6. Slutsatser 

Att göra en orosanmälan är en komplex arbetsuppgift för sjuksköterskan, där flera faktorer 

påverkar beslutet. Sjuksköterskor är medvetna om den makt och ansvar som följer med 

anmälningsskyldigheten, men det inkluderar också skuldkänslor gentemot barnet och 

familjen. Vill sjuksköterskan vara den person som kanske förändrar barnets och hela familjens 

liv, på gott och ont? 
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6.1 Kliniska implikationer 
 

Genom litteraturstudiens resultat har möjliggörande respektive hindrande faktorer i 

anmälningsprocessen kunnat identifieras, vilket styrker resultatets kliniska relevans. 

Sjuksköterskor efterfrågar adekvat utbildning, möjlighet till känslomässigt stöd från kollegor, 

arbetsgivare och professionell handledning. De vill ha riktlinjer och handlingsplaner när 

barnmisshandel misstänks vilket skulle kunna underlätta deras beslut samt ge dem stöd i 

samtalet med barnet och föräldrarna i anmälningsprocessen. Hänsyn behöver tas till att en 

nyexaminerad, ofta ung, sjuksköterska kan behöva mer stöd än en mer erfaren, ofta äldre, 

sjuksköterska. Inte minst för att förmå ta på sig rollen som den professionella med makten, 

ansvaret och de skuldkänslor som ofta följer i förhållande till anmälningsskyldigheten. Ett 

förbättrat samarbete med andra aktörer, framförallt med socialtjänsten, är också väsentligt för 

att sjuksköterskor ska se meningen i att göra en orosanmälan. Genom att ge sjuksköterskor det 

stöd de efterfrågar i relation till anmälningsskyldigheten finns i slutänden förhoppningen att 

fler barn som utsätts för misshandel kan identifieras och få den hjälp som de behöver.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Vidare forskning i ämnet skulle kunna undersöka hur sjuksköterskans beslut att göra en 

orosanmälan påverkas av kulturella skillnader och olika socioekonomiska aspekter. 

Exempelvis vad som ur en kulturell synvinkel betraktas som barnmisshandel och/eller vilka 

levnadsförhållanden för ett barn som accepteras på grund av sämre socioekonomiska 

förutsättningar.  
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(*)Dubbletter som återfinns i flera databaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 
Efter lästa 

titlar 

Urval 2 
Efter lästa 

abstracts 

Urval 3 
Efter lästa 

fulltext – 

valda till 

arbetet 

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

1. 

(”Child Abuse*) 

4,053    

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

2. 

”Child 

maltreatment” 

4,125    

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

3. 

1 OR 2 

7,476    

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

4. 

Nurs* 

169,634    

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

5.  

3 AND 4 

316    

ASSIA 

2019-09-18 

Kl 20.30 

6. 

5 AND 

peer-reviewed 

Engelska/svenska 

2009-2019 

190 51 3 3 (3) 
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Sökmatris Cinahl     2(5)

   (*)Dubbletter som återfinns i flera databaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 
Efter lästa titlar 

Urval 2 
Efter lästa abstracts 

Urval 3 
Efter lästa 

fulltext – valda 

till arbetet 

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

1. 

 Nurs* 

833,183    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

2. 

MH(”Child 

Abuse”+) 

19,250    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

3. 

”Child 

maltreatment” 

9,756    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

4. 

2 OR 3 

19,547    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

5.  

experience 

300,811    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

6.  

attitude 

291,744    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

7.  

perception 

137,355    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

8. 

5 OR 6 OR 7 

614,502    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

9. 

1 AND 4 AND 8 

430    

Cinahl 

2019-09-17 

Kl 10.00 

10 

9 AND 

peer-reviewed 

Engelska/svenska 

2009-2019 

169 100 11 6 (2) 



26 
 

Sökmatris PsycINFO                                                                                                        3(5) 

 

(*): Dubbletter som återfinns i flera databaser 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 
Efter lästa titlar 

Urval 2 
Efter lästa abstracts 

Urval 3 
Efter lästa 

fulltext – valda 

till arbetet 

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

1. 

DE ("Child Abuse" 

OR DE "Battered 

Child 

Syndrome" +) 

 32,181    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

2.  

”Child 

maltreatment” 

26,134    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

3.  

1 OR 2 

33,292    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

4.  

Perception 

546,201    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

5. 

Experience 

560,166    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

6. 

Attitude 

545,279    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

7. 

 4 OR 5 OR 6 

1,385 584    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

8.  

3 AND 7 

13, 542    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

9. 

Nurs* 

161,953    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

10. 3 AND  7 

AND 9 

635    

PsycINFO 

2019-09-16 

Kl 14.00 

11. 

med 

begränsningar 

Peer-reviewed 

Engelska/svenska 

2009-2019 

271 43 4 2(2) 
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Sökmatris Social Services Abstracts  4(5) 

  

(*): Dubbletter som återfinns i flera databaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 
Efter lästa titlar 

Urval 2 
Efter lästa abstracts 

Urval 3 
Efter lästa 

fulltext – valda 

till arbetet 

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

1. 

 Nurs* 

11,596    

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

2. 

(”Child 

Abuse”+) 

6,238    

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

3. 

”Child 

maltreatment” 

4,237    

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

4. 

2 OR 3 

9,086    

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

5.  

1 AND 4 

176    

SSA 

2019-09-17 

Kl 14.00 

6. 

5 AND 

peer-reviewed 

Engelska/svenska 

2009-2019 

109 49 5 4(1) 
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Sökmatris SweMed+  5(5) 

 

(*): Dubbletter som återfinns i flera databaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 
Efter lästa titlar 

Urval 2 
Efter lästa abstracts 

Urval 3 
Efter lästa 

fulltext – valda 

till arbetet 

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

1. 

(MH ”Child 

Abuse) 

 425    

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

2. 

”Child 

maltreatment” 

425    

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

3. 

1 OR 2 

425 

  

   

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

4. 

Nurs* 

10,532 

 

 

   

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

5.  

3 AND 4 

20    

SweMed+ 

2019-09-16 

Kl 10.00 

6. 

5 AND 

peer-reviewed 

Engelska/svenska 

2009-2019 

3 2 1 1 
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Bilaga 2. Värderingsmall för kvalitativgranskning av studier med 

kvalitativ ansats (SBU) 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskning 

 Artikel  Hög  Medelhög Låg  

1 Dahlbo, M., Jakobsson, L., & Lundqvist, P. 

(2017) 

          X  

2 Davidov, D. M., Jack, S. M., Frost, S.S., & 

Coben, J.H. (2012)  

          X  

3 Einboden, R., Rudge, T., & Varcoe, C. (2019)           X  

4 Eisbach, S. S., & Driessnack, M. (2010).           X  

5 Feng, J., Chen, Y., Fetzer, S., Feng, M., & Lin, 

C. (2012) 

   X              

6 Feng, J., Fetzer, S., Chen, Y., Yeh, L., & 

Huang, M. (2010) 

X            

7 Hackett, Alison J. (2013).           X  

8 Kraft, L. E., & Eriksson, U.-B. (2015)           X  

9 Kraft, L. E., Rahm, G., & Eriksson, U.-B. 

(2017) 

          X  

10 Kent, S., Dowling, M., & Byrne, G. (2011)           X  

11 Maul, K. M., Naeem, R., Khan, U. R., Mian, A. 

I., Yousafzai, A. K., & Brown, N. (2019) 

   X   

12 Rowse, V. (2009)           X  

13 Schols, M. W., de Ruiter, C., & Ory, F. G. 

(2013) 

   X   

14 Sigad, L. I., Beker, G., Lev-Wiesel, R., & 

Eisikovits, Z. (2019) 

    X  

15 Söderman, A., & Jackson, K. (2011)            X  

16 Williams, V. N., Ayele, R., Shimasaki, S., 

Gregory, J. T., & Olds, D. (2019) 

           X  
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Bilaga 4: Artikelmatris       1(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land   

Syfte Metod och 
design 

Värdering Resultat 

Dahlbo, M., Jakobsson, L., & Lundqvist, 

P. (2017). Keeping the child in focus 

while supporting the family: Swedish 

child healthcare nurses experience of 

encountering families where child 

maltreatment is present or suspected. 

Journal of Child Health Care, 21(1), 

103-111. doi: 

10.1177/1367493516686200 

 

- Sverige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

barnsjuksköterskors 

erfarenhet av mötet 

med familjer där 

barnmisshandel är 

identifierat eller 

misstänktes 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv 

 

Inklusion: 

Sjuksköterskor med 

mer än 6 månaders 

erfarenhet av arbete 

som 

barnsjuksköterska och 

varit i kontakt med 

familjer där 

barnmisshandel är 

identifierat eller 

misstänkt.  

 

Urval:  

8 sjuksköterskor 

Ålder 35-62 år. 

 

Datainsamling: 

intervjuer.  

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Styrkor: kan ses i 

varierande 

arbetserfarenhet och 

utbildningar hos 

sjuksköterskorna. 

Citat lyfts fram för 

att stärka resultatet.   

 

Svaghet: Urval 

skedde genom 

ansvarig chef på 

varje avdelning.  

Endast kvinnliga 

sjuksköterskor 

deltog. 

 

 

Erfarenheten att 

informera föräldrar 

om deras misstankar. 

Utsatta för våld eller 

tacksamhetsskuld. 

 

Tveksamhet till 

anmälning, 

Gör anmälan mer 

skada än nytta? 

Mindre osäkerhet 

vid tydliga fall med 

ex. blåmärken och 

föräldrahistorien inte 

stämmer.  

Viktigt att bygga 

förtroende i arbete 

med familjen.  

 

Viktigt att kunna 

diskutera med 

kollegor.  

Önskan om feed-

back av myndigheter 

om deras anmälan.  
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2(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Davidov, D. M., Jack, S. M., Frost, 

S. S., & Coben, J. H. (2012). 

Mandatory reporting in the context of 

home visitation programs: Intimate 

partner violence and children's 

exposure to intimate partner 

violence. Violence Against 

Women, 18(5), 595-610. 

doi:10.1177/1077801212453278 

 

- USA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att identifiera och 

beskriva problem 

relaterade till 

orosanmälan, inom 

kontexten av 

hembesök. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Deskriptiv 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt 

 

Inklusionskriterier: 

Utbildat en grupp 

klienter i ”Nurse-

Family Partnership 

program”, besöker 

kvinnor som utsätts 

för våld i nära 

relationer i hemmet, 

och har mer än 2 års 

erfarenhet från arbetet. 

 

Urval: 

Totalt 87 deltagare 

varav  

25 sjuksköterskor. 

Genomsnittsålder 

sjuksköterskor 46,2år 

Arbetslivserfarenhet 

(genomsnitt) 19,7år. 

Datainsamling: 

Fokusgrupper och 

intervjuer.  

Analys: Textanalys.  

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. Stort material att 

arbeta med. Rikt material 

trots sekundär analys på 

grund av närliggande syfte 

i första studien.  

 

Svagheter: Sekundär 

analys av tidigare material. 

Uttömmande frågor för att 

vidare svara på syftet 

kunde således inte ställas.   

Föräldrars rädsla att 

förlora sina barn 

påverkar relationen till 

sjuksköterskan.  

 

 

Att berätta för 

föräldrarna innan 

eventuell anmälan.  

 

Beskriva de positiva 

åtgärder myndigheterna 

kan hjälpa till med, inte 

bara de negativa. De är 

till för att hjälpa.  

 

Behov av detaljerad 

information om hur 

orosanmälningar går 

till.  

 

Om mamman blir 

slagen med barnet i 

famnen, är det något 

som ska anmälas? 
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3(16) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Einboden, R., Rudge, T., 

& Varcoe, C. (2019). 

Beyond and around 

mandatory reporting in 

nursing practice: 

Interrupting a series of 

deferrals. Nursing 

Inquiry, 26(2) doi: 

/10.1111/nin.12285 

 

 

 

Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur sjuksköterskor 

navigerar lagstiftningen 

och deras professionella 

riktlinjer i praktik.  

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv 

 

Inklusionskriterier: 

Arbete med barn och deras 

familjer, erfarenhet av 

barnmisshandel.  

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

 

Urval:  

21 stycken.  

 

Studiegrupp: 

Sjuksköterskor över 18 år.   

 

Datainsamling: Intervjuer 

 

Analys: Textanalys 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Sjuksköterskor 

från olika geografiska-  

och arbetsområden.  

 

Svagheter: Saknas 

beskrivning av 

studiegruppen.   

Önskan att jobba preventivt 

utan gehör från 

Socialtjänsten. 

Önskan om bättre samarbete.  

Upplevelsen av att bli 

utestängd i 

anmälningsprocessen.  

 

Risken att förlora relationen 

med familjen.  

Göra nytta kontra göra skada 

vid en anmälan. 

 

Arbetsbelastning hos 

Socialtjänsten resulterar i 

färre orosanmälningar.  

 

Barn som upplever våld i 

hemmet. 

Socialarbetare som hinder i 

anmälningsprocessen. 

Socialtjänsten är ett hot mot 

alla föräldrar. Anmälan är 

svårt på grund av ovetande 

om utfallet.  

Utsätts för hot.  

Svika barnens förtroende.  
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4(16) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Eisbach, S. S., & 

Driessnack, M. (2010). Am I 

Sure I Want to Go Down 

This Road? Hesitations in 

the Reporting of Child 

Maltreatment by 

Nurses. Journal for 

Specialists in Pediatric 

Nursing, 15(4), 317–323. 

doi:10.1111/j.1744-

6155.2010.00259.x 

 

- USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva processen av 

att anmäla barnmisshandel 

från perspektivet av 

pediatriska sjuksköterskor 

samt få insikt i medling 

och/eller modererande 

influenser på 

rapporterings processen 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor 

verksamma i akut eller 

kommunal miljö som 

kunde kommunicera på 

engelska. Erfarenhet av att 

anmäla barnmisshandel.  

 

Urvalsförfarande: 

Maximalt urval 

 

Urval: 23 sjuksköterskor 

 

Studiegrupp:  

19 kvinnor och 4 män.  

 

Datainsamling: Intervjuer  

 

Analys: Textanalys 
 

Styrkor:  

Citat lyfts fram för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. 

 

Svagheter:  

Endast erfarna 

sjuksköterskor vilket kan 

gett skevt resultat.    

Endast sjuksköterskor som 

valt att rapportera 

misshandel var 

inkluderade, således 

saknas resultat från 

sjuksköterskor som erfarit 

fall av barnmisshandel 

men valt att inte anmäla.  

Rädslan för att ha fel. 

Tilltro till sig själv även när 

fallen inte är kristallklara. 

Att inte anmäla förrän man 

har fysiska bevis, önskan att 

vara ”säker”.  

 

Känslan av att ha 

uppbackning från 

arbetsplatsen, tilltro till sin 

förmåga och bedömning 

gjorde att man anmälde utan 

tvekan.  

  

Uttömma alla andra 

möjligheter innan man 

”lämnar över” fallet till 

myndigheten.  

Avvakta anmälan p.g.a. 

rädsla för barnets säkerhet.  

 

Rädsla för sin egen säkerhet 

efter anmälan.  

 

En snabb och enkel process 

kontra långsam och 

komplex.  

Enkla fall kontra fall som är 

svåra att släppa i tanken. 

Att fortsätta rapportera.  
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5(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Feng, J., Chen, Y., Fetzer, S., Feng, 

M., & Lin, C. (2012). Ethical and legal 

challenges of mandated child abuse 

reporters. Children and Youth Services 

Review, 34(1), 276-280. 

doi:10.1016/j.childyouth.2011.10.026 

 

 

 
 
- Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 

professionellas 

etiska dilemman och 

juridiska utmaningar 

vid rapportering av 

barnmisshandel.  

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv 

 

Urvalsförfarande:  

Snöbollsurval 

 

Urval: 

18 deltagare. 

 

Studiegrupp: 

3 läkare. 

6 sjuksköterskor 

4 socialarbetare. 

5 lärare. 

Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet: 

14,6 år 

Ålder 28-53 år. 

  

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Analys: Textanalys 

 

Styrkor:  

Citat lyfts fram för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. Tydligt 

specificerat deltagarnas 

erfarenhet av 

barnmisshandel och 

rapportering.  

 

Svagheter:  

Dåligt beskriven kontext. 

Lagen rättfärdigar 

anmälningen och gör 

det enklare för 

sjuksköterskan.  

 

Nyttan med lagen, 

möjlighet att skydda 

sig bakom lagen.  

Lagen ger nödvändigt 

stöd. 

 

Lagen stödjer också 

barnet och förklarar för 

förövaren att 

auktoriteterna har 

ögonen på dig och 

kommer att ingripa om 

du gör nått fel.  
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6(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Feng J, Fetzer S, Chen Y, Yeh L, 

& Huang M. (2010). 

Multidisciplinary collaboration 

reporting child abuse: A grounded 

theory study. International 

Journal of Nursing 

Studies, 47(12), 1483–1490. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.007 

 

- Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utforska 

erfarenheterna hos, och 

perspektiv från, 

professionella som 

arbetar med andra 

discipliner vid 

rapportering av 

barnmisshandel.  

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: 21 deltagare. 

 

Studiegrupp: 

5 läkare. 

5 sjuksköterskor 

6 socialarbetare. 

5 lärare. 

Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet: 12,5 

år.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

 

Analys: Textanalys.  

 

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. Tydligt 

specificerat deltagarnas 

erfarenhet av 

barnmisshandel och 

rapportering.  

 

Svagheter:  

Inte specificerat om 

någon tillfrågad tackat 

nej.   

Sjuksköterskor såg sitt 

främsta ansvar i att jobba 

med barnen på daglig 

basis. Såg sig inte som 

ansvarig för 

anmälningsprocessen, utan 

som en deltagare. Ansåg att 

anmälningsansvar låg på 

socialarbetarna.  

 

Uttrycker rädsla för att bli 

utsatt för familjernas 

repressalier.  

 

Uttrycker rädsla för att 

rapportera generellt, 

minskar risken genom att 

bara involvera ”de viktiga 

personerna”.  

 

Sjukhuset blev ett 

skyddsnät att arbeta och 

anmäla i, sjuksköterskor 

kände sig säkrare där.   
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7(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hackett, Alison., (2013). The role of the 

school nurse in child protection: The 

journal of the health visitors' 

association.Community 

Practitioner, 86(12), 26-9. Retrieved from 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://search

.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://s

earch-proquest-

com.db.ub.oru.se/docview/1470062788?a

ccountid=8028 

 

Storbritannien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undersöka 

skolsköterskors 

uppfattning om deras roll i 

barn skydd. 

 

2. Identifiera kompetens 

som krävs för att anta 

denna roll. 

 

3. Identifiera tränings 

behov.  

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt. 

 

Urval: 11  

 

Bortfall: 5 st externt. 

 

Studiegrupp: 

Sjuksköterskor. 

Arbetserfarenhet 5-37 år.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer  

 

Analys: Tematisk analys.  

 
 
 
 
 
 

Styrkor:  

Tydligt 

beskrivet syfte. 

Citat lyfts för att 

stärka resultatet.  

Intervjuguiden 

visas vilket 

stärker 

förfarandet.  

 

Svagheter: 

Saknas 

information om 

studiegrupp.  

Alla deltagare var 

medvetna om 

anmälningsplikten.  

 

Olika uppfattningar 

om sin roll, önskan 

om förtydliganden. 

 

Vikten av 

livserfarenhet i 

arbetet.  

 

Behov av 

handledning 

 

Tidsbrist, för mycket 

att göra är barriärer i 

anmälningsprocessen.  
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8(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kent, S., Dowling, M., & Bryne, G. 

(2011). Community nurses’ child 

protection role: Views of public health 

nurses in Ireland. Community 

Practitioner 84(11), 33-36. Retrived 

from 

http://db.ub.oru.se/login?url=http:// 

search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url= 

https://search-proquest-

com.db.ub.oru.se/docviews/919970585? 

accountid=8028 

 
 
 
Irland 

 

 

 
 
 
 
 

Utforska 

sjuksköterskors syn 

på rollen i arbetet 

med 

föreskoleelever 

Metod: Kvalitativ 

  

Design: Explorativ 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetade i området 

Exklusionskriterier: 

Inte arbetade med 

förskolebarn.  

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt.  

Urval: 10 deltagare.  

Studiegrupp: Kvinnliga 

sjuksköterskor.   

 

Datainsamling: 

Intervjuer.  

 

Analys: Tematisk 

analys.  

 

 
 
 
 

Styrkor: Tydlig inklusion 

och exklusion. Värdefull 

diskussion.  

 

Svagheter: Otydliga 

beskrivningar om 

deltagarna.  

 

  

Svårigheter att 

övervaka familjen.  

 

Professionella rollen 

till socialarbetare. 

 

Vikten av en bra 

relation till familjen. 

 

Rollen i 

anmälningsprocessen.  

 

Bristen på 

återkoppling. 

 

Upplevelse om att 

vissa anmälningar 

omhändertas fortare än 

andra, beroende på 

karaktär. 

 

Brist på riktlinjer. 

 

Brist på bekräftelse på 

arbetet.  

 

 

 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://
https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docviews/919970585
https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docviews/919970585
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9(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kraft, L. E., & Eriksson, U.-B. (2015). The 

school nurse’s ability to detect and support 

abused children: A trust-creating 

process. The Journal of School 

Nursing, 31(5), 353–362. 

doi:10.1177/1059840514550483 

 

- Sverige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka hur 

skolsköterskor 

upptäcker 

barnmisshandel 

och initierar 

stödjande 

åtgärder.  

 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Deskriptiv 

 

Inklusion: Skolsköterska med 

erfarenhet från skolor med barn 

i ålder 6-18år, adekvat 

specialistträning, minst 2 års 

erfarenhet som skolsköterska 

och som använde ett utvecklat 

hälsoverktyg i sina hälsosamtal.  

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

 

Urval: 

23 deltagare  

 

Studiegrupp: 

Kvinnliga skolsköterskor. 

Arbetslivserfarenhet: 3-38 år.  

Ålder: 46-57 år. 

 

Datainsamling: Intervjuer i 

fokusgrupper 

 

Analys: Textanalys 

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt beskriven 

metod. 

 

Svagheter:  

Forskaren var 

välkänd hos 

skolsköterskorna på 

grund av chefsansvar 

samt tidigare arbete 

som skolsköterska. 

Endast 

sjuksköterskor med 

speciell utbildning 

och god erfarenhet 

var inkluderade.   

Kunskap och 

erfarenhet krävs. 

 

Dilemma om anmälan 

faktiskt hjälper barnet. 

Upplevelse att barn 

ibland hamnar i 

”Ingemansland” efter 

en rapport.  

 

Reaktioner från 

föräldrar med risk att 

barnet inte får träffa 

skolsköterskan mer, 

att familjen flyttar. 

 

När anmälan inte 

förbättrade situationen 

för eleven och man 

har svikit barnets 

förtroende.  

Känslor som rädsla, 

frustration, ilska, och 

skuld beskrivs. 

 

Anmälan leder till 

ökad hotbild mot 

barnet. 

Rädsla för föräldrars 

ilska.  
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10(16) 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Kraft, L., Rahm, G., & Eriksson, U.-B. 

(2017). School Nurses Avoid Addressing 

Child Sexual Abuse. Jounal of school 

Nursing, 33(2), 133-144. 

doi:10.1177/1059840516633729 

 

- Sverige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 

förmågan hos 

skolsköterskan 

att upptäcka och 

stödja sexuellt 

utnyttjade barn.  

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ 

 

Inklusionskriterier: 

Skolsköterska 

 

Urval: 23 deltagare.  

 

Studiegrupp: 

Kvinnliga sjuksköterskor. 

Ålder 46-67 år. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer i fokusgrupper 

 

Analys: Tematisk analys 

 

Styrkor: Kan ses i att 

analysförfarandet är 

beskrivet i detalj och 

citat används för att 

lyfta resultatet. 

 

Svagheter: 

Sekundär analys av 

tidigare studie. 

  

Oro att förlora 

kontakten med elev 

och familj när man 

lyfter frågan om 

sexuellt utnyttjande.  

Professionell sårbarhet 

då de arbetade 

ensamma.  

 

Rädda för reaktioner. 

 

Kände sig ensamma i 

anmälningsprocessen 

då sekretessen 

hindrade dem från att 

konsultera andra 

professioner på skolan. 

Upplevde sig 

ambivalenta.  

 

Rädda för repressalier 

efter anmälan.   
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

       Maul, K. M., Naeem, R., 

Khan, U. R., Mian, A. I., 

Yousafzai, A. K., & 

Brown, N. (2019). Child 

abuse in pakistan: A 

qualitative study of 

knowledge, attitudes and 

practice amongst health 

professionals. Child Abuse 

& Neglect, 88, 51. 

doi:10.1016/j.chiabu.2018.

10.008 

 

- Pakistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Att identifiera delade 

erfarenheter hos 

sjukvårdspersonal och de 

utmaningar som de möter 

när de hanterar fall av 

barnmisshandel. 

(2) Att undersöka sociala 

och kulturella faktorer i det 

Pakistanska samhället som 

skulle kunna påverka sättet 

som misshandlade barn 

upptäcks och hur det 

påverkar deras behandling. 

(3) Att förstå vilken 

utbildning om 

barnmisshandel som 

sjukvårdspersonal redan fått 

och identifiera ytterligare 

behov.  

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ  

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

med maximal 

variation. 

 

Urval: 

15 deltagare. 

 

Studiegrupp:  

8 kvinnor och 7 män.  

Arbetslivserfarenhet 

1-35 år.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer  

 

Analys: Tematisk 

analys.  

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Mycket utförlig metod-del. 

Datamättnad. 

 

Svagheter: 

Intervjuerna är 

genomförda på annat språk 

(urdu) och sedan översatta 

till engelska av annan än 

forskaren som genomförde 

intervjun.  

Avsaknad av riktlinjer 

att följa.  

 

Arbetsbördan leder till 

utebliven utredning och 

rapportering.  

 

Kulturen tillåter inte att 

tala öppet om 

barnmisshandel, 

speciellt inte med 

pappor. Personer söker 

mindre kliniker p.g.a. 

risken att bli upptäckt 

och anmäld.  

 

Saknas utbildning för 

sjuksköterskor då ingen 

ser misshandel eller 

tänker att föräldrar 

skulle göra något 

sådant mot sitt barn.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Rowse, V. (2009). 

Support needs of 

children’s nurses involved 

in child protection 

cases. Journal of Nursing 

Management, 17(6), 659–

666. doi:10.1111/j.1365-

2834.2009.00987.x 

 

- Storbritannien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 

erfarenheter bland 

sjuksköterskor som 

arbetade på ett 

barnsjukhus, som var 

direkt involverade i 

barnskyddsfall, för att 

upptäcka deras behov av 

stöd och föreslå 

utveckling av utbildning 

och stöd. 

 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Design: Explorativ 

 

Inklusion: Sjuksköterska på 

utvald avdelning med 

erfarenhet av 

barnsäkerhet/barnmisshandel. 

  

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt 

 

Urval: 15 deltagare   

 

Bortfall: 3 externt. 

 

Studiegrupp: 

13 sjuksköterskor och 2 

barnmorskor.  

Arbetslivserfarenhet: 10 - 35 

år. 

 

Datainsamling: Intervjuer.  

 

Analys: Textanalys 

Styrkor:  

Citat lyfts fram för att 

tydliggöra resultatet.  

Homogen studiegrupp. 

 

Svagheter:  

Forskaren var chef på 

avdelningen.  

Homogen studiegrupp. 

Stor inverkan på 

sjuksköterskor att vara 

inblandade i fall av 

barnmisshandel; 

avskyvärt, svårt, ledsamt, 

otäckt, tragiskt och 

traumatiskt.  

 

Positiva känslor beskrevs 

efter att barn blivit 

omhändertagna.  

 

Stressfyllt arbete. 

 

Frustration gentemot 

socialtjänsten.   

 

Bristande information om 

vad som händer med 

olika ”fall”.  
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13(16) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

- Schols, M. W., de 

Ruiter, C., & Ory, F. G. 

(2013). How do public 

child healthcare 

professionals and primary 

school teachers identify 

and handle child abuse 

cases? A qualitative 

study. BMC Public 

Health, 13(1), 807. 

doi:10.1186/1471-2458-

13-807 

 

- Nederländerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka holländska 

frontlinjearbetares 

upptäckt av 

barnmisshandel och deras 

anmälningsbeteende. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Explorativ. 

 

Urvalsförfarande: 

Personliga kontakter. 

 

Urval: 33 deltagare. 

 

Studiegrupp: Kvinnliga 

deltagare, varav; 

11 sjuksköterskor 

6 läkare 

15 lärare 

1 rektor 

Sjuksköterskornas 

medelålder: 44,5 år. 

Sjuksköterskornas 

medelarbetslivserfarenhet: 

15,6 år.  

 

Datainsamling: Intervjuer 

i fokusgrupper 

 

Analys: Tematisk analys 

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. 

 

Svagheter:  

Sjuksköterskor som 

”sökt” sig till forskningen 

frivilligt vilket kan ha gett 

skevt resultat, då 

deltagarna kan vara mer 

motiverade att dela sina 

erfarenheter än 

arbetskategorin generellt.    

Beteenden som väcker 

misstanke hos 

sjuksköterskan; Nervösa 

barn men också barn som 

klänger i andras knän.  

 

Tecken hos föräldrar som 

väcker misstanke. 

Intuitionen som väcker 

något hos sjuksköterskan. 

 

Bristande kunskap. 

Rädsla för repressalier 

från föräldrar.  

 

Svårighet att förklara sin 

magkänsla för föräldrar. 

Svårt att kommunicera 

med föräldrar.  

 

Diskutera med kollegor 

om orosanmälan. 
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sigad, L. I., Beker, G., Lev-Wiesel, R., & 

Eisikovits, Z. (2019). “Alone with our 

interpretations”: Uncertainty in child abuse 

intervention among healthcare 

professionals. Children & Youth Services 

Review, 100, 206–213. 

doi:10.1016/j.childyouth.2019.02.027 

 

 

Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ge ett 

inifrånperspektiv och 

en analys av vilket 

sätt Israelisk 

sjukvårdspersonal ger 

mening till sitt arbete 

i fall som rör 

barnmisshandel och 

hur de upplever och 

hanterar den 

inneboende 

osäkerheten i dessa 

komplexa situationer. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design Deskriptiv. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt. 

 

Urval: 20 deltagare 

 

Studiegrupp:  

11 läkare 

2 administratörer 

5 sjuksköterskor 

2 socialarbetare.  

Arbetslivserfarenhet:  

2 - 46 år. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

 

Analys: 

Innehållsanalys.  

 

 

 

 

 

Styrkor:  

Tydligt beskriven 

metoddel. Bra 

beskrivning om 

studiens 

trovärdighet.  

 

Svagheter: Urvalet 

är stort, men med 

anledning av att 

flera olika 

professioner 

intervjuats speglas 

de enskildas åsikter 

väldigt lite.  

Kort diskussion. 

Att inte veta 

säkert.  

 

Att vara ”tvungen” 

att agera enligt 

kraven på 

yrkesrollen.  

 

Att förändra 

någons liv för 

alltid väcker 

obehagliga 

känslor.  

 

Behov av 

samarbete mellan 

myndigheterna.  
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15(16) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

        Söderman, A., & Jackson, 

K. (2011). Barn som far 

illa i sin hemmiljö - BVC-

sjuksköterskors 

upplevelser av att möta 

och hjälpa barnen.. Vård i 

Norden, 31(4), 38-

42. doi:10.1177/01074083

1103100408 

- Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

BVC-

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

möta och hjälpa 

barn som far illa i 

sin hemmiljö.  

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv. 

 

Inklusionskriterier:  

Arbeta i det aktuella länet, 

arbetat i minst 3 år, mött 

barn som farit illa.  

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt.  

 

Urval:  

6 deltagare.  

Ålder 45 – 64 år.  

Arbetslivserfarenhet 

(genomsnitt): 22,7 år.  

 

Datainsamling: Intervjuer  

 

Analys: Innehållsanalys.  

Styrkor:  

Citat används för 

att tydliggöra 

resultatet. Utförlig 

metoddiskussion 

med tydligt 

resonemang kring 

urval, metod och 

analys.  

 

Svagheter:  

Endast äldre 

sjuksköterskor med 

lång 

arbetslivserfarenhet 

deltog.   

Magkänslans betydelse. 

Erfarenhetens betydelse 

 

Upplevelse av det var en svår uppgift 

att göra en orosanmälan. Svårigheter 

att anmäla om man var osäker. 

 

Upplevelse av mötet med familjen. 

Att ge stöd.  

 

Önskan om återkoppling från 

socialtjänsten. 

 

Känslan av otillräcklighet.  

 

Att vara en talesperson för barnet.  

 

Att barnet blir hjälp efter anmälan till 

socialtjänsten. 

 

Stöd från kollegor viktigt.  

 

Nyttan av tydliga riktlinjer.  

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1177/010740831103100408
http://dx.doi.org/10.1177/010740831103100408
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

       Williams, V. N., Ayele, R., 

Shimasaki, S., Tung, G. J., & 

Olds, D. (2019). Risk assessment 

practices among home visiting 

nurses and child protection 

caseworkers in colorado, united 

states: A qualitative 

investigation. Health & Social 

Care in the Community, 27(5), 

1344-1352. 

doi:10.1111/hsc.12773 

- USA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utmärka likheter 

och skillnader vid 

riskbedömningar 

mellan NFP (Nurse-

Family Partnership)-

sjuksköterskor och 

CPS (Child 

Protection Services)-

handläggare i 

Colorado, USA. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Design: Deskriptiv 

 

Urvalsförfarande:  

Snöbollsurval. 

 

Urval:112 deltagare. 

 

Studiegrupp: 

45% sjuksköterskor. 

55% socialarbetare.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer individuellt 

och i fokusgrupper.  

 

Analys: 

Innehållsanalys.  

 

Styrkor:  

Citat används för att 

tydliggöra resultatet.  

Tydligt strukturerat 

resultat. Bra 

anonymisering av 

deltagare även i citat. 

 

Svagheter: Rörigt 

uppbyggd metod-del. 

 

Magkänslan ledande i 

arbetet. 

 

Relationen med 

”klienter” beskrivs som 

stark.  

 

Svårigheter i 

samarbetet med 

socialtjänsten, anses 

göra inkonsekventa 

bedömningar. 

 

Anmälans effekt på 

relationen med 

familjen.  

 

 


