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Thousands of children are abused each year in Sweden. Those children may be harmed 
physically or psychologically, and it often leads to psychic and emotional damage. This 
provides consequences both for the individual and for the society. Under Swedish law, the 
nurse is obligated to report suspected child abuse. Despite this, research shows that only fifty 
percent of the actual child abuse is reported by the health care staff.   

The aim of this study has been to investigate the nurses' experience of suspected child abuse. 
It was carried out as a literature study where ten articles were reviewed. 

The result shows that by observing the child and parents the nurse can discover some signs 
and abnormal behavior in the child, parents or both. Those can point in a direction that leads 
to suspicion of child abuse. Nurses with long professional experience were the ones who 
were safest in their assessment. The nurses were also influenced by their personal experience 
and their own values, ethics and morals. Nurses feel that suspected child abuse is a difficult 
matter that evoke much emotion. It is desirable with support from management and 
colleagues and time for self-reflection. Education leads to increased competence and safer 
conclusions by the nurses. It requires a great amount of courage to want to observe and dare 
question. With proper knowledge the nurse has a key role in being able to identify the signs 
and symptoms of abuse. She will also have the opportunity to act as the child's representative 
to protect the children.  
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Inledning 

Tusentals barn blir misshandlade i Sverige varje år. Barn som misshandlas kan skadas fysiskt 
eller psykiskt och det leder ofta till psykiska och känslomässiga skador. Barn som blir 
misshandlade blir utsatta för stort lidande. Detta kan leda till ohälsa och sjukdom som i 
många fall kan följa barnet upp i vuxen ålder. Misshandeln får konsekvenser både för den 
enskilda individen och för samhället. I arbetet som sjuksköterska kan vi komma att möta barn 
som blivit misshandlade av vårdnadshavare. Enligt svensk lag är sjuksköterskan ålagd att 
anmäla misstänkt barnmisshandel. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att kunna identifiera 
tecken och symtom på misshandel och en möjlighet att kunna agera som barnets ombud för 
att värna om barnets bästa. Med rätt kunskap kan sjuksköterskan bidra till att bryta 
destruktiva beteenden i familjer och genom det hjälpa barn till god hälsa och utveckling.  

 

 

Bakgrund 

Definitioner 

Barnmisshandel definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2002), Rädda Barnen 
(2011) och SOU 2001:72 som fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 
eller försummelse mot ett barn av en vuxen. Ett barn är en person under 18 år. 
Vårdnadshavare är en förälder eller en av domstol utsedd person som har vårdnaden om ett 
barn (Socialstyrelsen, 2015). I denna litteraturöversikt är utgångspunkten att barnmisshandeln 
sker av en vårdnadshavare mot sitt barn. När vi fortsättningsvis skriver om barnmisshandel 
handlar det om alla former av barnmisshandel.  

Misshandel skadar barnets hälsa, utveckling och självkänsla, speciellt då det sker i en relation 
där det finns ansvar, makt och tillit. Varje år misshandlas tusentals barn i Sverige (Rädda 
Barnen, 2011). Det finns inga exakta siffror, mörkertalet är stort då inte allt anmäls. 
Kartläggningen som gjorts av Janson, Jernbro och Långberg (2011) visar att nästan vart 
sjunde barn som går i årskurs sju någon gång har blivit slaget av en vuxen. Enligt SOU 
2001:72 upplever ungefär tio procent av alla barn våld i hemmet någon gång och ungefär fem 
procent upplever det ofta.  

Fysisk barnmisshandel är när en vuxen skadar ett barns kropp eller orsakar barnet sjukdom 
eller smärta. Det kan till exempel vara att slå, skaka, sparka, förgifta eller bränna barnet. 
Misshandeln kan ge sår, blåmärken och skador på skelett, hjärna och inre organ. Misshandeln 
kan leda till döden (Rädda barnen, 2011 och SOU 2001:72). 

Psykisk barnmisshandel är olika kränkningar som kan ske genom att den vuxne hånar, 
kritiserar, isolerar eller fryser ut barnet. Även hot om våld samt hot om att man skall överge 
barnet. Barnet får en känsla av att vara värdelös och oälskad. Att barnet växer upp i en miljö 
där det sker misshandel mellan föräldrarna och barnet ser eller hör detta räknas också till 
psykisk misshandel (Rädda barnen, 2011 och SOU 2001:72). 

Sexuella övergrepp är alla former av sexuella handlingar som en vuxen tvingar ett barn att 
se eller delta i. Detta är både fysisk och psykisk misshandel (Rädda barnen, 2011 och SOU 
2001:72). 
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Försummelse är när ett barn far illa på grund av att en vuxen misslyckas med eller underlåter 
att ge adekvat omvårdnad. Då barnet blir fysiskt försummat handlar det om en otillräcklighet 
i omvårdnaden av barnet, såsom brister i hygien och kost, förebyggande hälsovård samt 
medicinsk vård. Det kan handla om att lämna ett litet barn ensam eller utan uppsikt och att 
inte eliminera olycksrisker. Psykisk försummelse kan till exempel vara otillgänglighet och 
likgiltighet för barnet, underlåtenhet att ge känslomässig värme, uppmärksamhet och 
stimulans och att inte lära barnet vad som är rätt och fel (Rädda barnen, 2011 och SOU 
2001:72). 

 

Lagar som styr 

Barnets rättigheter 

Barnaga är idag förbjudet i 46 länder i världen (Rädda barnen, 2015). Sverige var det första 
landet i världen som 1979 införde en lag mot aga av barn i hemmet (Rädda barnen, 2011). I 
Föräldrabalken 1§ i 6 kap. står att “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. 
Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” (SFS 1983:47).  
 

I Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling 1989, står det att alla barn, 
oavsett bakgrund, har lika värde och lika rättigheter, barn skall behandlas med respekt och 
skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Barnets vårdnadshavare har 
huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som 
barnet har rätt till. Ett barn skall inte skiljas från sina vårdnadshavare, såvida det inte är för 
barnets bästa. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall vid alla åtgärder som 
rör barnet. Barnets egen åsikt ska tas i beaktande. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. Barnets fysiska hälsa samt andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling 
ska värnas (Förenta Nationerna, 1989).  

 

Sjukvårdens ansvar och skyldighet att anmäla 

All personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid 
misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskan måste inte veta 
säkert att ett övergrepp har skett för att anmäla, plikten att anmäla gäller redan vid misstanke 
om misshandel och sjuksköterskan kan göra en så kallad orosanmälan. Socialtjänsten utreder 
om misstankarna är berättigade eller inte. En familj kan få hjälp att bryta ett destruktivt 
beteende om någon ingriper (Rädda barnen, 2011 och SFS 2001:453).  

En avhandling av Tingberg (2010) visar att sjukvården i Sverige endast anmäler drygt hälften 
av alla fall där misshandel konstateras. Sjuksköterskans kunskap om att identifiera 
barnmisshandel måste förbättras, både att känna igen tecken och om hur anmälan går till. En 
litteraturstudie av Piltz och Wachtel (2009) bekräftar att sjuksköterskor anser sig behöva mer 
utbildning om hur barnmisshandel kan upptäckas, framför allt när det gäller psykisk 
misshandel och försummelse som inte visar sig lika tydligt som fysisk misshandel.  
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Tidigare forskning 

Misshandelns påverkan på barnets hälsa 

Forskning visar att när människan blir utsatt för extrem stress leder det till skador på 
hjärncellerna. På barn som blivit misshandlade sker det förändringar i hjärnan som påverkar 
barnen (Painter & Scannapieco, 2013). Misshandel har skadlig inverkan på barnets hälsa och 
kan visa sig genom oro, ångest, stress, depression, självdestruktivitet, aggressivitet, magont, 
huvudvärk, ätstörningar, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, anpassningssvårigheter, 
inlärningssvårigheter och svårigheter att lita på vuxna. All form av misshandel kan i längden 
ha samma skadliga inverkan på barnets hälsa (Paavilainen & Flinck, 2013, Painter & 
Scannapieco 2013 och Rädda barnen, 2011).  

Den skadliga inverkan på barnets känslomässiga och psykiska utveckling ökar ju längre tid 
misshandeln pågår. Faktorer som påverkar är ålder då misshandeln startade, i vilken 
omfattning det sker samt vilket socialt nätverk barnet har (Rädda barnen, 2011 och WHO, 
2002). Hälsoproblemen riskerar att följa barnet upp i vuxen ålder. Barn som utsätts för våld 
löper betydligt högre risk att utveckla någon form av fysisk och psykisk ohälsa än barn i 
allmänhet (Janson, et al., 2011 och Rädda barnen, 2011). På längre sikt riskerar misshandel 
alltid att påverka barnets värderingar och synen på andra människor (Rädda barnen, 2011 och 
Socialstyrelsen, 2014). Det är av stor vikt att misshandel upptäcks så tidigt som möjligt och 
att skadorna kan lindras och behandlas så fort som möjligt (Painter & Scannapieco, 2013).     

 

Riskfaktorer 

Barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper i samhället. Riskfaktorer för barnmisshandel 
kan finnas hos barnet, hos vårdnadshavarna eller hos hela familjen och dess miljö. Våld 
mellan vuxna i hemmet är den absolut allvarligaste riskfaktorn (Janson, et al., 2011, 
Paavilainen & Flinck, 2013, Rädda Barnen, 2011 och Socialstyrelsen, 2014).  

Riskfaktorer hos barnet kan vara ålder (större risk ju yngre barnet är), handikapp och 
funktionshinder, kronisk sjukdom eller att spädbarnet skriker väldigt mycket (Janson, et al., 
2011 och Paavilainen & Flinck, 2013).  

Hos vårdnadshavarna och familjen kan riskfaktorer vara missbruk, mental ohälsa, att själv ha 
blivit utsatt för misshandel som barn, dålig ekonomi, arbetslöshet, sjukskrivning, låg 
självkänsla, dålig impulskontroll, väldigt unga föräldrar, ensamstående förälder, dåligt socialt 
nätverk eller att vara född i en annan kultur. En förälder som själv blir utsatt för misshandel 
kan ha svårt att orka med föräldraskapet (Janson, et al., 2011 och Paavilainen & Flinck, 
2013). 

Dessa riskfaktorer ger inte var för sig stöd åt misstankar om barnmisshandel, men ju fler 
riskfaktorer som finns hos ett barn eller en familj, desto viktigare är det att vara vaksam. 
Familjens bakgrund och sammanhang bör bedömas som en helhet (Paavilainen & Flinck, 
2013, Rädda Barnen, 2011 och WHO, 2002). Enligt Paavilainen och Flinck (2013) finns det 
anledning att överväga möjligheten av andra former av misshandel om en typ av misshandel 
förekommer i familjen. 

Adams (2005) studie visar att endast hälften av sjuksköterskorna noterade att en 
vårdnadshavare missbrukade och såg detta som en riskfaktor. Studien visar på 
sjuksköterskors bristande kunskaper och förståelse för betydelsen av viktiga riskfaktorer 
(Adams, 2005).  
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Teoretiskt perspektiv 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och aktivt 
förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005).  

Hälsa definieras av WHO som “ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 2015). Hälsa beskrivs av Eriksson 
(1988) som personlig och individuell, varje människa har sin egen referens på vad som är 
hälsa. Samhället och den kultur och miljö människan befinner sig i påverkar hennes hälsa. 
Faktorer som bidrar till ohälsa benämns av Eriksson (1988) som hälsohinder, dessa kan 
finnas inom människan själv eller i omgivningen. Relationer mellan människor har stor 
betydelse för hälsan och störningar i relationer är ett stort hälsoproblem. 

Lidande definieras inom vårdvetenskapen som oro, ångest, sorg, förlust, stor smärta, obehag, 
förlust av kontroll, hopplöshet, oförmåga till anpassning, rastlöshet, brist på lugn, isolering, 
ensamhet och depression (Ferrell & Coyle, 2008). Att se och att känna igen tecken på lidande 
hos en annan person, är avgörande för att kunna nå fram, lindra och hjälpa. “Inget lidande är 
så osynligt att det inte har sina tecken, går att känna igen och komma åt för lindring.” 
(Arman, 2012, s.195)   

 

Att se, höra och känna i mötet med barnet 

Svenska Akademiens ordbok (2015) beskriver betydelsen av identifiera som att fastställa 
någots identitet, vad en given sak är, att igenkänna något. Sjuksköterskan har möjlighet och 
en nyckelroll i att identifiera misshandel av barn. Det innebär att identifiera misshandel som 
har skett, men också att hitta de barn som ligger i riskzonen att drabbas (Förenta Nationerna, 
1989, Tingberg, 2010 och WHO, 2002). Sjuksköterskan kan ställa frågor, lyssna 
uppmärksamt på berättelser, läsa av kroppsspråk, fråga vidare utifrån det hon ser och av det 
lära sig att läsa av situationen (Arman, 2012). 

Barn berättar inte så ofta själva att de utsätts för misshandel. Detta kan bero på att de tror att 
beteendet i familjen är normalt eller att skam hindrar dem. För ett yngre barn, som inte har 
sett eller upplevt någonting annat, är normala levnadsförhållanden den miljö som barnet själv 
växer upp i. Detta gäller oavsett om det är en god eller en ogynnsam miljö (Paavilainen & 
Flinck, 2013 och SOU 2001:72). 

Eriksson (1988) beskriver hur sjuksköterskan samlar information om patientens totala 
situation samt vilka behov och problem som finns. Insamlande av data görs genom 
observationer, intervjuer och undersökning av patienten, och då bidrar även 
familjemedlemmar med information. Faktorer som påverkar hur sjuksköterskan gör sin 
bedömning är kunskap, attityder, erfarenheter, intressen, behov, observationsvanor och 
observationsteknik. I mötet med patienten sker en varseblivning med hjälp av människans 
sinnen, sjuksköterskan samlar information genom att se, höra och känna. I varsebildningen 
sorteras en del information bort, detta sker medvetet eller omedvetet och information som 
upplevs som hotande kan trängas bort, “vi ser det vi vill se och hör det vi vill höra”. Det är 
viktigt att sjuksköterskan är medveten om att hennes kunskaper, attityder och erfarenheter 
påverkar hennes bedömning. Om sjuksköterskan har en bestämd attityd till ett visst problem 
så minskar det möjligheterna till en objektiv patientanalys. Genom teamarbete förbättras 
analysen (Eriksson, 1988). 
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När sjuksköterskor möter barn, från tidig spädbarnsålder till tonår, krävs ett empatiskt möte. 
Med detta menas att sjuksköterskor måste försöka se med barnens ögon, känna med dem och 
försöka läsa deras tankar. Vi som sjuksköterskor har en skyldighet att agera som barnets 
ombud (Eckerberg, 1992). 

 

 

Problemformulering 

Att bli utsatt för misshandel får alltid negativa konsekvenser för ett barns hälsa, liv och 
utveckling. Sjuksköterskan är ålagd enligt lagen att anmäla till socialtjänsten vid misstanke 
om barnmisshandel. Ändå visar forskning att misshandel av barn inte anmäls av 
sjukvårdspersonal i tillräckligt stor utsträckning. Misshandel innebär en stor hälsorisk och ett 
lidande för barnet. Forskning visar vidare att olika typer av misshandel kan ha lika stora 
konsekvenser för barnets hälsa, liv och utveckling. I sitt möte med barn är det viktigt att 
sjuksköterskan kan identifiera misstänkt barnmisshandel och aktivt förebygga hälsorisker. 
Sjuksköterskan bör agera som ett ombud för barnet och värna dess rättigheter. Det är av stor 
vikt att misshandel identifieras i ett tidigt skede för att kunna bryta ett destruktivt beteende 
och lindra skador som uppkommit. Då krävs att sjuksköterskan har kunskap om 
barnmisshandel samt att hon i mötet med barnet har förmågan och modet att se och vilja veta.  

 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av när misstanke om barnmisshandel uppstår. 

 

 

Metod 

I en litteraturöversikt görs en sammanställning över kunskap inom ett visst område. Både 
kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå i en litteraturöversikt (Friberg, 2012). Då 
litteratursökningen gav relevanta träffar på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, valdes 
denna metod.  

 
Litteratursökning 

Litteratursökning har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. Litteratursökningen 
genomfördes i första hand i Cinahl som enligt Polit och Beck (2008) är en mycket viktig och 
lämplig databas för sjuksköterskor då fokus är forskning inom omvårdnad. Sökningen 
kompletterades genom att söka i Pubmed som är en databas med stor bredd inom medicinsk 
forskning och omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2008).  

Enligt Polit och Beck (2008) inleds litteratursökning med nyckelord som är relevanta för 
frågeställningen. De sökord som användes i Cinahl var “child abuse”, nurs*, ident* och 
experienc*. Trunkering användes då detta enligt Östlundh (2012) leder till att fler artiklar 
inkluderas i sökningen. Child abuse söktes som ämnesord i Cinahl och i Pubmed användes 
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ämnesorden child abuse, nursing och education. Ämnesord är enligt Östlundh (2012) ett 
samlingsord för synonymer i databasen.  

Östlundh (2012) menar att det kan vara betydelsefullt att titta på vilka nyckelord som finns 
angivna i artiklar som bedöms som relevanta i litteratursökningen, och söka vidare med dessa 
ord. När abstracts lästes i de första sökningarna noterades att mandatory reporting var ett 
förkommande nyckelord. Då inkluderades mandatory reporting som sökord. 

Valda avgränsningar var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, publicerade från år 2005 
och att de skulle vara skrivna på engelska. Genom dessa sökningar hittades 13 artiklar som 
svarade på syftet. Sammanställning av sökningarna finns i Bilaga I. 

 
Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om hur sjuksköterskan identifierar tecken 
och symtom på barnmisshandel, inledningsvis fanns ett intresse för att studera 
sjuksköterskans kunskaper specifikt om psykisk misshandel och försummelse. Sedan gjordes 
en bredare sökning då det kändes mer intressant att studera sjuksköterskans känslor och 
erfarenheter i samband med misstänkt barnmisshandel. Vi inkluderade då alla typer av 
barnmisshandel men artiklar som hade ett specifikt fokus som till exempel sexuell misshandel 
eller försummelse exkluderades. Även forskning som inte handlade om eller gav någon 
information om sjuksköterskors erfarenheter exkluderades. Två artiklar valdes att använda i 
diskussionen och en i bakgrunden. Till resultatet valdes slutligen åtta kvalitativa och två 
kvantitativa artiklar. Kvaliteten på dessa tio artiklar granskades utifrån frågeställningar av 
Friberg (2012, sid 138-139) för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Artiklarna finns 
redovisade tillsammans med kvalitetsgranskning i en tabell i Bilaga II. I artiklarna har etiska 
ställningstaganden gjorts, det förs etiska resonemang. Flera artiklar, inklusive de kvantitativa 
artiklarna, har granskats av en etisk kommitté.  

 

Analys 

De tio artiklar som skulle analyseras för resultatet lästes två eller fler gånger med ett öppet 
och objektivt förhållningssätt. Detta för att förstå texternas helhet och för att undvika 
feltolkning och missuppfattning av artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2008). Artiklarna 
delades sedan upp mellan oss. Det resultat i artiklarna som svarade på syftet översattes till 
svenska och sammanställdes i ett dokument så som finns beskrivet av Friberg (2012, sid 140). 
Efter detta lästes alla tio artiklar på nytt, sammanställningen granskades gemensamt och 
kompletterades vid behov. Detta säkerställde även att det engelska språket inte översatts och 
tolkats felaktigt. Därefter färgkodades texten utifrån preliminära teman. Likheter och 
skillnader studerades enligt den struktur som Friberg (2012) föreslår. Innehållet 
kategoriserades under teman och därefter formulerades rubriker. Under analysprocessen 
omformades teman och rubriker flera gånger. Slutligen resulterade analysen i en struktur av 
tre större teman med underteman. Huvudtemana blev: Sjuksköterskan blir misstänksam och 
samlar bevis, Vikten av att läsa mellan raderna och Stöd och kunskap för modet att anmäla. 
Resultatet beskrivs utifrån dessa teman, se figur 1. 
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Resultat 
Figur 1 

 
 

 

Sjuksköterskan blir misstänksam och samlar bevis 

I Francis, et al. studie (2012) beskrev sjuksköterskorna att vid misstänkt barnmisshandel var 
det en mängd samlade faktorer som gjorde att de fick en känsla av och kände oro för 
barnmisshandel. Sjuksköterskorna beskrev hur de noga observerade barnet och 
vårdnadshavarna för att samla bevis. De observerade deras beteende, ställde frågor och 
lyssnade på barnet och vårdnadshavarna. Professionellt ansvar beskrevs som att lägga märke 
till både de uppenbara och de inte så uppenbara tecknen på barnmisshandel (Francis, et al., 
2012). 

 

Att identifiera symtom och avvikande beteende hos barnet  

Den vanligaste orsaken till att misstänka barnmisshandel var att sjuksköterskorna 
identifierade symtom i form av fysiska skador på barnet, de vanligaste var blåmärken och 
brutna ben (Francis, et al., 2012). Det kunde även handla om upprepade besök hos 
barnhälsovården med ospecifika somatiska symtom som till exempel magont, barn som inte 
såg riktigt omhändertagna ut, brister i hygien och dålig viktutveckling. Sjuksköterskorna 
identifierade även barn som var frånvarande mycket från skolan och barn som var svåra att få 
kontakt med (Eisbach & Driessnack, 2010). Beteende som sjuksköterskorna observerade var 
barn som var överaktiva, bråkiga, arga, ledsna, ängsliga, tillbakadragna/inåtvända, rädda, 
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barn med sömnsvårigheter och barn som sökte uppmärksamhet. I studierna nämndes även 
barn som hade utvecklingsförsening. Sjuksköterskorna identifierade även barn som inte 
interagerade normalt med andra, såsom kompisar eller sina vårdnadshavare (Francis, et al., 
2012 och Rushton & Dance, 2005). 

En kvantitativ studie (n=160) av Pabiś, Wrońska, Ślusarska och Cuber (2011) visade att de 
vanligaste fysiska symtom som sjuksköterskor observerade och som väckte misstankar om 
barnmisshandel var blåmärken och svullnader. Skador vid barnets huvud och bröstkorg 
angavs av hälften av sjuksköterskorna som en stark misstanke om barnmisshandel. Tjugo 
sjuksköterskor som ingick i studien blev misstänksamma om barnet hade frakturer som de 
misstänkte inte hade orsakats av olyckor. Några sjuksköterskor nämnde att de identifierat 
skador i form av brännmärken av till exempel cigaretter eller strykjärn. Kramper nämndes 
som ett sekundärt symtom efter skallskador. Det hände någon enstaka gång att ett barn 
berättade om misshandel och bad sjuksköterskan om hjälp (Pabiś, et al., 2011). 

De vanligaste psykologiska symtom som sjuksköterskorna i studien av Pabiś, et al. (2011) 
observerade var barn som var undvikande och inte gav ögonkontakt. En del sjuksköterskor 
identifierade utåtagerande och rastlösa barn som ett tecken på barnmisshandel samt barn som 
verkade rädda eller ledsna. Tics och självmordsförsök var andra tecken som kunde vara 
symtom på barnmisshandel. Symtom som fick sjuksköterskorna att misstänka försummelse 
var barn med dålig viktuppgång, brister i hygienen, övergivna barn samt barn som gav dålig 
kontakt (Pabiś, et al., 2011). 

 

Att vara observant på avvikande beteende hos vårdnadshavare 

Sjuksköterskorna beskrev att de blev vaksamma då interaktionen mellan barn och 
vårdnadshavare var bristfällig. Det kunde finnas en apati eller distansering gentemot barnet. 
Sjuksköterskorna observerade fysisk bestraffning, verbal fientlighet, vårdnadshavare som inte 
gav beröm eller tröst eller som skuldbelade sitt barn. En del vårdnadshavare hade orealistiska 
förväntningar på sitt barn (Rushton & Dance, 2005). 

Pabiś, et al. (2011) kvantitativa studie (n=160) visade att vanligt beteende som 
sjuksköterskorna identifierade hos vårdnadshavare var att de bortförklarade fysiska skador 
och att skadornas art inte överensstämde med våldet. En femtedel av sjuksköterskorna hade 
mött vårdnadshavare som var onormalt överbeskyddande eller likgiltiga mot sitt barn. Några 
sjuksköterskor observerade även aggression som ett negativt beteende. Då föräldrarna var 
alkoholpåverkade fattade en fjärdedel av sjuksköterskorna misstankar. Sjuksköterskorna 
nämnde att det var ovanligt att vårdnadshavare själva erkände att de skadat sitt barn, men 
enstaka sjuksköterskor hade upplevt detta (Pabiś, et al., 2011). 

De flesta BVC-sjuksköterskor i Rushton och Dances studie (2005) hade mött familjer där ett 
av barnen i familjen blev negativt utpekat av vårdnadshavarna, till exempel som syndabock i 
familjen. Detta beteende kunde ses genom brister i anknytningen mellan mamman och ett 
barn då barnet inte var önskat eller om graviditeten varit svår. En styvfar kunde ha svårt att 
acceptera barnet, speciellt om barnet var lojal mot den biologiska pappan. Olika orsaker 
kunde ligga bakom ett beteende där ett av barnen särbehandlades negativt och ofta sågs en 
kombination av olika anledningar. Det kunde vara svårigheter i familjen att hantera barnets 
beteende, vårdnadshavare med svårigheter att relatera till barnet eller att barn och 
vårdnadshavare hade mycket olika temperament. Orsaker hos vårdnadshavare kunde vara 
psykisk ohälsa eller svårigheter i relationen till barnets andra vårdnadshavare (Rushton & 
Dance, 2005). 
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Vikten av att läsa mellan raderna 

Att tvivla på sin känsla eller vara säker i sin bedömning 

Forskning visade att sjuksköterskor var väl medvetna om plikten att anmäla barnmisshandel, 
men många kände osäkerhet i hur man bedömer situationer och ansåg att det fanns brist på 
riktlinjer (Land & Barclay, 2008 och Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 

Sjuksköterskorna ställde frågor till barnet och vårdnadshavarna och blev genom det hjälpta 
att bekräfta eller förkasta sina misstankar. Samtidigt ställde de frågor till sig själva och 
reflekterade över vad de sett och hört. En del sjuksköterskor beskrev att de ibland tvivlade på 
sin första känsla. De ifrågasatte sina misstankar angående situationen kring barnet och 
familjen, om de verkligen sett och hört det som fått dem att misstänka barnmisshandel? I 
studien poängterades att symtomen och tecknen som kan bero på barnmisshandel även kan 
förklaras av andra orsaker (Francis, et al., 2012).   

 

Sjuksköterskorna ansåg det svårare att upptäcka de mer diffusa tecknen på misshandel, 
jämfört med tecken på fysiska skador. De beskrev att när det handlade om psykisk 
misshandel eller försummelse var tecknen inte lika tydliga och då var det svårare att ta beslut 
om att anmäla (Eisbach & Dreissnack, 2010, Francis, et al., 2012 och Land & Barclay, 2008). 
Eisbach och Driessnacks studie (2010) visade att för en del sjuksköterskor var anmälan av 
misshandel något som man gjorde lätt och omedelbart, andra sjuksköterskor upplevde det 
som en komplex och långsam process. Studien visade att det var individuellt bland 
sjuksköterskorna hur säkra de var i sina bedömningar. De sjuksköterskor som kände sig 
säkrast var de som var trygga i sin kunskap och som hade erfarenhet av att tidigare ha varit 
involverad i misshandelsfall. Dessa sjuksköterskor uttryckte att trots erfarenhet och kunskap 
så var misstänkt barnmisshandel ofta en komplicerad situation (Eisbach och Driessnacks, 
2010). I en kvantitativ studie (n=930) gjord av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne 
(2009) framkom att sjuksköterskor som själva var vårdnadshavare hade lättare för att 
identifiera barnmisshandel och se det allvarliga i situationen. Studien visade även att 
personlig erfarenhet, ålder och mognad hade en viktig betydelse. Om sjuksköterskor hade 
positiva attityder till att anmäla barnmisshandel ökade sannolikheten för att rätt bedömning 
gjordes (Fraser, et al., 2009). 

En del sjuksköterskor, framför allt inom primärvården, ville om möjligt göra sina 
observationer under en längre tid för att inte riskera att anmäla något som var en 
engångsföreteelse. De ville få så mycket information de kunde om familjen och situationen. 
De var medvetna om att det fanns en viss risk med att vänta, men sjuksköterskorna beskrev 
att de ville vara säkra innan de tog beslutet att anmäla. I fall där sjuksköterskorna valde att 
vänta lite innan de anmälde, beskrevs hur de var fortsatt vaksamma och gjorde allt de kunde 
för familjerna, med bland annat stöd och uppföljningsbesök, innan de rapporterade sina 
misstankar om barnmisshandel (Eisbach & Driessnack, 2010 och Fransis, et al., 2012). 
Forskning beskrev hur sjuksköterskor tog hjälp av sin intuition (Francis, et al., 2012 och 
Tingberg, et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev hur de i sina möten med barnen och 
vårdnadshavarna ibland fick en känsla av att allt inte stod rätt till, de beskrev en känsla av oro 
på grund av små tecken i det som sades eller i det som sågs (Francis, et al., 2012). I studien 
av Tingberg, et al. (2008) beskrev sjuksköterskorna att det handlade om att “läsa mellan 
raderna”. De poängterade vikten av att inte vara för snabb med att “fria eller fälla”. Det 
handlade om att vara kritisk och skeptisk till vårdnadshavarnas berättelse utan att förolämpa 
dem. 
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Att göra en saklig bedömning 

I Tingbergs, et al. (2008) studie beskrev sjuksköterskorna att de ville upprätthålla en 
professionell hållning där fokus handlade om barnet och dess säkerhet. De hade inga problem 
med att vårda barnet men de upplevde det svårt att förhålla sig till vårdnadshavare som var en 
misstänkt förövare. De poängterade ändå att det inte var deras roll att döma vårdnadshavarna. 
Sjuksköterskorna beskrev att de i sitt arbete tvingades agera både vårdare och “polis” och 
detta upplevdes komplicerat. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att agera professionellt 
och att inte låta sina känslor styra (Tingberg, et al., 2008). 

Att ha varit involverad i fall av barnmisshandel påverkade sjuksköterskorna mycket och 
under lång tid. Erfarenheterna beskrevs som svåra, hemska, fruktansvärda, ledsamma, 
skrämmande, tragiska och traumatiska. Det var svåra frågor som väckte mycket känslor och 
sjuksköterskor som varit involverade i frågor rörande barnmisshandel blev alltid personligt 
påverkade. Det var dock individuellt hur de påverkades (Rowse, 2009 och Rushton & Dance, 
2005). Sjuksköterskorna ansåg att det krävdes engagemang samt att de behövde vara 
involverade för att kunna hjälpa de utsatta barnen (Eisbach & Driessnack, 2010). Att vara 
involverad i misshandelsfall som ledde in i en återvändsgränd skadade både sjuksköterskan 
och barnet. Sjuksköterskan kände sig skyldig då det inte ledde till någon förbättring för 
barnet (Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015). Positiva aspekter för sjuksköterskorna var 
att se barn som fått hjälp må bra samt att de kände att de kunde vara till hjälp för andra barn 
genom att vara involverade (Rowse, 2009). 

 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att vittna i rättegång. Det skapade mycket stress och oro 
(Land & Barclay, 2008 och Rowse, 2009). Sjuksköterskor kunde känna rädsla efter att ha 
anmält barnmisshandel. De var rädda för sin personliga säkerhet efter hot från upprörda eller 
aggressiva vårdnadshavare (Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015, Eisbach & 
Driessnack, 2010 och Land & Barclay, 2008). En sjuksköterska i studien av Borimnejad och 
Khoshnavay Fomani (2015) uttryckte att det var som att leka med elden. I Eisbach och 
Driessnacks studie (2010) beskrev sjuksköterskorna hur vårdnadshavare kunde bli upprörda 
då de fick veta att de skulle bli anmälda, en sjuksköterska beskrev att hon fick stålsätta sig 
mot motreaktion av en arg vårdnadshavare. Sjuksköterskorna i studien poängterade att även 
om de var rädda för sin egen säkerhet så var det viktigt att agera som barnets advokat. En 
sjuksköterska beskrev att hon inte ville titta i backspegeln och veta att hon inte gjort allt hon 
kunnat för barnet (Eisbach och Driessnack, 2010).  

 

Att förstå hela familjens situation 

Eisbach och Driessnack (2010) beskrev att för sjuksköterskor inom primärvården var det 
viktigt att få en bild av hela familjen och dess situation klar för sig innan de gick vidare med 
en anmälan om barnmisshandel. De ville förstå familjens situation, vårdnadshavarnas 
förmåga och förebilder, stressnivåer och resurser. Sjuksköterskorna ville särskilja medveten 
och avsiktlig försummelse från bristande förmåga från vårdnadshavarnas sida. 
Sjuksköterskorna vägde många gånger för och emot, och valde ibland att själva hjälpa på alla 
tänkbara sätt som barnets och familjen ombud, innan de bestämde sig för att anmäla. I vissa 
fall drog sig sjuksköterskor för att anmäla för att inte ville stressa en redan stressad familj. 
Det fanns en rädsla att en anmälan skulle kunna skada barnet ytterligare, eller att ett hot om 
misshandel skulle förverkligas på grund av sjuksköterskans anmälan. Det fanns också en 
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rädsla att stöta familjerna ifrån sig, att de inte skulle komma tillbaka till barnhälsovården igen 
och vad detta skulle få för konsekvenser för barnen (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Enligt den kvantitativa studien av Pabiś, et al. (2011) kunde misstänkt barnmisshandel 
observeras i lika stor utsträckning hos ensamstående vårdnadshavare som hos sammanboende 
vårdnadshavare. 

Enligt Rushton och Dances studie (2005) riskerade alla relationer med problem att förvärras 
under ekonomiska svårigheter eller vid brist på socialt stöd. Vikten av att få med sig 
vårdnadshavarna och bygga förtroende med dem beskrevs som avgörande för att kunna 
hjälpa familjerna. Land och Barclay (2008) fann att sjuksköterskor ansåg sig kunna bidra till 
att skydda barn genom att stötta och utbilda vårdnadshavare och hela familjer till att fungera 
bättre och därmed undvika att skada sina barn.  

 

Stöd och kunskap för modet att anmäla 

Att uppleva och påverkas av moraliska dilemman  

Tingberg, et al. (2008) beskrev att det blev en problematisk relation mellan sjuksköterskan 
och barnets vårdnadshavare då denne var den påstådda förövaren. Sjuksköterskorna kände hat 
mot förövarna och på samma gång empati för familjerna. Det upplevdes mycket jobbigt att 
känna sig lurad av vårdnadshavaren, att ha “gått på” dess beskrivning av hur skador 
uppkommit då detta senare inte visade sig stämma med verkligheten (Tingberg, et al., 2008). 
Det var svårare att anmäla misshandel då sjuksköterskan bodde och arbetade på en mindre 
ort. Det upplevdes svårt att inte kunna distansera sig från jobbet och sina patienter. För dessa 
sjuksköterskor fanns det ett starkt behov av att vara säkra innan de beslutade sig för att 
anmäla, både av rädsla för att anmäla någon oskyldig och att den egna professionalismen 
skulle kunna ifrågasättas (Francis, et al., 2012). Sjuksköterskans personliga övertygelser, etik, 
moral och syn på sociala frågor påverkade besluten om anmälan. Sjuksköterskorna kunde 
ångra sig lång tid efteråt om de inte gjorde det de kände att de borde göra (Eisbach & 
Driessnack, 2010 och Francis, et al., 2012). 

Enligt Borimnejad och Khoshnavay Fomani (2015) fanns det en osäkerhet hos 
sjuksköterskorna om vad som skulle hända barnet efter en anmälan. Skulle problemet bli löst 
eller inte? Om barnet blev omhändertaget; skulle det bli bättre då än det hade varit hos 
vårdnadshavarna? Var det värt att skilja barn och vårdnadshavare åt? En del sjuksköterskor 
beskrev också att de inte ville ge vårdnadshavarna problem genom att anmäla dem. 

 

Att finna stöd från ledning och kollegor 

Sjuksköterskorna kunde känna rädsla för att göra misstag i sina bedömningar. Det fanns stort 
behov av känslomässigt stöd från kollegor och många sjuksköterskor kände sig hjälpta av att 
diskutera sina misstankar med kollegor. Det var viktigt för sjuksköterskorna att ha stöd i den 
organisation som de var verksamma i och att det fanns en bra ledning och organisation som 
kunde stötta, både innan, under och efter anmälan (Fransis, et al., 2012, Rowse, 2009 och 
Tingberg, et al., 2008). De som hade stöd av sin arbetsplats och ledning kände sig tryggare. 
Sjuksköterskorna betonade även att de ville ha tid till att diskutera frågor rörande 
barnmisshandel samt få tid till självreflektion (Eisbach & Driessnack, 2010). I vissa fall var 
sjuksköterskorna tveksamma till att anmäla utan att först ha diskuterat situationen med sin 
närmaste chef (Fransis, et al., 2012). Att ha någon på arbetsplatsen som var expert på 
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barnmisshandel efterfrågades, sjuksköterskorna önskade få hjälp i sitt beslutsfattande av 
någon kunnig person. Sjuksköterskorna beskrev också att de behövde stöd då de skulle 
medverka vid rättegång, gärna från någon som kunde processen kring detta (Rowse, 2009). I 
Francis, et al. studie (2012) uttrycktes att genom att få stöd kan du göra det rätta. 

 

Att samverka med andra instanser 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns brister och hinder i kommunikationen med 
socialtjänsten och efterfrågade mer information och samarbete med dem (Tingberg, et al., 
2008). Hindren beskrevs som envägskommunikation, att de inte fick någon återkoppling från 
socialtjänsten, att socialarbetarna var “anonyma” och att den information de gav 
socialtjänsten inte alltid togs på allvar. De sjuksköterskor som vårdat misshandlade barn på 
sjukhus, upplevde det svårt att inte få någon information från socialtjänsten när barnet lämnat 
sjukhuset, speciellt då sjuksköterskan senare skulle vittna vid rättegång. Det framkom även 
brist på samarbete med andra yrkesgrupper såsom mödravården. Sjuksköterskorna önskade 
tydligare rutiner och direktiv för misshandelsfall (Land & Barclay, 2008 och Rowse, 2009). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att socialtjänsten många gånger inte hade tillräckliga 
resurser att utreda allt som anmäldes (Land & Barclay, 2008). För en del kändes det 
meningslöst att anmäla igen, då de varit med om att det som anmälts inte hade lett till någon 
utredning (Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015 och Eisbach & Driessnack, 2010). I 
vissa fall ringde sjuksköterskorna gång på gång till socialtjänsten för att vara säkra på att de 
gjorde något åt fallet (Eisbach & Driessnack, 2010). 

 

Att utveckla sin kunskap om att identifiera barnmisshandel 

I flera studier sågs ett ökat behov av utbildning i frågor rörande barnmisshandel (Land & 
Barclay, 2008, Tingberg, et al., 2008 och Sanders Jordan & Moore-Nadler, 2014). I Eisbach 
och Dreissnacks studie (2010) betonades särskilt vikten av kunskap angående tecken och 
symtom som inte är så uppenbara och där det kan röra sig om psykisk misshandel eller 
försummelse. I Land och Barclays studie (2008) ansåg sig sjuksköterskorna ofta vara 
utlämnade åt subjektiva bedömningar i brist på tydliga direktiv. I den kvantitativa studien av 
Pabiś, et al. (2011) (n=160) ansåg nästan samtliga av sjuksköterskorna att förmåga att kunna 
identifiera barnmisshandel var nödvändig och till hjälp i sitt arbete med barn. Endast en 
tiondel angav att de kände sig säkra i sin förmåga till detta (Pabiś, et al., 2011).  

Sanders Jordan och Moore-Nadler (2014) genomförde ett projekt där man undersökte 
sjuksköterskors kunskap och attityder till barnmisshandel. Genom ett utbildningsprogram fick 
sjuksköterskorna ökad utbildning om barnmisshandel i stort med fokus på att kunna känna 
igen tecken på barnmisshandel. Information gavs om riskfaktorer och vilka barn som löpte 
störst risk att bli utsatta. Den största utmaningen för sjuksköterskorna som ingick i projektet 
var att ställa frågor om misshandel till barnen och vårdnadshavarna. I utbildningsprojektet 
utarbetades ett dokument att följa vid misstänkt barnmisshandel. Resultatet av studien visade 
att ökade kunskaper ledde till att sjuksköterskorna tidigare kunde identifiera barn där det 
fanns en ökad risk för misshandel eller som blivit utsatta. Projektet ledde även till att alla 
sjuksköterskor ökade sin kompetens och de kände en större tillit till sin förmåga att kunna 
identifiera och ingripa vid misstänkt eller konstaterad barnmisshandel (Sanders Jordan & 
Moore-Nadler, 2014). Den kvantitativa studien (n=930) gjord av Fraser, et al. (2009) visade 
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på att de sjuksköterskor som hade fått utbildning och träning i att identifiera barnmisshandel 
var de som var bäst på att anmäla misstänkt barnmisshandel.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Enligt Segesten (2012) har kvalitativa studier som mål att nå ökad förståelse för personers 
upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen. Från början var utgångspunkten att endast 
använda kvalitativ forskning för att studera sjuksköterskors erfarenheter av att misstänka 
barnmisshandel. En begränsning är att det visade sig svårt att hitta tillräckligt med artiklar, så 
som metod valdes att göra en litteraturöversikt och inkludera kvantitativ forskning. De flesta 
artiklar som analyserats är kvalitativa, åtta stycken av tio. De två kvantitativa artiklar som 
använts kompletterar resultatet med värdefull information om symtom och tecken, beteenden 
hos barn och vårdnadshavare, sjuksköterskors attityder, kunskap och erfarenheter.  

Då Sverige var det första landet i världen som 1979 införde en lag mot barnaga hade vi gärna 
velat studera mer av svenska sjuksköterskors erfarenheter av barnmisshandel. Tyvärr gav 
litteratursökningen endast en artikel från Sverige. Det fanns flera artiklar av en grupp forskare 
i Finland. Det hade varit intressant att analysera de artiklarna, då Finland har liknande kultur 
och lagstiftning som Sverige. Materialet var dock från början av 2000-talet och vi ansåg att 
det var för gammalt för att inkluderas i denna uppsats. 

Artiklarna som valts kommer från olika delar av världen. Trots det finner vi att 
sjuksköterskornas attityder och erfarenheter kring barnmisshandel är generellt samstämmiga 
trots att lagstiftningen mot barnmisshandel skiljer sig åt mellan olika länder. Sjuksköterskor i 
Sverige, Storbritannien, Polen, USA, Australien och Iran upplever alla ämnet som viktigt 
men komplext. I studierna finns sjuksköterskor från akutsjukvård, barnsjukvård, 
barnpsykiatri, barnhälsovård och skolhälsovård representerade. Detta ger ett brett perspektiv 
på erfarenheter av att misstänka barnmisshandel och ger resultatet trovärdighet och god 
överförbarhet. 

Alla artiklar som analyserats har bedömts vara etiskt gjorda. Inga artiklar i denna 
litteraturöversikt har undersökt barns erfarenheter av misshandel eller liknande 
frågeställningar som skulle varit tveksamma ur ett etiskt perspektiv. Sjuksköterskorna i 
studierna har varit anonyma eller så har särskild vikt lagts vid att avidentifiera materialet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

Litteratursökningen gjordes noggrant och var tidskrävande. Till en början fokuserades på att 
finna artiklar som beskrev hur tecken och symtom på barnmisshandel kan identifieras av 
sjuksköterskan, men detta gav inte så mycket ny kunskap samt blev ett alltför snävt område.  
Det var även svårt att finna tillräckligt med artiklar. Då bestämde vi oss för att fokusera på 
sjuksköterskors känslor och erfarenheter av att misstänka barnmisshandel i stället. Ämnet 
blev mer omfattande och upplevdes mer innehållsrikt och sökningarna gav fler artiklar som 
svarade på syftet. Vi är dock lite förvånade att det inte genomförts mer forskning inom detta 
område, speciellt i Sverige som haft lagstiftning mot barnaga längst av alla länder i världen.   

Analysen och sammanställningen av resultatet i teman var en arbetsam process. Det tog 
mycket tid och krävdes genomläsning och diskussion av texten många gånger innan teman 
och subteman hade fått sina benämningar. Från början var det många olika teman, men allt 
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eftersom texten bearbetades kunde innehåll sammanföras under färre teman och en tydligare 
struktur. 

Det var bra att skriva uppsats två personer tillsammans. När resultaten av artiklarna 
sammanställdes såg vi ofta saker på olika sätt och fokuserade på olika delar, utifrån våra olika 
perspektiv som sjuksköterskor inom akutsjukvård respektive skolhälsovård. Under arbetets 
gång har vi diskuterat och analyserat artiklarna tillsammans och upplevelsen är att detta gett 
oss ett bredare perspektiv.  

De engelska texterna har översatts efter bästa förmåga, men vi är medvetna om att vi kan ha 
uppfattat något på fel sätt. 

 

Resultatdiskussion  
 
Syftet med vår litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av då 
misstanke om barnmisshandel uppstår. Huvudfynden var att hur sjuksköterskan observerar 
och identifierar misstänkt barnmisshandel är individuellt och beror på både personlig och 
professionell erfarenhet. Det var svåra och känslomässiga frågor. Sjuksköterskor var noga 
med att göra sakliga bedömningar och inte låta sina känslor styra. De ansåg det viktigt att se 
helheten i varje situation. Ökad kunskap ledde till att sjuksköterskor kände större tillit till sin 
förmåga att identifiera misstänkt barnmisshandel. Stöd och samarbete med kollegor samt 
möjlighet till reflektion var viktigt.  
 
Enligt Förenta Nationerna (1989) och Föräldrabalken (SFS 1983:47) ska barn skyddas mot 
våld och kränkande behandling av alla slag och alla barn har rätt till hälsa och trygghet. 
Enligt O´Malley, Kelly och Cheng (2013) är våld i familjer ett folkhälsoproblem. Det 
påverkar barnets hälsa här och nu och en del barn bär med sig spår av misshandeln upp i 
vuxen ålder. En sjuksköterska i studien av O´Malley, et al. (2013) jämför barnmisshandel 
med rökning. Inget av det är sjukdomar men man vet att det i längden leder till en rad 
sjukdomar. Enligt Eriksson (1988) är störningar i relationer ett stort hälsoproblem. För att 
uppleva hälsa behöver barn alltså skyddas mot våld och kränkande behandling. Detta gäller 
speciellt i relation till vårdnadshavarna som ska stå för tillit och trygghet.   
 
Det är viktigt att tidigt identifiera barn som utsätts för misshandel. Sjuksköterskornas 
erfarenheter i studien av O´Malley, et al. (2013) visar att tidig identifiering av misstänkt 
barnmisshandel räddar liv och leder till säker vård och bättre hälsa för barnet. Ett barn har 
inte så stora möjligheter att värna sin egen hälsa. Sjuksköterskor måste ha förmågan att kunna 
se tecken på barnets lidande för att kunna nå fram, lindra och hjälpa barnet. I resultatet 
beskriver sjuksköterskor hur de genom att observera tecken och symtom hos barnet samt 
avvikande beteende hos barnet och vårdnadshavarna blir misstänksamma på barnmisshandel. 
Det är mycket i samspelet mellan barn och vårdnadshavare, eller i bristen på samspel, som 
sjuksköterskor kan se tecken på att något inte står rätt till. Hibbard, Barlow och Macmillans 
studie (2012) av barnläkares förmåga att identifiera psykisk barnmisshandel, visar att det 
krävs stor uppmärksamhet, beaktande av riskfaktorer samt att värdefull information fås 
genom att observera relationen och interaktionen mellan vårdnadshavare och barn. I 
bedömningen av misstänkt barnmisshandel bör barnets beteende samt fysiska och psykiska 
status observeras, hänsyn bör tas till vårdnadshavarnas beteende samt förmåga att svara upp 
till barnets behov. 
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Det framkommer i resultatet att många sjuksköterskor har mycket kunskap om vilka tecken 
och symtom hos barnet som de bör vara observanta på. De har lättast för att identifiera tecken 
på fysisk misshandel. De nämner även mycket tecken och avvikande beteende hos barnet och 
vårdnadshavarna som kan bero på psykisk misshandel, men de upplever det mer svårbedömt. 
Detta bekräftas av Piltz och Wachtel (2009), som fann i sin litteraturstudie att det är svårare 
att se tecken på till exempel psykisk misshandel än på fysisk. Speciellt då det handlar om 
psykisk misshandel, då tecknen är mer diffusa, är det viktigt att sjuksköterskan är extra 
observant. Exempelvis kan ett aggressivt och oroligt beteende hos barnet bero på 
barnmisshandel men kan också ha många andra orsaker. Då är det av ännu större vikt att 
sjuksköterskan har förmåga att se helheten i situationen och kan "läsa mellan raderna".  
 

Barnmisshandel är svåra frågor som påverkar och berör sjuksköterskor känslomässigt. För att 
kunna göra en saklig bedömning av misstänkt barnmisshandel är det viktigt att kunna agera 
professionellt och inte låta sina känslor styra. Det krävs mod att våga se, att våga fråga och att 
vilja veta. Eriksson (1988) beskriver hur sjuksköterskan medvetet eller omedvetet kan sortera 
bort information som upplevs som hotande, det finns en risk att man ser det man vill se och 
hör det man vill höra. Sjuksköterskor i studien av O´Malley, et al. (2013) upplevde att 
problemet var så svårt att de inte vågade eller orkade fråga. Kan det vara en orsak till att bara 
hälften av all barnmisshandel som konstateras anmäls av sjukvården, som Tingbergs (2010) 
avhandling visar? Kan det vara så att sjuksköterskor låter sina känslor och rädslor styra sina 
handlingar? Är det så att sjuksköterskor skjuter ifrån sig det som är obehagligt och väljer att 
inte se?  
 
Sjuksköterskor ska göra en anmälan vid misstänkt barnmisshandel. I resultatet framkommer 
sjuksköterskors känslomässiga ambivalens, det finns en stor oro och rädsla att göra fel i sina 
bedömningar och rädsla att anmäla någon oskyldig. Enligt svensk lag är misstanke tillräckligt 
för att göra en anmälan om barnmisshandel till socialtjänsten. Sjuksköterskan behöver alltså 
inte veta säkert att misshandel har skett, utan kan göra en orosanmälan. En reflektion är att 
sjuksköterskor verkar ha ett stort behov av att vara säkra innan de anmäler och vi frågar oss 
varför? Sjuksköterskan som barnets ombud skall ha förmågan att identifiera eventuella 
hälsorisker. Socialtjänsten gör sedan en utredning och bedömer behov av åtgärder. I resultatet 
framkommer att sjuksköterskor upplever dålig kommunikation med socialtjänsten och önskar 
bättre samarbete. Enligt Herendeen, Blevins, Anson och Smith (2014) leder teamarbete till 
den bästa och effektivaste vården för utsatta barn och det är av största vikt att misstänkt 
misshandel anmäls och utreds av socialtjänsten.  
 
Eriksson (1988) menar att i mötet med patienten sker en varseblivning då sjuksköterskan 
sorterar informationen som hon fått genom att se, lyssna och känna. Resultatet visar hur en 
del sjuksköterskor tar hjälp av sin intuition. De beskriver hur de redan i första mötet med 
barnet och vårdnadshavaren får en känsla av att allt inte står rätt till, det kan handla om små 
saker som de ser eller hör. Att lita på sin “magkänsla” är något som kan bli lättare genom 
lång erfarenhet. Pretz och Folse (2011) bekräftar detta då de menar att intuitionen i 
omvårdnadsarbetet fås genom erfarenhet.  
 
Sjuksköterskornas kunskap, attityder och erfarenheter spelar stor roll för bedömningen av 
misstänkt barnmisshandel. Även personlig erfarenhet, ålder och mognad har en viktig 
betydelse. Vi anser att om sjuksköterskan har lite kunskap eller är oerfaren så vet hon inte 
vilka tecken och symtom hon skall titta efter. Utbildning leder till ökad kompetens samt att 
sjuksköterskor känner ökad tillit till att identifiera och ingripa vid misstänkt barnmisshandel, 
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vilket bekräftas av Herendeen, et al (2014). De sjuksköterskor som fått utbildning och träning 
i att identifiera barnmisshandel är de som är mest positiva till att anmäla. O´Malley, et al. 
(2013) använder sig av en teori om planerade beteenden som menar att det vi har för avsikt 
att göra speglar vad vi sedan kommer att göra. Barnhälsovård kan göras mer komplett genom 
att införa rutinmässiga bedömningar av risken för våld i familjer. Det skulle göra det lättare 
för sjuksköterskor att i ett tidigt skede hitta de barn och familjer som behöver hjälp 
(O´Malley, et al., 2013). Vi anser att det skulle vara till stor hjälp för sjuksköterskor med 
tydligare direktiv på arbetsplatsen och utarbetade riktlinjer att följa. Med ett 
bedömningsverktyg där hänsyn tas till riskfaktorer hos barn och vårdnadshavare, samt att 
sjuksköterskor lär sig att känna igen symtom och tecken på barnmisshandel så ökar 
sjuksköterskors kompetens väsentligt. Med hjälp av ett dokument att följa görs en mer 
strukturerad och saklig bedömning. Då behöver sjuksköterskan inte enbart lita på sin känsla 
utan får ett verktyg att använda sig av. Genom det undviks subjektiva bedömningar. Flertalet 
sjuksköterskor i studien av Herendeen, et al (2014) bekräftar detta, då de anser att om det 
görs mer rutinmässiga bedömningar inom barnhälsovården leder detta till bättre förmåga att 
identifiera barn i riskzon för barnmisshandel. 
 
 
Slutsatser  
Sjuksköterskans erfarenheter av barnmisshandel är individuell. Hur bedömningar görs beror 
på kunskap och personlig och professionell erfarenhet. Annat som påverkar är 
sjuksköterskans etiska och moraliska syn på misshandelsfrågor samt observationsförmåga 
och förmåga att kunna bedöma helheten. I sina möten med barn och vårdnadshavare 
observerar, lyssnar och känner sjuksköterskor in situationen. De ser tecken och symtom hos 
barnet eller avvikande beteende hos barnet, vårdnadshavaren eller hela familjen som leder till 
oro och misstänksamhet angående barnmisshandel. Sjuksköterskor har lättast för att 
identifiera fysiska tecken. En del sjuksköterskor tar hjälp av sin intuitiva förmåga. 
Barnmisshandel är svåra och känslomässiga frågor som påverkar sjuksköterskor. Det beskrivs 
en känslomässig ambivalens där sjuksköterskorna känner hat mot förövaren och samtidigt 
empati för familjen. De upplever rädsla för att göra misstag i sina bedömningar, både vad 
gäller att missa ett utsatt barn och att anmäla någon oskyldig. Det finns ett behov av ökad 
utbildning, vilket skulle leda till att sjuksköterskor känner bättre tillit till att identifiera och 
ingripa vid misstänkt barnmisshandel. Det är önskvärt med tydligare riktlinjer och 
expertkunskap inom området. De sjuksköterskor som varit involverade i misstänkt 
barnmisshandel känner sig tryggare och säkrare då de gör sina bedömningar. Det 
sjuksköterskan genomgår leder till mer erfarenhet och blir lättare att handskas med nästa 
gång. En förutsättning för detta är att det finns tid för självreflektion samt stöd och 
handledning från arbetsgivare och kollegor i att hantera och bearbeta sina känslor. För 
barnens bästa behövs trygga sjuksköterskor, med kunskap. Det krävs engagemang av 
sjuksköterskan och mod att våga se och vilja veta för att kunna hantera och agera vis 
misstänkt barnmisshandel.  
 
 
Praktiska implikationer  
Sjuksköterskan ska ha förmåga att värna och arbeta för god hälsa hos barn. För det enskilda 
barnet är det mycket viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se barnet som är i behov av 
hjälp. Barnmisshandel leder till stort och långvarigt lidande som påverkar individens förmåga 
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till att leva ett tryggt och värdigt liv. På sikt leder det även till ett större samhällsproblem då 
våld ofta föder våld.   
Sjuksköterskor tar hjälp av sin intuitiva kunskap i sin bedömning av misstänkt 
barnmisshandel. Hur situationer och tecken bedöms kan vara väldigt individuellt. Intuitiv 
kunskap är värdefull men är ofta tyst kunskap som lämnar utrymme för mycket subjektiva 
bedömningar. Det vore önskvärt med mer strukturella riktlinjer på arbetsplatser genom PM 
att följa. Om det gjordes rutinmässiga bedömningar av risken för barnmisshandel skulle det 
minska risken att sjukvården missar barn som utsätts för misshandel. Det skulle även kunna 
vara en god idé att ha team med specialkompetens om misshandel, såsom man har till 
exempel smärtteam. Att minska avståndet mellan olika instanser, såsom socialtjänsten och 
sjukvården, skulle kunna leda till bättre samarbete. Ett gemensamt mål är ett 
hälsobefrämjande arbete där barnets bästa skall beaktas och där har sjuksköterskan en 
nyckelroll i att identifiera de utsatta barnen.  
 
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde  
Vi ser ett behov av mer kunskap och struktur i misshandelsfrågor. Därför hade det varit 
intressant att studera vilka dokument för strukturerade rutinmässiga bedömningar av 
misstänkt barnmisshandel som finns inom sjukvården i världen och utvärderingar av dessa. 
Vidare skulle vi vilja studera hur man inom svensk hälso- och sjukvård skulle kunna använda 
dessa till hjälp i att identifiera och bedöma misstänkt barnmisshandel.   
Denna litteraturöversikt visar att det är väsentligt att sjuksköterskor får möjlighet att diskutera 
och reflektera över svåra frågeställningar. Ett intressant område att studera är om det finns 
team med spetskompetens inom barnmisshandel inom sjukvården och hur detta i så fall 
förbättrar omvårdnadsarbetet vid misstänkt barnmisshandel.  
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Bilaga I 

Översikt av litteratursökning 

 

Databas/datum 
Cinahl 150922 

Sökord Träffar  Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
“Child 
abuse”) 

8398     

#2 nurs* 613135     
#3 ident* 236391     
#4 #1 AND 

#2 AND 
#3 

194     

Begränsningar 
Peer-reviewed, 
engelska, 
artiklar 
publicerade 
från år 2005 

 
 
 
 
 

85 85 34 14 3 

 

 

 

Databas/datum 
PubMed 
150922 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 “Child 
abuse”(Mesh) 

25013     

#2 “Nursing” 
(Mesh) 

227083     

#3 “Education” 
(Mesh) 

643243     

#4 #1 AND #2 
AND #3 

121     

Begränsningar 
Peer-
reviewed, 
engelska, 
artiklar 
publicerade 
från år 2005 

 
 
 
 
 

48 48 15 4  2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Databas/datum 
Cinahl 151014 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
“Child 
abuse”) 

8452     

#2 experienc* 187263     
#3 nurs* 613198     
#4 #1 AND 

#2 AND 
#3 

139     

Begränsningar 
Peer-
reviewed, 
engelska, 
artiklar 
publicerade 
från år 2005 

 
 
 
 
 

61 61 10 5  4 
 
 

 
 

 

Databas/datum 
PubMed 
151014 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 child 
abuse 

38965     

#2 nursing 615597     
#3 mandatory 

reporting 
3973     

#4 #1 AND 
#2 AND 
#3 

113     

Begränsningar 
Peer-
reviewed, 
engelska, 
artiklar 
publicerade 
från år 2005 

 
 
 
 
 

50 50 12 7  4 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



Bilaga II 

Översikt av analyserad litteratur 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och  
Syfte 

Ansats och  
metod 

Urval och  
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat  

Kvalitets- 
granskning 

Borimnejad & 
Khoshnavay 
Fomani  
 
2015 
 
Iran 

Att undersöka 
iranska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att anmäla 
barnmisshandel 
och 
utmaningarna i 
detta. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Djupintervjuer 
med 
semistrukturerade 
frågor. 
Dataanalys 
gjordes enligt 
Graneheim och 
Lundmans metod. 

Sjuksköterskor 
(n=16) med 
erfarenhet av 
arbete med 
misshandlade 
barn, arbetande 
på olika sjukhus 
i Teheran, Iran.  

Hinder för att 
anmäla är brist på 
kunskap, att 
tidigare 
anmälningar inte 
lett till en bra 
lösning för barnet, 
att sjuksköterskan 
blivit hotad av 
föräldrarna, etiska 
frågor om vad som 
är bäst för barnet, 
kulturella frågor. 

Stor variation i 
sjuksköterskornas 
ålder, 
arbetserfarenhet 
och arbetsplats. 
Kulturell, 
ekonomisk och 
geografisk 
variation. 
Utförligt etiskt 
resonemang. 
Hög kvalité. 

Eisbach & 
Driessnack 
 
2010 
 
USA 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
identifiering av 
barnmisshandel 
samt att 
beskriva 
beslutsprocesse
n angående att 
anmäla eller 
inte. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med en öppen 
fråga och 
följdfrågor. 

Sjuksköterskor 
(n=23) 
arbetande som 
skolsköterskor, 
barnsjuksköters
kor samt 
psykiatri-
barnsjuksköters
kor. Alla hade 
erfarenhet av 
barnmisshandel. 

Beskriver 
sjuksköterskans 
erfarenhet av 
misstänkt 
barnmisshandel i 
tre steg; 
identifiering, 
ingripande samt 
anmälan.  
Sjuksköterskors 
känslor samt 
hantering av dessa 
beskrivs. 

Inklusionskriterier 
var sjuksköterskor 
med erfarenhet av 
att rapportera 
misstänkt 
barnmisshandel. 
Frågor ställdes till 
dem som hade 
erfarenhet och 
resultatet speglar 
detta. 
Väl genomförd 
studie.  
Hög kvalité.  

Francis, 
Chapman, 
Sellick, James, 
Miles, Jones & 
Grant 
 
2012 
 
Australien 

Att belysa vilka 
händelser och 
utlösande 
faktorer som 
väcker 
misstänksamhet 
angående ett 
barns 
välbefinnande, 
samt när 
beslutet tas att 
anmäla. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  
Bandupptagning 
transkriberades 
och sedan gjordes 
en dataanalys där 
resultatet 
samanställdes i 
teman. 

Sjuksköterskor 
(n=7), poliser 
(n=10) och 
lärare (n=6) 
som möter barn 
och deras 
familjer i sitt 
arbete. 
 
 
 
 
 

Utifrån resultatet av 
intervjuerna 
beskrivs en modell 
som visar på 
processen 
sjuksköterskorna 
genomgår från 
identifiering av 
misshandel till 
beslutet om att göra 
en anmälan. 

Noga genomförd 
studie. Litet urval, 
även polis och 
lärare var 
intervjuade. Alla 
hade erfarenhet av 
att möta 
misshandlade barn. 
Studien 
genomfördes i en 
liten stad. Etiskt 
resonemang finns. 
Medelkvalité. 

  

 
 



Fraser, 
Mathews, 
Walsh, Chen & 
Dunne 
 
2009 
 
Australien 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
sambandet 
mellan 
sjuksköterskors 
egenskaper, 
träning och 
kunskap 
angående 
barnmisshandel, 
samt hur dessa 
faktorer 
påverkar 
sjuksköterskors 
beslut om att 
rapportera 
barnmisshandel. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
gjord med ett 
frågeformulär. 

Sjuksköterskor 
(n=930) som 
var verksamma 
både på sjukhus 
och inom 
primärvård, i 
storstad och på 
landsbygd.  
 
 
 
 
 

Sjuksköterskan har 
en nyckelroll i att 
upptäcka och 
rapportera 
barnmisshandel. 
Sjuksköterskan är i 
behov av mer 
utbildning och 
träning i 
misshandelsfrågor. 

Stort urval, brett 
upptagningsområde
(p < 0.01) 
Etiskt granskad. 
Hög kvalité. 
 

Land & Barclay 
 
2008 
 
Australien 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
förståelse för 
och kunskap om 
barnmisshandel. 
Att identifiera 
uppfattningen 
av 
sjuksköterskans 
roll i att skydda 
barn, samt vad 
som kan hindra 
dem. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad
e intervjuer med 
öppna frågor och 
följdfrågor. 
Intervjumaterialet 
transkriberades 
och 
sammanställdes i 
teman. 

Sjuksköterskor 
(n=10) som 
arbetade med 
barn inom 
akutsjukvård 
respektive vård 
inom skolan 
och kommunen. 

Sjuksköterskornas 
arbete med att 
skydda utsatta barn 
och stötta föräldrar 
så att familjer kan 
fungera. Beskriver 
vad som påverkar 
och hindrar 
sjuksköterskan i att 
anmäla, såsom brist 
på kommunikation, 
knappa resurser och 
rädsla för hot.  

Etiskt väl utförd 
studie. Särskild vikt 
lades vid att 
avidentifiera data. 
Hög kvalité. 
 
 
 
 

Pabiś, Wrońska, 
Ślusarska & 
Cuber 
 
2010  
 
Polen  

Att utvärdera 
sjuksköterskors 
kunskap om 
barnmisshandel, 
undersöka vilka 
tecken och 
symtom som får 
sjuksköterskorn
a att misstänka 
barnmisshandel 
samt åtgärder 
som görs i 
samband med 
detta. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Frågorna som 
användes var 
pilottestade på 
sjuksköterskor 
som var experter 
inom området.  
Frågorna var både 
strukturerade (18) 
och öppna (7) och 
besvarades via ett 
formulär som 
sedan bearbetades 
i ett datasystem.  

Sjuksköterskor 
(n=160) 
arbetande på två 
stora sjukhus i 
Polen. 

Beskriver vilka 
symtom och tecken 
som 
sjuksköterskorna 
observerade hos 
barnet då de 
misstänkte 
barnmisshandel. 
Beskriver även 
beteende hos 
vårdnadshavarna. 

Noga genomförd 
studie med brett 
urval.  
Tillförlitlig 
kunskap (r-091). 
Godkänd av etisk 
kommitté. 
Hög kvalité. 
 
 
 

Rowse 
 
2009 
 
Storbritannien 

Att undersöka 
erfarenheter och 
behov av stöd 
hos 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med att skydda 
barn. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad
e intervjuer som 
spelades in, 
transkriberades, 
analyserades och 
sammanställdes i 
teman. 

Barnsjuksköters
kor (n=15) på 
barnsjukhus. 
 
 
 
 
 

Att vara involverad 
i fall av 
barnmisshandel 
påverkar 
sjuksköterskorna 
mycket och under 
lång tid. 
Sjuksköterskorna 
behöver stöd, 
speciellt då de ska 
vittna i rättegång.  

Etiskt resonemang 
finns. 
Hög kvalité. 
 

  

 
 



Rushton & 
Dance 
 
2005 
 
Storbritannien 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
hur personer 
inom olika 
yrken som 
arbetar med 
barns hälsa, kan 
se och hjälpa 
familjer där ett 
av barnen i 
syskonskaran 
utsätts för 
känslomässig 
misshandel av 
föräldrarna. 

Studien består av 
tre delar:  
1) intervjustudie 
med BVC-
sjuksköterskor 
2) studie av 
ärenden med 
känslomässig 
misshandel som 
inkommit till 
socialtjänsten 3) 
intervjustudie 
med personal 
inom barn- och 
ungdomspsykiatri 

1) BVC-
sjuksköterskor 
(n=107)  
2) 
Socialtjänsten i 
en inre och en 
yttre stadsdel i 
London 
3) personer 
(n=53) inom 
barnpsykiatri, 
(psykologer, 
socialarbetare, 
sjuksköterskor, 
föräldra-
rådgivare m fl) 

Det är en stor 
utmaning att hjälpa 
dessa barn och 
familjer. Det är inte 
svårt att identifiera 
beteendet men det 
är många gånger 
svårt att hjälpa 
familjerna att bryta 
det.  

De tre olika 
studierna hade stort 
urval och i studie nr 
2 följde man 
ärendena under en 
längre tid. 
Hög kvalité. 

Sanders Jordan 
& 
Moore-Nadler 
 
2014 
 
USA 
 
 
 

Att genom ett 
utbildnings- 
program 
utföra 
strategier både 
för att 
identifiera 
barn där det 
finns en risk 
för barn-
misshandel 
samt att 
sjuksköterskan 
ska bli bättre 
på att ingripa. 

Ett utbildnings-
program 
utformades för att 
öka 
sjuksköterskors 
kunskap om 
barnmisshandel. 

Sjuksköterskor 
(n=31) ingick i 
utbildnings-
programmet 
som 
genomfördes på 
en barnakut-
mottagning.  
Ett pre och 
posttest 
genomfördes 
för att utvärdera 
värdet av 
utbildnings-
programmet. 

Alla sjuksköterskor 
fick högre 
kompetens samt 
ökade kunskaper. 
Detta ledde till 
bättre identifiering 
av barnmisshandel 
samt att 
sjuksköterskorna 
blev bättre på att 
dokumentera och 
anmäla misstänkt 
barnmisshandel. 

Inklusions-
kriterierna var 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av att 
arbeta med barn. 
Studien var gjord 
på endast en 
akutmottagning, 
vilket kan ha gjort 
resultatet vinklat, 
projektledarna var 
medvetna om detta. 
Studiens resultat är 
trovärdigt.  
Medelkvalité. 

Tingberg, 
Bredlöv & 
Ygge 
 
2008 
 
Sverige 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
upplevelser av 
att vårda barn 
som utsatts för 
misshandel, 
samt att bedöma 
hur 
sjuksköterskor 
kan förbli 
professionella 
när förövaren är 
en förälder. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
semistrukturerade 
frågor. Teman 
identifierades och 
sammanställdes. 

11 (10 kvinnor 
och 1 man) 
sjuksköterskor 
arbetande på ett 
stort 
barnsjukhus i 
Stockholm, där 
de vårdade 
misshandlade 
barn. 

Beskriver 
sjuksköterskornas 
ambivalenta 
känslor, deras 
yrkesmässighet och 
deras strategier i 
vårdandet. 
Svårigheterna med 
att vara både 
vårdare och 
“polis”. 

Noga genomförd 
studie gjord på 
sjuksköterskor med 
erfarenhet inom 
området. Etiskt 
godkänd och 
granskad. 
Hög kvalité. 
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