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Abstract 
 
Background Child maltreatment has increased over the past years. There is no direct relation-
ship between child maltreatment and the actual living condition of the children. All children 
should be protected against all types of physical, mental and sexual abuse. It is of great im-
portance that nurses have knowledge of how to report when they suspected child maltreatment. 
 
Aim The aim was to describe nurses´ experiences of reporting when child maltreatment is sus-
pected.  
 
Methods A method to contribute to evidence-based nursing with ground in analysis of qualita-
tive research was performed. In this study nine qualitative articles were analyzed.  
 
Results From the analysis three main themes were identified; a difficult task, need of support 
and create a holistic view of children. Seven subthemes were identified; manage their own 
lack of knowledge, uncertainty and fear, trust their judgment and courage to act, 
protection of children's safety and well-being, support from colleagues and management, 
interact with child protection services, strengthen trust with related parents of the child and 
environment affecting children. 
 
Conclusion Conclusions that can be deduced from this study are to highlight the need for sup-
port and knowledge of how a report is conducted. Consequences to not report child maltreat-
ment is described in this study as well as which benefits a report of child maltreatment may 
give for both children and close relatives. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Denna studie beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn misstänks fara illa. 
Våldet mot barn ökar kraftigt. Dock ses inte samma ökning när det kommer till anmälningar 
om barn som misstänks fara illa. För sjuksköterskor är detta en svår uppgift då det handlar om 
att hantera sin egen kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla, lita på sitt omdöme och våga agera. 
Resultatet visar att sjuksköterskor känner sig osäkra när det kommer till att anmäla när barn 
misstänks fara illa. Det handlar om att sjuksköterskor saknar kompetens om när och varför en 
anmälan ska göras.  
 
Sjuksköterskorna beskriver även behov av stöd från kollegor och ledning samt samverkan med 
andra instanser. De saknar uppföljning från de instanser som tar hand om anmälningarna mot 
barn som misstänks fara illa. Det gör att deras osäkerhet ökar ännu mer, då de inte vet vad som 
händer med deras anmälan eller med barnen i fråga. Att kunna diskutera och få hjälp med en 
anmälan av en erfaren kollega är något sjuksköterskorna uppskattar. Det får dem att känna sig 
mindre sårbara och osäkra.  
 
I resultatet framkommer det att skapa en helhetssyn av barnen är av stor vikt för sjuksköters-
korna. Det handlar om att bygga ett förtroende med närstående och se till miljön som påverkar 
barnen. Sjuksköterskorna upplever att kommunikationen är betydelsefull när det kommer till 
att hämta information från närstående när barn misstänks fara illa. Dock är sjuksköterskornas 
erfarenheter av att hålla en icke-dömande attityd och bemöta hela familjen svårt i dessa sam-
manhang. Med rätt kommunikationsförmåga kan tillit byggas med närstående och barnen. Det 
kan möjligtvis leda till att familjen får rätt hjälp och stöd att förstå fördelarna av att inte för-
summa sitt barn.  
 
Barn som misstänks fara illa kan mötas i alla delar av vården. Att tidigt kunna upptäcka tecken 
som tyder på att barnen försummas eller utsätts för misshandel är en betydelsefull kunskap att 
ha med sig för sjuksköterskor oavsett arbetsplats. Att öka kunskapen om att anmäla när barn 
misstänks fara illa är av stor vikt eftersom det finns en rädsla hos sjuksköterskor både personligt 
och professionellt, vilket kan leda till att många inte vågar anmäla. Om misshandel eller för-
summelse inte upptäcks i tid kan det kan leda till konsekvenser för barnen under resten av livet. 
 
  



 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 
Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Barn ........................................................................................................................................ 1 
Barn som far illa och utsatta barn ........................................................................................... 1 
Kommunikation ...................................................................................................................... 2 
Miljö ....................................................................................................................................... 3 
Sjuksköterskors omvårdnadsansvar ....................................................................................... 3 
Sjuksköterskors anmälningsplikt ............................................................................................ 4 

Problemformulering ................................................................................................................... 4 
Syfte ........................................................................................................................................... 4 
Metod ......................................................................................................................................... 4 

Litteratursökning .................................................................................................................... 4 
Urval ....................................................................................................................................... 5 
Analys ..................................................................................................................................... 5 

Resultat ....................................................................................................................................... 6 
En svår uppgift ....................................................................................................................... 6 

         Hantera sin egen kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla ...................................................... 6 
         Lita på sitt omdöme och våga agera .................................................................................. 7 
         Värna om barnens säkerhet och välmående ...................................................................... 8 
     Behov av stöd ........................................................................................................................ 9 

     Uppbackning från kollegor och ledning ............................................................................ 9 
     Samverka med barnskyddsmyndigheter och andra vårdenheter ....................................... 9 
Skapa en helhetssyn av barnet .............................................................................................. 10 
     Skapa förtroende hos närstående ..................................................................................... 10 
     Miljön som påverkar valet att göra en anmälan .............................................................. 11 

Diskussion ................................................................................................................................ 12 
 Metoddiskussion .................................................................................................................. 12 
 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 13 

         En svår uppgift ................................................................................................................ 13 
         Behov av stöd .................................................................................................................. 14 
         Skapa en helhetssyn av barnet ......................................................................................... 15 
Slutsatser .................................................................................................................................. 16 
Praktiska implikationer ............................................................................................................ 16 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde ................. 17 
Referenslista ............................................................................................................................. 18 
 
 
Bilagor 
Bilaga I – Tabell med sökhistorik av den inledande systematiska artikelsökningen 
Bilaga II – Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Bilaga III – Översikt över analyserade artiklar 

   



 1 

Inledning 
Det är betydelsefullt att öka kunskapen om sjuksköterskors erfarenheter i mötet med barn som 
misstänks fara illa eftersom våldet mot barn ökar varje år, särskilt när det gäller barn upp till 
sex år. Sjuksköterskor saknar tillräcklig utbildning i att tidigt upptäcka tecken som tyder på 
vanvård eller misshandel (Unicef, 2017). Det leder till att bara ett fåtal anmälningar görs till 
myndigheter. Det finns således inget direkt samband mellan antal anmälningar och de faktiska 
förhållanden som barn lever under (Socialstyrelsen, 2012). Barnkonventionen antogs år 1990 
för att stärka barns rätt i samhället. Enligt Barnkonvention (1990) skall barn skyddas mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Ett globalt avtal som gäller värl-
dens alla länder håller på att arbetas fram av FN:s samtliga medlemsländer. Ett mål som anges 
i det avtalet är att alla barn ska få växa upp utan våld och utnyttjande år 2030 (Unicef, 2017). 
Denna studie fokuserar sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn misstänks fara illa, 
eftersom att det finns brister vad gäller kunskap om hur och när anmälan ska göras till barn-
skyddsmyndigheter.  
 
Bakgrund 
Barn 
Barn är alla människor som är under 18 år, om inte en annan lag som gäller för barnet anger att 
barnet blir myndig tidigare i det land barnet lever (Barnkonventionen, 1990). Enligt föräldra-
balken (SFS 1949:381) får barn inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling. Vikten av införandet av lagen, var att alla föräldrar skulle se vilka fördelar det hade 
att inte utsätta sina barn för misshandel eller annan kränkande behandling. Det blev betydelse-
fullt med föräldrautbildning som innehöll kunskap om hur barn utvecklas och vikten av att ha 
en god uppfostran och omsorg (Dir. 1998:105). Vad gäller barns utveckling så är det angeläget 
att ha i åtanke att alla barn är i behov av omsorg och närhet för sin utveckling. Utsätts barn för 
våld, kan det ha en negativ påverkan på deras kognitiva utveckling, inlärningsförmåga, och 
även deras vilja att gå i skolan (Westby, 2007). 
 
Barn som far illa och utsatta barn 
Barn som far illa och utsatta barn inkluderar när barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller när barn har ett dåligt 
förhållande till övriga familjemedlemmar eller skadar sig själv (Socialstyrelsen, 2014). An-
mälda brott mot barn 0–17 år ökar. Mellan år 2015–2016 ökade våldet mot barn med 14 % och 
från 2008 är ökningen 38 % (Brottsförebyggande rådet, 2016). Samtidigt belyser Brottsföre-
byggande rådet (2016) att anmälningar vad gäller våldet mot barn på somrarna minskar, vilket 
tyder på att det mestadels är personer utanför familjen som gör anmälningar. Av de handlagda 
brotten var det endast 7 % av brott mot barn 0–6 år som blev uppklarade och 8 % i åldersgrup-
pen 7–14 år (Brottsförebyggande rådet, 2016). 
 
Barnmisshandel kan vara svårt att definiera. I lagtexter är det inte alltid definierat vad miss-
handel innebär, bara att det inte är lagligt. Kränkning eller misshandel för den ena behöver inte 
innebära kränkning eller misshandel för den andra. Det som avgör vad som räknas som miss-
handel eller kränkning beror på hur sjuksköterskor upplever barnens tillvaro och hur barnen 
själva upplever sin tillvaro (Westby, 2007). 
 
Det är betydelsefullt för sjuksköterskor att ha kunskap om kulturella skillnader när det kommer 
till bestraffning av barn i familjer från andra kulturer. Det på grund av att bemötandet av barn 
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som misstänkt fara illa, ska bli bra (Raman & Hodes, 2011). Fysiska och psykiska bestraff-
ningsmetoder är än idag vanligt i olika kulturer, metoder som i västvärlden anses vara miss-
handel. Det finns situationer där sjuksköterskor reagerar på något som anses som avvikande 
eller anmärkningsvärt men som är känsligt att ta ställning till, eftersom det kan leda till etiska 
missuppfattningar (Westby, 2007). 
 
Sjuksköterskors uppgift blir att hela tiden ha barnets bästa i åtanke. Barnet får aldrig utsättas 
för kroppsskada eller psykisk skada oavsett om det innebär att sjuksköterskor måste ta ett på-
frestande samtal med föräldrarna om deras sätt att uppfostra. Det är angeläget att fokusera på 
värdet i att utbilda föräldrar i hur de kan använda uppfostran på ett bra sätt för barnet, snarare 
än ett sätt där föräldrarna riskerar att barnets hälsa utsätts för fara. För att sjuksköterskor på 
bästa sätt ska kunna utbilda föräldrar, måste det finnas kunskap om hur olika uppfostringsme-
toder används inom olika kulturer. Det blir då lättare för sjuksköterskor att göra en rättvis kli-
nisk bedömning (Westby, 2007).   
 
Kommunikation 
Kommunikation är en central del för människan. Förmågan och viljan att kommunicera är en 
av de väsentligaste förutsättningarna för utveckling av både individen och samhället i stort. I 
det praktiska vårdandet är kommunikation avgörande för att sjuksköterskor ska kunna förstå 
patienternas verklighet och upplevelse av hälsa och lidande. Kommunikation utgör inte bara 
det som finns mellan människor, utan kommunikation behövs och finns även mellan olika 
världsbilder (Fredriksson, 2017). 
 
Sjuksköterskors kommunikationsförmåga är betydelsefullt i mötet med patienterna (Travelbee, 
2014). Det är genom kommunikationen, antingen om den är verbal eller icke-verbal, som sjuk-
sköterskor skapar en relation med en person. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att förstå och 
bemästra svårigheter genom en god kommunikation. Verbal kommunikation kan ske genom 
skrift eller tal, genom skrik, gråt eller sång. Icke-verbal kommunikation sker genom beröring 
eller lukt, men även genom tecken, tystnad eller dans. Det är betydelsefullt för sjuksköterskor 
att ha i åtanke hur samtalets budskap når fram, och att det kan tolkas på olika sätt beroende på 
om uttrycksformen är verbal eller icke-verbal. Dessa två uttrycksformer används dock oftast 
tillsammans. Hur det som blir sagt tolkas, beror på hur känslig mottagaren är för informationen. 
Observation anses som en viktig process, och något som förväntas att sjuksköterskor skall 
kunna. Det är mycket information, tolkningar och bedömningar som sjuksköterskor kan in-
hämta via observation. Sjuksköterskor kan genom sina observationer, läsa av situationen och 
se viktiga tecken som kan ha betydelse för den information sjuksköterskor önskar inhämta (Tra-
velbee, 2014). 
 
Det som skapar en kontakt mellan sjuksköterskor och patienter är inte att det förs en kommu-
nikation, utan vad för information kommunikationen innehåller. Emotionell kommunikation 
skapar tillit mellan sjuksköterskor och patienter. Med det kan sjuksköterskor hjälpa patienter 
att maximera möjligheten att hantera en påfrestande situation (Fredriksson, 2017).  Känslor som 
kommuniceras med avsaknad av empati och med likgiltighet kommuniceras lika lätt som käns-
lor som innehåller empati och omsorg. Det vill säga att det enkelt uppfattas om sjuksköterskor 
har goda avsikter och vill hjälpa eller om sjuksköterskor saknar empati och omtanke (Travelbee, 
2014).   
 
Etisk kommunikation syns i den ömsesidiga respekt och omsorg som finns mellan människor. 
Undanhålls information eller även i en situation där det kan handla om att ge information kan 
det uppstå etiska konflikter mellan givaren av informationen och mottagaren. I den kliniska 
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verkligheten är kommunikationen det samtal som utspelar sig mellan patienter och sjuksköters-
kor. Dock är kommunikationen alltid angeläget i alla situationer även om patienter av olika skäl 
inte kan kommunicera via tal, till exempel för små barn (Fredriksson, 2017). 
 
Miljö 
Människor påverkas av den miljö de befinner sig i. Känslor väcks inom människan som reage-
rar med sina sinnen på den nya miljön (Ylikangas, 2017). Miljö är allt som finns omkring oss. 
Inom vården kan miljön antingen vara hälsofrämjande eller sjukdomsbevarande, dock är den 
hela tiden föränderlig. Hur miljön upplevs, påverkar om den uppfattas som vårdande eller icke-
vårdande. Miljön kan ses som en trygghet lika mycket som en otrygghet för patient och sjuk-
sköterskor (Ylikangas, 2017). Upplever sjuksköterskor en trygg omgivning, med trygga kolle-
gor, leder det till att sjuksköterskor upplever mindre stress och kan hantera situationer på ett 
bättre och mer professionellt sätt (Rowse, 2009a). Sjuksköterskor upplever ofta en rädsla. En 
rädsla för att bli hotade av föräldrar eller hamna i konflikt med närstående som gör det svårt för 
sjuksköterskor att ge det stöd och vård barnet behöver (Rowse, 2009a). 
 
Sjuksköterskors omvårdnadsansvar 
Sjuksköterskor involveras ständig i etik och moral. Det handlar om att reflektera över vad som 
är rätt och fel i olika frågor (Näsman, 2017). I vårdandets etik kan ansvar och makt förstås i 
relation till människans yttre och inre verklighet. Ansvar och makt är två begrepp som relaterar 
till sjuksköterskors moral och handlingar i vården och kan ses i det dagliga arbetet genom vård-
handlingar och vårdaktiviteter (Wallinvirta, 2017). Familjen har en central funktion i barnens 
liv, men också vad gäller deras hälsa och säkerhet. Familjecentrerad omvårdnad finns till för 
att få hela familjen att känna sig mer välkomna att vara med i barnets behandling och omvård-
nad (Harvey & Ahmann, 2016). Familjecentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskor lägger 
sitt fokus på det sjuka barnet och familjen samtidigt. Sjuksköterskor skall se till hela familjen 
och att var och en av medlemmarna har egna behov och kunna bemöta det. Dock behöver sjuk-
sköterskor förstå att alla interaktioner som var och en av medlemmarna har påverkar familjen 
som helhet (Hallström, 2015). Det kan vara svårt för sjuksköterskor att applicera denna typ av 
omvårdnad. Det kan uppstå konflikt mellan sjuksköterskorna och de närstående eller att närstå-
ende på något sätt använder sig av värderingar eller handlingar som sjuksköterskorna själv inte 
kan stå för (Harvey & Ahmann, 2016). Att sätta stämpel på familjer i till exempel överrappor-
tering som att de är “besvärliga” eller “svåra” skall sjuksköterskor vara försiktiga med. Det kan 
skapa en förutfattad mening om familjerna vilket kan göra det svårt att vårda med en profess-
ionell och neutral blick (Harvey & Ahmann, 2016). Sjuksköterskor har hela tiden ett ansvar att 
ge individuellt anpassad omvårdnad till de patienter som sjuksköterskan vårdar (Hallström, 
2015). 
 
Sjuksköterskors ansvar i omvårdnad av barn kan vara svårt (Hallström, 2015). Det finns utfor-
mat fem steg som sjuksköterskor kan följa och ta till hjälp för att kunna utföra bästa möjliga 
omvårdnad. Det första steget handlar om bedömning. Fråga barnet eller barnets närstående för 
att samla in information, observera om det finns tecken på smärta eller annan oro. Be även 
föräldrar om att göra denna observationen om möjligt. Nästa steg handlar om omvårdnadsdia-
gnos. Här utförs en systematisk insamling av data för att kunna bedöma barnets aktuella hälso-
status. Steg tre handlar om planering. Att ha ett omvårdnadsmål i åtanke, tidsperspektiv och 
olika omvårdnadsval om det finns. I fjärde steget planeras åtgärder, utförs den planerade vår-
den, informeras och ges stöd. Sista steget handlar om utvärdering. Be familj och barn att besk-
riva upplevelser och reflektera över vården om möjligt så att sjuksköterskor kan utvärdera uti-
från ett familjeperspektiv (Hallström, 2015). 
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Sjuksköterskors anmälningsplikt i Sverige 
Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har alla sjuksköterskor en plikt att anmäla redan när 
det misstänks att ett barn far illa. En anmälan får inte dröja om misstanke finns, utan den skall 
göras genast. Socialtjänstlagen understryker att sjuksköterskan är skyldig enligt lag att anmäla 
det hen får veta genom sin profession (SFS 2001:453). Världen över är sjuksköterskor skyldiga 
att anmäla om barn misstänks fara illa (Ho & Gross, 2015). När sjuksköterskor gör en anmälan, 
utfärdas den till Socialnämnden i den kommun som barnet som misstänks fara illa bor i. An-
mälan bör ske i skriftlig form. Dock kan den göras muntligt om situationen anses akut. Anmälan 
skall sedan utformas skriftligt i efterhand (Socialstyrelsen, 2017). I sjuksköterskors profession 
ingår att inte bryta mot sekretess (SFS 2009:400). När en anmälan görs om misstanke att barn 
far illa, strider detta mot att behandla en patients uppgifter med sekretess (Kearney, 2007). Det 
är dock något sjuksköterskor är skyldiga att göra i en anmälan. Genom att lämna ut barns upp-
gifter, gör det att Socialnämnden kan säkerställa barnets säkerhet (Socialstyrelsen, 2017). Ett 
bra samarbete med Socialnämnden ger en känsla av trygghet i situationer där en anmälan är på 
väg att göras. Sjuksköterskor kan då få en känsla för om de har tänkt rätt och tar med sig den 
kunskapen in i nästa situation (Sidebotham & Goldsworthy, 2007). I Sverige bör sjuksköterskor 
bli erbjudna ett möte med Socialnämnden, barnen och barnens vårdnadshavare, och få inform-
ation om ärendet är inlett eller ej (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Problemformulering 
Sjuksköterskor har en central funktion när det gäller att tidigt upptäcka och bidra till att fler 
barn får hjälp och stöd om de misstänks fara illa. Sjuksköterskor har enligt lag anmälningsskyl-
dighet när de misstänker att barn far illa. Det kan dock uppstå etiska dilemman då flera kulturer, 
med olika uppfostringsmetoder är representerade i dagens samhälle. I mötet med barnen har 
sjuksköterskorna en betydelsefull funktion att skapa trygghet genom att ge god omvårdnad till 
de utsatta barnen.  Tidigare forskning visar att det finns ett stort mörkertal avseende hur många 
barn som far illa, vilket kan bero på att det inte anmäls. Ett hinder kan vara att sjuksköterskor 
inte vet när de ska anmäla sin oro. De kan även sakna kunskap om hur en anmälan går till. 
Därför behövs kunskap om sjuksköterskors erfarenheter i samband med att göra en anmälan, 
eftersom det kan bidra till att fler sjuksköterskor vågar anmäla och får det stöd de behöver för 
att klara av det.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn miss-
tänks fara illa.   
 
Metod 
Metoden för studien var att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvali-
tativ forskning (Friberg, 2017). Metoden kan bidra till att omsätta vetenskaplig kunskap till 
praktisk användbar kunskap. Genom att använda kvalitativa studier som utgångspunkt kan en 
ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelse ges. Varje enskild kvalitativ studie har ett kun-
skapsvärde. Flera kvalitativa studier kan tillsammans ge ett ökat kunskapsvärde (Friberg, 2017). 
 
Litteratursökning 
Den systematiska sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl in-
riktar sig på omvårdnadsartiklar och Pubmed mer medicinska artiklar (Polit & Beck, 2017). 
Båda databaserna användes för att få ett bredare perspektiv till det valda ämnet. Sökorden som 
användes i Cinahl var child abuse, job experience child neglect, nurs*, experience*, child*, 
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maltreatment, famili*, report child abuse, child protection. De två första; Child abuse och job 
experience användes som ämnesord. Det gjordes för att materialet inte ska växa sig för stort 
och på så sätt bli oöverskådligt. Trunkering har använts för att bredda sökområdet och det kan 
ses i form av en * bakom ordet, vilket betyder alla böjningar. I Pubmed användes ämnesorden 
Child advocacy, nursing care. Boolesk söklogik i form av att använda AND har använts för att 
kunna kombinera sökord (Östlundh, 2017). Sökhistoriken presenteras i Bilaga I. Avgränsningar 
för sökningarna var tio år bakåt i tiden (2007–2017), engelskt språk och peer-reviewed i Cinahl. 
I PubMed var avgränsningarna tio år bakåt i tiden (2007–2017), engelskt språk och Abstract. 
Avgränsningar användes för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. En osystematisk sök-
ning gjordes i Google Scholar. Sökorden som användes i den osystematiska sökningen var child 
abuse nurses. Artiklar som svarade mot studiens syfte valdes ut. Sammanlagt valdes nio artiklar 
ut från de systematiska och osystematiska sökningarna. 
 
Urval 
För att få ett evidensbaserat resultat användes Högskolan Väst (2017) utarbetade gransknings-
mall för att kvalitetsbedöma de nio artiklarna (Bilaga II). De utvalda artiklarna hade antingen 
grad I eller grad II i kvalitetsberäkningen. Inklusionskriterierna var upplevelser från sjukskö-
terskor, globala studier, sjuksköterskors upplevelse av barn som utsatts för misshandel och för-
summelse, barn mellan 0–18 år, sjuksköterskor inom alla kontexter och engelskt språk. Exklus-
ionskriterier var vuxna över 18 år, barn som utsatts för sexuella övergrepp och kvantitativa 
artiklar. Nio kvalitativa artiklar valdes slutligen ut för analys. Beskrivning av vad artiklarna 
innehåller presenteras i en artikelöversikt (Bilaga III).  
 
Analys 
Analysen utfördes med hjälp av Fribergs (2017) fem analyssteg. Denna metod bidrog till evi-
densbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativa studier. Analysarbetet innefattade att 
bryta ned artiklarnas resultat i delar för att sedan plocka ut nyckelfynd till att sätta ihop en ny 
helhet, vilket presenteras som ett nytt resultat (Friberg, 2017). 
 
Första steget i analysarbetet utgjordes av att författarna läste igenom artiklarna flera gånger, för 
att få en uppfattning av helheten i innehållet. Andra steget i analysen innebar att fokusera på 
artiklarnas resultat och plocka ut nyckelfynd, vilket är de delar som svarar mot syftet. I steg två 
lästes dessa igenom flera gånger för att kontrollera att helheten svarade på syftet. Artiklarna 
numrerades och resultatet översattes till svenska av författarna. I steg tre sammanställdes nyck-
elfynd från resultaten schematisk för att få en översikt över materialet. Meningsbärande enheter 
ur artiklarnas resultat lades i högar. I fjärde steget granskades högarna överskådligt, för att söka 
likheter och skillnader. Syftet fanns hela tiden i åtanke för att kunna plocka ut väsentliga delar. 
De nyckelfynd författarna plockade ut som hade likheter sammanställdes till preliminära teman 
och underteman. I femte och sista steget utformades en sammanställning av underteman och 
teman, se tabell 1.  
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Resultat 
Genom analysen av datamaterialet utformades tre huvudteman och sju underteman. 
 
Tabell I. Översikt av teman och underteman  

Huvudtema     Undertema 

En svår uppgift Hantera sin egen kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla 
Lita på sitt omdöme och våga agera 
Värna om barnens säkerhet och välmående 

Behov av stöd Uppbackning från kollegor och ledning 
Samverka med barnskyddsmyndigheter och andra          
vårdenheter 

Skapa en helhetssyn av barnet Skapa förtroende hos närstående 
Miljön som påverkar valet att göra en anmälan 

 

En svår uppgift 
Detta tema handlar om sjuksköterskors känslor av osäkerhet i processen mot en anmälan. Det 
handlade även om när en anmälan skulle göras, vilka konsekvenser en anmälan kunde ge, och 
en önskan om tydligare riktlinjer om hur en anmälan går till. Underteman som framkom var 
hantera sin egen kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla, lita på sitt omdöme och våga agera samt 
värna om barnens säkerhet och välmående. 
 
Hantera sin egen kunskapsbrist, osäkerhet och rädsla 
Sjuksköterskor upplevde det obekvämt och påfrestande att möta barn som far illa (Dahlbo, Ja-
kobsson & Lundqvist, 2017). De kände sig inte förberedda på att möta denna typ av patient-
grupp (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Sjuksköterskor kunde i de här fallen uppleva starka 
känslor av ledsamhet, chock, trauma, svårigheter, dålig magkänsla och rädsla. Några sjukskö-
terskor hade fått utbildning i att värna om barns säkerhet, men de kände inte att de kunde hands-
kas med det i verkligheten även om de hade rätt kompetens (Rowse, 2009b). Andra sjukskö-
terskor saknade utbildning, och de upplevde det svårt att bedöma sanningen i det föräldrarna sa 
att barnet hade råkat ut för, vilket hade lett till de skador barnet hade (Tingberg et al., 2008). 
De var medvetna om att det var deras plikt att anmäla om ett barn misstänks farit illa, dock 
uttryckte de oro mot processen. Deras oro grundades i om de hade tillräckligt mycket inform-
ation för att få ihop en anmälan eller om en anmälan skulle göra gott eller ont för familjen och 
barnet (Dahlbo el al., 2017; Francis, Chapman, Sellick, James, Miles, Jones & Grant, 2012). En 
annan del i osäkerheten handlade om att det fanns mycket grå-zoner kring en anmälan. Stärktes 
misstankarna med fysiska tecken så var det lättare för sjuksköterskorna att göra en anmälan. 
Eftersom det saknas tydliga definitioner om vad barnmisshandel innebär, leder det till att sjuk-
sköterskorna istället fick göra subjektiva bedömningar av barnets välbefinnande (Land & Bar-
clay, 2008). Det fanns tydliga riktlinjer, som var lätta att hitta, men sjuksköterskorna var osäkra 
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på hur de fungerade i praktiken (Rowse, 2009b). De uttryckte en önskan om bättre rutiner vad 
gäller mötet med barnen som farit illa och familjen (Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskor 
kunde upptäcka signaler hos ett barn som ledde till misstankar om försummelse eller vanvård. 
Dock belyste sjuksköterskor att de ofta ifrågasätte sig själva och om deras bedömning är korrekt 
(Eisbach & Driessnack, 2010). Det fanns en rädsla för eventuella negativa effekter i yrket om 
de gjorde ett misstag i sin bedömning (Francis et al., 2012). En känsla av att bli svikna kunde 
uppstå om sjuksköterskornas misstankar om barnmisshandel inte togs på allvar. De kände sig 
då osäkra om de skulle våga berätta nästa gång vid misstanke om barnmisshandel (Francis et 
al., 2012). 
 
Rädsla för att behöva vittna i rätten, var en annan känsla som sjuksköterskorna upplevde (Bar-
rett, Denieffe, Bergin & Gooney, 2016). I det inkluderades rädslor för sjuksköterskornas per-
sonliga säkerhet (Land & Barclay, 2008). Många sjuksköterskor hade upplevt verbala attacker 
och allvarliga hot mot sin personliga säkerhet av familjemedlemmar runt barnet. När sjukskö-
terskorna kände sig granskade, fick det dem att känna sig sårbara, utsatta, isolerade och som 
brottsoffer. Dessa känslor berodde på att sjuksköterskorna inte fick någon förklaring till hur 
den rättsliga processen gick till eller vad meningen med den var (Rowse, 2009b). Ändå föredrog 
många sjuksköterskor att berätta för familjemedlemmarna att de kommer att göra en anmälan, 
snarare än att göra den anonymt. De visste dock om att de då kunde bli utsatta för hot mot den 
personliga säkerheten (Land & Barclay, 2008).  Hela anmälningsprocessen upplevdes som en 
tyngd på axlarna, och den var inte alltid så självklar. Det var mycket pappersarbete i processen 
med en anmälan, och sjuksköterskorna upplevde att det var lätt att tappa bort sig i det. Det ledde 
till att bördan blev för tung, och många sjuksköterskor valde istället att inte anmäla på grund av 
allt arbete som krävdes av dem i processen (Feng, Fetzer, Chen, Yeh & Huang, 2010). 
 
Lita på sitt omdöme och våga agera 
Det var först när våldet blev synligt i form av till exempel blåmärken, som beslutet om att 
anmäla, inte blev lika komplicerat (Dahlbo et al., 2017). I mötet med barn där sjuksköterskor 
misstänkte misshandel, kunde det kännas svårt att våga anmäla innan barnen visade upp objek-
tiva tecken. Misstankar kunde funnits länge, men utan barnens egna berättelser av händelsen, 
vågade sjuksköterskan inte enbart gå på subjektiva tecken. Samtidigt kände många sjuksköters-
kor en osäkerhet över att ställa ledande frågor, då de var rädda för att barnens livliga fantasi 
kunde påverka barnets historia (Eisbach & Driessnack, 2010). Sjuksköterskorna fick i vissa fall 
lita på sin instinkt, då många föräldrar var duktiga på att gömma viktiga signaler om hur barnet 
egentligen mådde. Det kunde leda till att föräldrarna slutade komma på planerade vårdbesök 
med barnet (Dahlbo et al., 2017). En oro hos sjuksköterskorna fanns även för att föräldrarna 
skulle förlora vårdnaden (Eisbach & Driessnack, 2010).   
 
Ökat självförtroende hos sjuksköterskorna uppkom när barnen hade blivit omhändertagna. De 
upplevde då att de hade hjälpt till och bidragit till att barnet fick rätt hjälp (Rowse, 2009b). Det 
är svårt att våga anmäla, då varje fall är unikt och lämnar plats för anmälarens tolkningar av 
situationen. Sjuksköterskorna är ofta pressade tidsmässigt, vilket leder till att de inte hinner att 
sitta i lugn och ro och läsa igenom riktlinjer och relatera till det som händer i praktiken (Rowse, 
2009b). De fall där det fanns tydliga tecken på misshandel, upplevdes ofta lätta för sjuksköters-
korna att anmäla. När det inte fanns tydliga tecken, handlade det mer om en upplevelse av hela 
familjesituationen, när det kom till avgörandet för att göra en anmälan (Feng, et al., 2010). 
 
Det behövde inte finnas bevis på misshandel för att göra en anmälan, det räcker med att miss-
tanke väcks. Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att misstänka barnmisshandel när föräld-
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rarna visade sig vara trevliga och vänliga (Tingberg et al., 2008). Samtidigt uttryckte sjukskö-
terskorna att om inte de gjorde anmälan, vem skulle då göra det? (Eisbach & Driessnack, 2010). 
Sjuksköterskorna upplevde frustration mot att den person som hade uppgift att ge trygghet till 
barnet, istället försummade det (Barrett et al., 2016). 
 
En del av erfarenheterna när de skulle göra en anmälan handlade om att vänta. De väntande för 
att se om händelsen var en engångsföreteelse eller om det fanns ett mönster med upprepade 
tillfällen. Det fanns risker med att vänta och se, men samtidigt ville sjuksköterskorna vara säkra 
på sin sak. En del sjuksköterskor var tveksamma att anmäla tills de hade diskuterat situationen 
ytterligare med ledningen. Andra litade på sin ursprungliga misstanke om att något var fel och 
rapporterade omedelbart till myndigheter. Alla sjuksköterskor visste dock inte att de hade möj-
lighet, utan lade istället över ansvaret på ledningen. Osäkerhet upplevdes också när det kom till 
att leva med beslutet att de inte hade anmält sin oro. Sjuksköterskorna uttryckte att de önskade 
att de hade vågat stå på sig mer och gjort anmälan (Francis et al., 2012). 
 
Värna om barnens säkerhet och välmående 
Familjecentrerad vård gör att familjerna får hjälp samtidigt som barnets bästa hålls i fokus. Att 
bemöta familjerna med öppenhet ansågs värdefullt (Dahlbo et al., 2017). Sjuksköterskorna ut-
tryckte att det ingår i deras uppgift att förhålla sig neutralt mot barnet och familjen även om en 
anmälan var gjord mot dem (Barrett et al., 2016). 
 
Sjuksköterskorna ansåg att det var centralt med noggrann dokumentation och information vad 
gäller grunden för anmälan. Om en förundersökning inleddes, kunde deras handlingar läsas. Att 
hålla sig till sanning och korrekta påståenden var en del av sjuksköterskornas uppgift. Lyssna 
på föräldrarna när de var redo att prata, kunde leda till att sjuksköterskorna kände sig betrodda 
och fick värdefull information om varför föräldrarna hade försummat sitt barn (Barrett et al., 
2016). 
 
Sjuksköterskorna lade stor vikt på det ansvar de kände för barnen och dess säkerhet så länge 
barnen var i deras omvårdnad (Barrett et al., 2016). Att vara professionell och ha en skyddande 
funktion för barnen när de utsatts för misshandel upplevdes självklart (Land & Barclay, 2008). 
Fall som hade tagits upp i media, där barn hade blivit misshandlade till döds, hade höjt deras 
medvetenhet om barnmisshandel och barn som farit illa (Saltmarsh & Wilson, 2016). 
Sjuksköterskorna var inte avskräckta från att söka ytterligare information i avsaknad av fysiska 
eller andra tecken på misshandel hos barnen. Att jobba förebyggande och upptäcka subjektiva 
tecken innan den fysiska skadan var skedd, var en stark vilja hos sjuksköterskorna. Att upprätt-
hålla professionell trovärdighet motiverade sjuksköterskorna att agera, trots att deras anmälan 
inte alltid ledde till en förändring (Saltmarsh & Wilson, 2016). 
 
Sjuksköterskorna ansåg att de motstridiga funktionerna som både övervakare och sjuksköterska 
var besvärliga. Deras uppgift var inte att döma föräldrarna, utan att ta hand om det misshandlade 
barnet på bästa sätt. Sjuksköterskorna upplevde att de aldrig fick sluta att anmäla, utan gå star-
kare och tryggare ut ur en sådan situation och sedan fortsätta jobba för det som de kände var 
rätt. Med erfarenhet växte en trygghet fram, vilket behövdes för att våga stå på sig och anmäla 
trots att tydliga tecken inte alltid fanns (Eisbach & Driessnack, 2010). 
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Behov av stöd  
Detta tema handlar om sjuksköterskornas erfarenheter vad gäller samarbetet med andra som 
också har anmälningsskyldighet. Det handlar om att inte behöva stå ensam när en misstanke 
om försummelse väcks hos sjuksköterskorna. Bra och rak kommunikation upplevdes betydel-
sefullt. Underteman som framkom var uppbackning från kollegor och ledning samt samverka 
med barnskyddsmyndigheter och andra vårdenheter. 
 
Uppbackning från kollegor och ledning 
När ett fall om barnförsummelse skulle hanteras, behövde sjuksköterskorna ha kollegorna med 
sig. För att uppleva stöd i sina tankar och handlingar kunde sjuksköterskorna kommunicera med 
sina kollegor när misstanke om misshandel eller försummelse fanns (Dahlbo et al., 2017). Stöd 
från ledningen var också betydelsefullt. Att få raka svar när de kände sig osäkra ledde till att de 
kände att de kunde lita på sina kollegor och ledningen. En känsla av att känna sig isolerad i 
processen, försvann då (Rowse, 2009b). Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes mer kun-
skap i arbetslaget om bemötandet av ett barn som misstänks fara illa (Barrett et al., 2016). En 
utvald sjuksköterska som hade erfarenhet och kunskap om att anmäla när ett barn misstänks 
fara illa, var något som sjuksköterskorna värdesatte. Den sjuksköterskan skulle vara stöd i an-
mälningsprocessen och när det gällde dokumentation. Sjuksköterskan skulle även fungera som 
ett stöd när det handlade om uppdateringar från barnskyddsmyndigheterna.  Flera av sjukskö-
terskorna visste inte hur de skulle gå till väga när de anmälde. Hade sjuksköterskorna tillgång 
till en utvald sjuksköterska med kompetens inom området, upplevdes ett stöd i processen. Sjuk-
sköterskor utan stöd från en utvald sjuksköterska, kände sig sårbara och osäkra på hur processen 
gick till. Det kunde leda till rädsla över att de gjorde något fel, som de sedan kunde bli ankla-
gade eller anmälda för. (Rowse, 2009b).  
 
Att ha en icke-dömande attityd var svårt för sjuksköterskorna. För att undvika att döma närstå-
ende till barnen, behövdes stöd från kollegorna. Att kunna diskutera observationer de hade gjort 
med kollegor, gjorde att de kunde undvika att vara dömande innan de hade riktiga fakta på att 
barnen hade blivit utsatt för försummelse eller misshandel. Sjuksköterskorna kände att stöd från 
kollegor behövdes för att kunna hantera känslor i form av ledsamhet, frustration och ilska (Salt-
marsh & Wilson, 2016; Francis et al., 2012). 
 
Samverka med barnskyddsmyndigheter och andra vårdenheter  
Samarbetet med barnskyddsmyndigheter och andra vårdenheter som Barnavårdscentralen, 
hemsjukvård, skolsköterska och slutenvårdavdelningar väckte olika känslor hos sjuksköters-
korna. Dåligt samarbete och för lite information om hur anmälan behandlades av barnskydds-
myndigheterna ledde till negativa känslor och en osäkerhet hos sjuksköterskorna (Barrett et al., 
2016). Ett hinder i utbytet av information angående anmälan var sekretess. Sekretess inom barn-
skyddsmyndigheterna gjorde det problematiskt för sjuksköterskorna att ta del av information 
angående hur deras anmälan behandlades (Dahlbo et al., 2017). 
 
Känslor av oro uppkom när sjuksköterskorna inte fick återkoppling av barnskyddsmyndighet-
erna. Frustration orsakade dålig kommunikation. Sjuksköterskorna upplevde brister i kommu-
nikationen från barnskyddsmyndigheternas sida och det ledde till känslor om att det inte hände 
något med deras anmälan. Det upplevdes handla om dåliga resurser hos barnskyddsmyndighet-
erna. Barnskyddsmyndigheterna utredde inte alltid de anmälningar som sjuksköterskorna hade 
gjort, framförallt om det gällde äldre barn. Sjuksköterskorna upplevde att det berodde på stress, 
arbetsbelastning och för lite personal (Land & Barclay, 2008; Eisbach & Driessnack, 2010). 
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En annan brist sjuksköterskorna upplevde var att kommunikationen inte fungerade optimalt 
mellan olika vårdenheter. Brister i att dela information mellan vårdenheterna gjorde att sjuk-
sköterskorna inte kunde ge den omvårdnad till barnen som var nödvändig. I vissa fall framkom 
det inte att närstående hade förlorat vårdnaden av tidigare barn. Hade sjuksköterskorna känt till 
detta, hade de agerat annorlunda, följt upp familjerna noggrannare och uppmärksammat tidiga 
tecken (Land & Barclay, 2008; Feng, et al., 2010). 
 
När sjuksköterskorna fick god respons på sina anmälningar till barnskyddsmyndigheterna, 
stärktes deras självförtroende. Om de saknade respons blev de osäkra på om de skulle våga 
anmäla nästa gång (Rowse, 2009b; Saltmarsh & Wilson, 2016). När barnskyddsmyndigheter 
var inkopplade gav det sjuksköterskorna mer tid att fokusera på barnens hälsa, då barnskydds-
myndigheterna tog ansvar över de sociala delarna kring barnen. För att kunna fokusera på bar-
nets hälsa krävdes det att sjuksköterskorna lade över ansvaret på en annan profession som var 
bättre på att hantera sociala frågor kring barnet. Sjuksköterskorna upplevde då hopp om att 
barnen fick rätt stöd. Parallellt med att barnskyddsmyndigheterna arbetade kring att utreda fa-
miljen runt barnet, kämpade sjuksköterskorna med att skydda barnet och upprätthålla barnens 
hälsa (Saltmarsh & Wilson, 2016). 
 
Vårdenheter och barnskyddsmyndigheter som hade en plikt att anmäla om de misstänkte att ett 
barn kunde farit illa önskade att ett samarbete mellan dem fungerade. Sjuksköterskorna upp-
levde att det kunde det bli risk för barnets säkerhet om inte barnskyddsmyndigheter eller andra 
vårdenheter var uppmärksamma och tog emot barnen efter att en anmälan hade gjorts. För att 
samarbetet skulle fungera optimalt lades en stor vikt vid att sjuksköterskorna kände ett förtro-
ende till barnskyddsmyndigheterna och andra vårdenheter (Feng, et al., 2010).   
 
Skapa en helhetssyn av barnet 
Detta tema handlar om sjuksköterskors relation med närstående kring barnet och hur det påver-
kade processen kring en anmälan. Det handlar även om risker i barnens miljö. Underteman som 
framkom var Skapa förtroende hos närstående och miljön som påverkar valet att göra en anmä-
lan. 
 
Skapa förtroende hos närstående  
Förhållandet till närstående byggde på att ha ett öppet sinne och en ärlig dialog. Genom att 
bemöta och vårda på det sättet, uppstod en relation mellan sjuksköterskorna och närstående som 
byggde på tillit. Med barnets bästa som främsta uppgift, kände sjuksköterskorna en trygghet i 
att våga berätta för familjen att de tänkte anmäla sin oro. De visste att föräldrarna kunde uttrycka 
aggression mot dem, men om de var ärliga och föräldrarna hade förtroende för sjuksköterskorna 
uttrycktes istället ofta tacksamhet från föräldrarna (Dahlbo et al., 2017). Genom att visa sig 
öppen och empatisk mot föräldrarna, kunde ett förtroende uppstå som gjorde att föräldrarna 
vågade öppna upp och berätta om sin livssituation (Barrett et al., 2016). Om sjuksköterskorna 
misstänkte att barnet utsattes för misshandel eller försummelse, ställde de frågor som antingen 
stärkte deras misstanke eller uteslöt den (Eisbach & Driessnack, 2010). En icke-dömande atti-
tyd mot de familjerna upplevde sjuksköterskorna som nödvändigt. De fick då ut mer informat-
ion från föräldrarna än om de hade en dömande attityd. Vid en dömande attityd kunde föräld-
rarna känna sig hotade av situationen, vilket ledde till att sjuksköterskorna kunde tappa kontak-
ten med de familjerna (Saltmarsh & Wilson, 2016). Familjerna kände sig granskade och valde 
att avsluta sin vårdkontakt innan sjuksköterskorna hade hunnit samla tillräckligt med bevis om 
att misshandel eller försummelse förekom (Francis et al., 2012). 
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Sjuksköterskorna uppmärksammade ibland tvivelaktiga familjer. Tecken på tvivelaktiga famil-
jer kunde vara undvikande föräldrar, antisocialt beteende, tvivelaktiga historier, tidigare kon-
takt med barnskyddsmyndigheten, och otrevligt beteende. Tvivelaktiga föräldrar kunde upp-
märksammas genom kroppsspråk och interaktionerna mellan föräldrarna och barnen samt even-
tuella syskon. Sjuksköterskorna bedömde dessa familjer som dysfunktionella. De hade ingen 
tilltro till att de kunde ta sitt ansvar som föräldrar och agera vårdare för sina barn (Saltmarsh & 
Wilson, 2016). Sjuksköterskorna kände avsky mot föräldrarna samtidigt som de kände empati 
för barnets familjeförhållanden (Tingberg et al., 2008). 
 
När sjuksköterskorna gjort allt de kunde för att hålla barnet säkert och ansvaret lades över på 
föräldrarna, försökte sjuksköterskorna stödja familjerna. Utbildning för föräldrarna om hur de 
kunde hålla barnet säkert genom att bland annat förklara vad som händer med barnet om det 
försummas. Det är ett led i sjuksköterskornas strävan efter att få föräldrarna att skapa en positiv 
anknytning till barnen. För att hjälpa till att underlätta föräldraskapet, gav sjuksköterskorna råd 
för att upprätthålla och optimera säkerheten samt utvecklingen hos barnen (Saltmarsh & Wil-
son, 2016). 
 
Miljön som påverkar valet att göra en anmälan  
En anmälan påverkar hela familjen och inte endast barnet den handlar om. Sjuksköterskorna 
strävade efter att upprätthålla en säker och bekväm miljö runt barnen. Det inkluderade inte bara 
barnet, utan hela familjen (Francis et al., 2012). När det handlade om att hjälpa utsatta familjer, 
bedömdes hjälpbehovet utifrån vilka resurser som fanns. Även om sjuksköterskorna var tydliga 
med de utsatta familjernas behov, kände de sig begränsade i sin förmåga att förbättra problemen 
på grund av brist på resurser (Land & Barclay, 2008). 
 
Kulturella skillnader påverkade också hur sjuksköterskorna upplevde vad som var accepterat 
för närstående att göra mot sina barn. Sjuksköterskorna resonerade kring hur samhällets värde-
ringar, sociala och kulturella skillnader påverkade. De upplevde att det var olika vad som upp-
fattades som misshandel och inte (Saltmarsh & Wilson, 2016). Sjuksköterskorna var rädda för 
att kränka kulturella traditioner samtidigt som de ville ge sitt stöd till familjerna och därmed 
skydda barnen mot försummelse (Land & Barclay, 2008). 
 
Sjuksköterskorna använde sina erfarenheter vad gällde att upptäcka riskfaktorer i föräldrarnas 
beteende. Riskfaktorer kunde vara missbruk av alkohol och droger eller försummelse av barnen. 
När sjuksköterskorna började ana oro, gjordes en kartläggning av barnet. Sjuksköterskorna 
samlade in information för att få en tydligare bild och på så sätt validera sina misstankar. Att få 
en tydligare bild, handlade det inte bara om att kartlägga familjens medlemmar utan också hur 
miljön kring barnet var. Miljön kunde vara hotande mot barnets säkerhet och hälsa (Saltmarsh 
& Wilson, 2016). 
 
När misstanke om försummelse uppkom, upplevde sjuksköterskorna det stressigt. Det var stres-
sigt att ta hand om barnet och familjen samt att tänka på att de bör anmäla misstanke om att 
barnet blivit försummat. Sjuksköterskorna hade inte tid att tänka på anmälningsskyldigheten i 
början, då de hade fullt upp att ta hand om barnet. De kände en stress om barnskyddsmyndig-
heterna var inkopplade innan sjuksköterskorna själva hade fått en klar bild av situationen 
(Rowse, 2009b). De valde att vänta med att anmäla tills de hade utvärderat familjens situation. 
Sjuksköterskorna ville ha mer information om barnets miljö, innan de vågade gå vidare med en 
anmälan (Eisbach & Driessnack, 2010).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn miss-
tänks fara illa. Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forsk-
ning valdes som metod (Friberg, 2017). Denna metod valdes då erfarenheter eftersöktes. Ge-
nom att använda kvalitativ forskning gav denna studie en ökad kunskap och förståelse av sjuk-
sköterskors erfarenheter när det kommer till att anmäla misstanke om att barn far illa.  
 
Denna studie utgick från primärkällor vilket en systematisk litteraturstudie baserar sig på. Pri-
märkälla innebär att författarna till de systematiskt valda artiklarna har gjort undersökningarna 
som ligger till grund för resultatet i studien. Den litteraturbaserade studiens höga krav lämnar 
inget utrymme för läsaren att kunna misstolka relevansen och trovärdigheten i det presenterade 
resultatet (Axelsson, 2012).  
 
Den systematiska litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed. CINAHL är 
en databas som inriktar sig på omvårdnad, medan Pubmed är en mer medicinsk inriktad databas 
(Polit och Beck, 2017). Dessa databaser användes för att få en så bred sökning som möjligt och 
inkludera både omvårdnad och medicin. Genom att använda olika databaser minskade risken 
att missa artiklar med aktuell forskning inom området. För att bredda sökningen ytterligare 
gjordes en osystematisk sökning i Google Scholar. Sökningen i Google Scholar gjordes ef-
tersom det inte uppkom några nya användbara artiklar i den systematiska sökningen. Den osys-
tematiska sökningen gav nya idéer och inspiration. Enligt Östlundh (2017) kan en osystematisk 
sökning hämta inspiration och nya idéer genom att planlöst söka i en databas. Det ger en bredd 
och är en mycket användbar metod.  
 
Under urvalet av artiklar användes de valda sökorden tills syftet för studien bedömdes kunna 
besvaras och det inte framkom några nya användbara artiklar som svarade mot syftet.  Nio ar-
tiklar valdes ut till analys. Inklusionskriterierna i studien var upplevelser från sjuksköterskor, 
globala studier, barn som utsatts för misshandel och försummelse, barn med en ålder mellan 0–
18 år, sjuksköterskor inom alla kontexter och engelskt språk. Sjuksköterskor inom alla kontex-
ter valdes för att få en bred kunskap med erfarenheter från olika delar av vården. Globala studier 
inkluderades. Studierna som analyserades var från Sverige, USA, Storbritannien, Irland, Au-
stralien, Taiwan och Nya Zeeland. En svaghet var att artiklarna som analyserades var från 
höginkomstländer. Det förekommer troligtvis misshandel och försummelse av barn även i ut-
vecklingsländer. Dock var det svårt att hitta forskning därifrån. En orsak kan vara att det är 
svårt att få tillåtelse och medgivande för att få bedriva forskning där. Engelskt språk var inte 
modersmålet för författarna. Misstolkningar av språk kan ha förekommit.  
 
Exklusionskriterier var vuxna över 18 år, barn som utsatts för sexuella övergrepp och kvantita-
tiva artiklar. Sexuella övergrepp exkluderades på grund av att studien behövde begränsningar 
av området för att inte urvalet skulle bli för omfattande. Vuxna över 18 år exkluderades ef-
tersom studien eftersökte upplevelser i relation till barn. En begränsning var att artiklarna som 
valdes inte var äldre än tio år. Den begränsningen valdes för att resultatet skulle baseras på 
aktuell forskning.  
 
En del artiklar belyser olika yrkeskategorier. Enbart sjuksköterskornas erfarenheter har valts ut. 
De delarna valdes ut med noggrannhet. Fanns det tvivel om vilken yrkeskategori det handlade 
om, valdes de delarna bort.  
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I studien användes artiklar, vilka alla hade fått etiskt godkännande. Studierna baserades på sjuk-
sköterskors erfarenheter. Inom forskning som baseras på människor, är det av stor vikt att för-
hålla sig till de etiska principerna eftersom det innebär en påfrestning på deltagarnas välmående 
(Polit & Beck, 2017). För att författarna skulle få en ökad kunskap om ämnet, kunde resultatet 
inkluderat barnets perspektiv. Det valdes dock bort eftersom barn inte har förmåga att ge etiskt 
och lagligt godkännande för deltagande i studier. I studien var det viktigt att värna om den 
enskilda personens integritet då studien handlade om ett känsligt tema. Inga egna värderingar 
från författarna lades in i resultatet.  
 
Under analysprocessen utformades huvudteman och underteman enligt de fem analysstegen av 
Friberg (2017). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) behövs väl utformade huvud-
teman och underteman för att behålla den röda tråden. Författarna upplevde att huvudteman var 
lätta att forma, eftersom resultaten i hög grad visade på liknande erfarenheter hos sjuksköters-
kor. Däremot var underteman mer problematiskt att utforma. Vissa underteman, passade in un-
der flera huvudteman. 
 
Författarna läste på var sitt håll resultaten från de valda artiklarna. En jämförelse över hur för-
fattarna hade tolkat resultaten analyserades och diskuterades för att utesluta tolkningsmöjlig-
heter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) höjs därigenom studiens tillförlitlighet 
samt genom att de valda artiklarnas resultat lästes flera gånger. Överförbarhet bygger på om 
resultatet kan föras över på andra situationer och grupper. I studien valdes professionen sjuk-
sköterska ut. Det finns fler instanser som har anmälningsskyldighet när det handlar om barn 
som far illa. Erfarenheterna från denna studie, kan sannolikt föras över på dessa grupper. Det 
är dock upp till läsaren att avgöra överförbarheten i studien (Polit & Beck, 2017). 
 
Olika delar av världen är representerade i resultatet. I granskningen av artiklarna så visade det 
sig att liknande erfarenheter uppstod hos sjuksköterskor i olika delar av världen, vilket kan 
anses ha stärkt trovärdigheten. Enligt Polit och Beck (2017) stärks trovärdigheten om flera ar-
tiklars resultat antyder samma sak. I resultatet plockades enbart de delar ut som ansågs svara 
mot studiens syfte. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ger det studien en giltighet. 
 
De valda artiklarna granskades enligt Högskolan Väst mall (2017) för kvalitetsbedömning av 
studie med kvalitativa artiklar (bilaga II). Åtta av artiklarna uppnådde grad I och en av artiklarna 
uppnådde grad II. Att artiklarna uppnår grad I eller grad II visar att artiklarna har hög- eller 
medelkvalité.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn miss-
tänks fara illa. I resultatet framkom tre teman. De är en svår uppgift, behov av stöd och skapa 
en helhetssyn av barnet. Gemensamt för de tre teman är känslan av osäkerhet hos sjuksköters-
korna.  
 
En svår uppgift 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna anser att det är problematiskt att veta när de 
skall anmäla. De är osäkra på om de har tillräckligt mycket bevis för att anmäla. För att stärka 
sitt självförtroende och våga lita på sitt professionella omdöme, är utbildning betydelsefullt. 
Det framkommer även att med erfarenhet så upplever sjuksköterskorna att det är lättare att våga 
anmäla. Enligt Rowse (2009a) känner sjuksköterskor ångest och stress när de är involverade i 
en situation där barn far illa och de känner att de inte alltid hanterade situationen korrekt, även 



 14 

om de har erfarenhet av barn som far illa. Herendeen, Blevins, Anson och Smith (2014) kon-
staterar att sjuksköterskor med erfarenhet anmäler oftare. Dock kan även de stöta på hinder i ett 
möte med barn som far illa vilket gör att även de med utbildning inom ämnet känner en osäker-
het. Ett hinder är när anamnesen från föräldrarna inte stämmer överens med barnets skador. 
Sjuksköterskor behöver ha utbildning i att upptäcka dessa hinder och våga lita på sitt omdöme 
och stå fast vid att våga göra en anmälan (Herendeen et al., 2014). Sjuksköterskor är enligt 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldiga att anmäla om misstanke finns att ett barn far illa. 
Sjuksköterskorna behöver adekvat utbildning och utarbetade riktlinjer för att identifiera barn 
som är i riskzonen för barnmisshandel samt att hantera barn som skadats till följd av barnmiss-
handel (Herendeen et al., 2014). 
 
Resultatet visade att föräldrarna ibland döljer signaler som tyder på att barnet utsätts för miss-
handel. Det är svårt för sjuksköterskorna att veta hur de ska kommunicera om försummelse utan 
att skrämma bort föräldrarna. Sjuksköterskorna behöver agera och ibland ställa besvärliga frå-
gor till föräldrarna, om de misstänker att ett barn utsätts för misshandel. Det som är bäst för 
barnet ska avgöra vård- och behandlingsinsatser (SFS 2001:453). 
 
I resultatet framkommer det att dokumentation är avgörande när det kommer till att samla be-
vismaterial som ligger till grund för en anmälan. För att kunna ge en god och säker vård, är det 
väsentligt att föra journal (SFS 2008:355). Kellogg (2007) studie är i linje med att dokumentat-
ion kan vara besvärligt att hinna med för sjuksköterskorna i början av en vårdperiod. När barnet 
är stabilt är det angeläget att börja dokumentera. Dokumentationen bör vara väldetaljerad. Både 
foton på skadorna och beskrivning av skadorna ska läggas in i dokumentationen om möjlighet 
finns. Kan barnen prata, är det betydelsefullt att samla ihop information om deras historia, se-
parat från föräldrarnas (Kellogg, 2007). Resultatet visade att många sjuksköterskor kände en 
osäkerhet över att ställa ledande frågor om händelsen, då barn har en livlig fantasi och de var 
rädda att påverka barnets historia. Barnet får höras utan föräldrarnas samtycke och utan att de 
är närvarande, om barnet inte tar skada av samtalet (SFS 2010:659). Det är därför väsentligt att 
sjuksköterskor har i åtanke att kommunikationen kan ske på olika sätt, och anpassar det efter 
barnets ålder, utvecklingsnivå, kulturell bakgrund och eventuella funktionshinder. 
 
Behov av stöd 
Resultatet visade att sjuksköterskor behöver stöd av kollegor och ledningen i arbetet mot att 
göra en anmälan. Det stödet kan ges genom en sjuksköterska som har goda kunskaper i att göra 
en anmäla, vilket är i linje med Kellogg (2014) forskning. Att få hjälp tidigt i processen av en 
erfaren kollega är betydelsefullt för sjuksköterskorna när de ska anmäla sin misstanke om att 
ett barn far illa. Om det inte finns en erfaren kollega på arbetsplatsen, bör sjuksköterskorna ha 
kunskap om var de kan vända sig för att få specialiserad hjälp om anmälan (Kellogg, 2014).  
Att främja hälsa är ett av sjuksköterskans ansvarsområden enligt International Council of Nur-
ses (2014). Ändå tvivlar sjuksköterskorna på om de tar rätt beslut angående om det är till fördel 
för barnets hälsa att göra en anmälan, om objektiva tecken saknas. Sjuksköterskorna upplevde 
att de behöver stöd i sina misstankar från kollegor. 
 
Av resultatet framgår det att sjuksköterskorna inte fick den respons från myndigheter som hand-
lägger anmälningarna som de önskade och upplevde då att de inte blev tagna på allvar. Enligt 
patiensäkerhetslagen (SFS 2010:659) så är sjukvårdspersonal skyldiga att samverka med andra 
instanser som också har hand om anmälningarna. Det kan dock vara svårt att hålla en god kom-
munikation om anmälningarna mellan de olika instanserna eftersom offentlighets- och sekre-
tesslagen gäller (SFS 2009:400).  
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Resultatet av denna studie visade att alla yrkesgrupper som enligt lag är skyldiga att anmäla 
misstanke om att ett barn far illa, önskar ett samarbete mellan barnskyddsmyndigheter och vår-
denheter. Sjuksköterskor är en profession som har det ansvaret. Trots det konstaterar Herendeen 
et al. (2014) att flertalet sjuksköterskor väljer att inte anmäla sin misstanke trots att barnen har 
skador som tyder på att de blivit misshandlade. Orsaken till att det är att de anser att någon 
annan kanske redan har anmält sin oro till myndigheterna. En annan orsak är att de istället väljer 
att arbeta med familjen för att ändra deras beteende mot barnen. Kollegor som avråder från att 
anmäla är ytterligare en orsak. Det kan bli konflikter mellan olika professioner inom sjukvår-
den, om de inte är överens om att en anmälan ska göras (Rowse, 2009a). När andra myndigheter 
inte tar sitt ansvar tillräckligt fort, finns en risk att barnen råkar ut för ytterligare misshandel 
eller försummelse efter en anmälan. Det leder till att sjuksköterskorna tvekar om de ska anmäla 
då de inte vet om det kommer få positiva eller negativa konsekvenser för barnen (Herendeen et 
al., 2014).  
     
Skapa en helhetssyn av barnet 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna vill ha en dialog med närstående. Öppen kom-
munikation skapar tillit mellan sjuksköterskorna och närstående. Närstående har en central 
funktion i barns liv. Därför är det av stor vikt att närstående även har en central funktion när 
det kommer till vårdandet av barnens hälsa och välmående (Harvey & Ahmann, 2016).  
 
Av resultatet framgår det att en icke-dömande attityd, ger sjuksköterskorna mer information 
från föräldrarna angående barnens hälsa. Enligt Harvey och Ahmann (2016) är det betydelse-
fullt för närstående om sjuksköterskorna tar sig tid att lyssna på dem. När närstående känner att 
de blir hörda, vågar de dela med sig av värdefull information om deras livssituation. Det innebär 
att sjuksköterskor bör vara lyhörda oavsett vad de närstående berättar även om det kan vara 
svårt eller smärtsamt att höra. Travelbee (2014) sätt att använda sig av olika strategier för att 
samla in information om barnens situation, kan användas av sjuksköterskorna genom att obser-
vera barnet och föräldrarna. I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna tvekar på de när-
ståendes sätt att ta hand om barnen, samtidigt som de känner sorg över barnens familjeförhål-
lande. Enligt Rowse (2009a) kan den obearbetade sorgen påverka sjuksköterskornas profess-
ionella arbetssätt mot närstående. Det professionella arbetssättet kan påverkas av att sjukskö-
terskorna känner att de går med obearbetade känslor. Dessa känslor innebär att sjuksköterskorna 
känner att de i framtida fall av barnförsummelse inte kan vårda med den icke-dömande attityd 
de borde ha.  
 
Ur resultatet framkommer det att sjuksköterskorna uppmärksammar tecken på dysfunktionella 
familjer. Visar föräldrarna tvivelaktiga tecken har sjuksköterskorna svårt att förlita sig på att de 
kan ta sitt ansvar som föräldrar. Det grundar sig i att sjuksköterskorna ser till vad de antar är en 
bra uppväxt för barnen. Det är betydelsefullt att sjuksköterskorna har en förståelse för att det 
finns andra uppfostringssätt än vad de är vana vid. I andra kulturer kan uppfostran se annorlunda 
ut men alla strävar mot samma mål. Det målet är att föräldrarna ska uppfostra sina barn säkert 
och värna om deras hälsa och välmående och inte utsätta barnet för någon form av försummelse 
eller skada (Raman & Hodes, 2011). 
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna arbetar för att stödja familjer när de vårdar barnen. De 
lägger stor vikt vid att utbilda föräldrarna om vad som kan hända med barnen om de utsätter 
dem för misshandel eller försummelse. Kulturella skillnader spelar också in vad sjuksköters-
korna upplevde är accepterat att göra mot sina barn eller inte samt att sjuksköterskorna inte vill 
kränka kulturella traditioner. Raman och Hodes (2011) konstaterar att sjuksköterskor behöver 
ha kunskap om hur de ska utbilda närstående i vad detta är och att misshandel inte får användas 



 16 

som barnuppfostringsmetod även om det inom vissa kulturer inte anses som misshandel. De 
närstående får då kunskap om att i västvärlden anses det vara misshandel och förbjudet enligt 
lag (SFS 1949:381) och kan leda till en anmälan enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). En 
utbildning för att förstå kulturella skillnader i uppfostran är betydelsefullt för sjuksköterskor. 
Alla närstående behöver inte följa sin kulturs normer i sin uppfostran av barnen. De kan upp-
fostra sina barn med kärlek och vårdande trots att deras kultur uppmanar till en uppfostran som 
kan bestå av olika uppfostringsmetoder som vi i västvärlden anser vara barnmisshandel (Raman 
& Hodes, 2011).   
 
I resultatet framkommer det att miljön runt barnet behöver vara säker och vårdande. Hela fa-
miljen inkluderas i miljön och en anmälan påverkar således hela familjen. Sjuksköterskorna vill 
vara säkra i sin bedömning om miljön kring barnet är skadlig, innan de går vidare med en an-
mälan. Är miljön skadlig för barnen kan det leda till påverkan av utvecklingen hos barnen. Vid 
en genomgång av forskningsläget konstaterade Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott och Vos 
(2012) att en historia av misshandel och försummelse upp till tonåren, ökar risken för att få 
direkta fysiska och psykiska hälsoproblem, missbruksproblematik och övervikt.    
      

Slutsatser 
Slutsatser som kan dras från denna studie är att det finns ett behov av stöd och kunskap hos 
sjuksköterskor om hur en anmälan går till när barn misstänks fara illa. En anmälan kan bidra 
till att hjälpa familjer att förbättra sin livssituation och ge den hjälp och stöd de behöver. Denna 
studie har bidragit med sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn misstänks fara illa. 
Sjuksköterskorna känner att det är en svår uppgift att veta när de ska anmäla sin misstanke om 
att ett barn far illa. De känner rädsla och osäkerhet inför att anmäla, då de inte vet vilka person-
liga och professionella konsekvenser det kan ge. Det handlar även om att hantera sin egen kun-
skapsbrist, lita på sitt omdöme, våga agera och värna om barnets säkerhet och välmående. Be-
hovet av stöd samt att ha tydliga riktlinjer för hur en anmälan går till är betydelsefullt. Det 
behövs uppbackning från kollegor och ledning samt ett bra samarbete med barnskyddsmyndig-
heter och andra vårdenheter. Detta är avgörande, både när en anmälan ska göras och när en 
anmälan redan gjorts. Skapa en helhetssyn av barnet handlar om att skapa förtroende hos när-
stående och att kunna identifiera miljön kring barnen som blir utsatta, vilket sjuksköterskorna 
ansåg vara en stor del av arbetet. Det handlade om ifall de skulle gå vidare med en anmälan 
samt om de hade tillräckligt med information för en anmälan.  
 
Praktiska implikationer 
Denna studie kan bidra till ökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när 
barn misstänks fara illa. Det kan leda till att fler sjuksköterskor vågar anmäla och känner stöd 
vid den osäkerhet som uppkommer i samband med en anmälan. Ur ett samhällsperspektiv är 
detta ett relevant ämne då det kan bidra med kunskaper även till andra yrkeskategorier som har 
anmälningsskyldighet när det gäller barn som misstänks fara illa. Ur studiens resultat framkom-
mer det att kartlägga miljön kring barnet är av värde när det kommer till att upptäcka tecken på 
försummelse eller misshandel. Sjuksköterskor behöver tillämpa familjecentrerad omvårdnad 
för att skapa en bra relation med föräldrarna så att de känner stöd och tillit till sjuksköterskorna 
och berättar om sin livssituation. Det är inte alltid barnet som är det primära när det kommer 
till att fatta misstanke om familjeförhållandena. Ibland kan föräldrarna vara patienterna och då 
är det av stor vikt att sjuksköterskorna ser till att alla medlemmar i familjen mår bra, inklusive 
barnen. Sjuksköterskor behöver ha kompetens om barns utveckling då det har en positiv påver-
kan för barnen om tidiga tecken på försummelse upptäcks. Föräldrautbildning kan stödja för-
äldrar när det kommer till att förstå barnets utvecklingsfaser samt beteende. Barnen påverkas 
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även av föräldrarnas beteende, både positivt och negativt. Om försummelse har förekommit i 
tidigare generationer eller är en kulturell aspekt i barnuppfostran, har sjuksköterskor en möjlig-
het att uppmärksamma föräldrarnas beteende tidigt. Detta ger familjen en möjlighet att fungera 
på ett bra sätt som gynnar barnens utveckling, då de mår bäst om de får vara med sina föräldrar.  
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde 
Alla barn kan fara illa, inte bara de inom barnsjukvården. Det är lika betydelsefullt med kunskap 
inom ämnet inom alla delar av sjukvården. Vi anser att kompetens om kommunikation och 
icke-värderande förhållningssätt är relevant för sjuksköterskor för att kunna bemöta både barn 
och närstående på rätt nivå i utsatta situationer. Vi anser att det behövs fortsatt forskning inom 
området då det ligger förslag hos regeringen om att barnkonventionen ska bli en lag i Sverige 
år 2021. Alla sjuksköterskor bör då ha kompetens om barns rättigheter. Empiriska studier är av 
stort intresse för författarna, då svenska sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla när barn 
misstänks fara skulle vara intressant att utforska. En annan intressant aspekt att studera enligt 
författarna är att forska kring vuxna människor som varit utsatta för misshandel när de var barn.  
Det finns för lite forskning inom området, med tanke på hur betydelsefullt detta ämne är och 
hur många barn som utsätts för misshandel och försummelse.  
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metod. Datain-
samlingen skedde 
genom intervjuer.  

Urval: Sjukskö-
terskor som hade 
deltagit i klinisk 
vård av ett barn 
som utsatts för 
misshandel och 
dess familj.  
Studiegrupp: 
11 sjuksköterskor 
som arbetade på 
en avdelning med 
akutsjukvård. Tio 
kvinnor och en 
man.  

Sjuksköterskorna 
uttryckte svårig-
heter med att 
vara profession-
ella mot föräld-
rarna. De trivdes 
inte med de mot-
stridiga funktion-
erna som vår-
dande och dö-
mande 

Grad I 

 
Författare Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och me-
tod 

Urval och studi-
egrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Land, M., & Bar-
clay, L. 
(2008) 
Australien 

Problem: Sta-
tistik visar att 
barnmisshandel 
och försummelse 
av barn ökar i 
både Australien 
och globalt. 
Barnskyddsmyn-
digheter fokuse-
rar på att utreda 
barnmisshandel 
och har inte re-
surser att ge stöd 
till sårbara famil-
jer.  
Syfte: Att ut-
forska sjukskö-
terskors kunskap 
om barnmiss-
handel och för-
summelse. Identi-
fiera deras upp-
fattning om deras 
funktion i att 
skydda barnen 
och att identifiera 
upplevda hinder 
sjuksköterskorna 
har i att vårda ut-
satta barn.  

Ansats: Kvalita-
tiv metod 
Metod: Kvalita-
tiv innehållsana-
lys. Intervjuer an-
vändes för att 
sjuksköterskorna 
skulle kunna dela 
med sig av sina 
professionella 
och personliga 
erfarenheter.  

Urval: Sjukskö-
terskorna hade 
mer än 2 års erfa-
renhet av att 
vårda barn och 
deras familjer.  
Studiegrupp: 
10 sjuksköterskor 
deltog. Sjukskö-
terskorna arbe-
tade på arbets-
platser där pati-
ent- 
grupperna bestod 
av barn.  

Det huvudsakliga 
resultatet visade 
områden som på-
verkade sjukskö-
terskornas effek-
tivitet när det 
kom till att 
skydda barn. De 
områdena hand-
lar om lagliga, 
organisatoriska 
och yrkesmässiga 
hinder som be-
gränsade sjuk-
sköterskans möj-
ligheter att 
skydda barnen 
som blivit utsatta 
för våldshand-
lingar. Det kunde 
vara genom att 
känna igen 
tecken på sårbara 
familjer och att 
hjälpa föräldrarna 
med en säker 
barnuppfostran.   

Grad II 

 
 
 



 

Författare Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och me-
tod 

Urval och studi-
egrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Eisbach, S. S., & 
Driessnack, M. 
(2010) 
USA 

Problem: Det 
finns ett behov av 
att se hur sjuk-
sköterskor bedö-
mer barn som le-
ver i försum-
melse och deras 
beslut kring att 
anmäla eller inte. 
Syfte: Att ut-
forska processen 
runt barnsjukskö-
terskors anmäl-
ningsplikt av 
barn som försum-
mas  

Ansats: Kvalita-
tiv ansats 
Metod: En 
grounded theory 
metod. Intervjuer 
blev utförda, an-
tingen över tele-
fon eller vid ett 
möte. Intervju-
erna var utförda 
inom tidsramen 
av 60 minuter. 
Ett kvalitativt da-
tasystem, 
NVivo7, använ-
des för att analy-
sera text. Induk-
tivt arbetssätt. 
Kategorier skapa-
des.  

Urval: variat-
ionen med olika 
specialistutbild-
ningar var ett ak-
tivt beslut då man 
ville ha variation 
i svaren. 
Studiegrupp: 23 
sjuksköterskor 
varav sju var, 
barnsjuksköters-
kor, sex var 
barnpsykiater 
sjuksköterskor 
och tio var skol-
sjuksköterskor. 

Resultatet visade 
att det fanns en 
viss skillnad i hur 
man väljer att gå 
till väga med en 
anmälan. Det är 
först när sjukskö-
terskor börjar 
tveka som det 
blir svårt för dem 
att genomföra en 
anmälan.  

Grad I 

 
Författare Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och me-
tod 

Urval och studi-
egrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Feng, Y. J., Fet-
zer, S., Chen, W., 
Y., Yeh, L., & 
Huang, C., M. 
(2010) 
Taiwan 

Problem: Kom-
plexiteten kring 
att anmäla när ett 
barn far illa är att 
det krävs ett 
enormt samarbete 
mellan olika in-
stanser. Dynami-
ken mellan de här 
instanserna är då 
avgörande för ett 
bra utfall. 
Syfte: Att ut-
forska erfaren-
heter och per-
spektiv hos olika 
instanser som 
samarbetar med 
att rapportera 
barnmisshandel. 

Ansats: Kvalita-
tiv metod 
Metod: 
Grounded theory. 
Intervjuer. Inne-
hållet analysera-
des med hjälp av 
en grounded the-
ory metod.  

Urval: Rekryte-
ring från skolor, 
sjukhus och Soci-
alen utfördes. En 
grupp på 20-30 
personer var att 
rekommendera. 
Studiegrupp: 21 
personer var med 
i studien varav 
fem sjuksköters-
kor, fem psykia-
ter, sex socialar-
betare och fem 
lärare. 

Resultatet beskri-
ver samverkan 
mellan de olika 
instanserna som 
ett samarbete 
som bygger på 
tillit och förtro-
ende. Deras för-
väntningar på 
varandra och att 
kunna lita på att 
nästa instans 
gjorde sitt jobb 
med att få barnet 
i säkerhet  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare År-
tal 
Land 

Problem och syfte Ansats och me-
tod 

Urval och studie-
grupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets 
granskning 

Francis, K., 
Chapman, Y., 
Sellick, K., 
James, A., 
Miles, M., 
Jones, J., & 
Grant. J.  
(2014) 
Australien 

Problem: Alla barn 
har rätt till en säker 
och trygg uppväxt.  
Syfte: Att förstå och 
lyfta fram beslutspro-
cessen hos olika pro-
fessioner när miss-
tanke om att ett barn 
far illa uppstår.  

Ansats: Kvalita-
tiv metod, 
Grounded The-
ory.   
Metod: Med 
hjälp av en jäm-
förande datain-
samling och ana-
lysmetod utveck-
lades en struktur 
som beskrev be-
slutsprocessen. 
Intervjuer utför-
des både via tele-
fon och genom 
möte.  

Urval: Professioner 
som är inblandade i 
beslutsprocessen mot 
en anmälan om när 
barn misstänks fara 
illa.  
Studiegrupp: 
17 deltagare. Två 
män och 15 kvinnor. 
Alla var anställda på 
samma ort, en lands-
bygd i Australien. 
Professionerna som 
var representerade 
var läkare, sjukskö-
terskor, poliser och 
lärare.   
 

Att anmäla misstanke 
om barnmisshandel el-
ler barn försummelse 
upplevdes stressande. 
Vikten av stöd från 
både lagar och av 
andra myndigheter lyf-
tes fram. Att få stöd 
kunde minska ångesten 
och stressen som kom i 
samband med en an-
mälan. Många upp-
levde att de blev emot-
ionellt traumatiserade 
av beslutssprocessen.  

Grad I  

 


