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Sammanfattning  
Bakgrund: Var femte minut avlider ett barn världen över till följd av någon typ 
av våld. Barnmisshandel är förbjudet i 55 av världens länder. Samtliga 
sjuksköterskor som inkluderas i denna studie förutom de från Iran har 
anmälningsplikt. Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde. Det finns 
tecken på barnmisshandel som viktiga att känna som sjuksköterska. Dessa 
inkluderar fysiska, psykiska och sexuella tecken och kan ses hos både barnet och 
föräldrarna.   
Syfte: Syftet var att belysa vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en 
orosanmälan, trots misstankar om barnmisshandel. 
Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa forskningsartiklar. Sökningarna 
gjordes i tre olika databaser och artikelgranskningen skedde genom Högskolan 
Kristianstads granskningsmall. Analysprocessen utgick efter Fribergs (2012) 
trestegsmodell.  
Resultat: Fyra olika huvudkategorier hittades som anledningar till varför 
sjuksköterskor inte upprättade en orosanmälan, trots misstankar om 
barnmisshandel; rädsla, bristande kunskap och erfarenhet, otillräckligt stöd och 
tillit samt skydda familjen.  
Diskussion: Metoden diskuterades med hjälp av Shentons (2004) 
trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från resultatet diskuterades med hjälp av 
McCormack och McCances teori, Person-centred care. Fynden handlade om 
osäkerhet, stöd från myndigheter samt om lagar och riktlinjer för 
barnmisshandel.   
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Abstract  
Background: A child passes away every five minutes as a result of child abuse 
worldwide. Child abuse is illegal in 55 countries throughout the world. The nurses 
that are included in this study are obligated to report suspected child abuse, except 
for those in Iran. Nursing care is the area of expertise for nurses. As a nurse, it’s 
important to recognize the signs of child abuse, such as physical, psychological 
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Aim: The aim of the study was to research why nurses would not file a report of 
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Inledning 
År 1979 blev barnmisshandel förbjudet i Sverige (Sveriges riksdag, 2018).  Trots 

detta anmäldes 24,700 fall av misshandel mot barn under 18 år i Sverige år 2020 

(BRÅ, 2021). Alla som är anställda inom hälso-och sjukvården i Sverige, däribland 

sjuksköterskor, har enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap. 1§) 

anmälningsskyldighet om de misstänker misshandel av en person under 18 år.  En 

del av de som jobbar som sjuksköterskor träffar barn och dess föräldrar dagligen, 

och har därför ett ansvar att anmäla vid misstanke om barnmisshandel. Trots detta 

tror vi att en del väljer att inte anmäla och vi vill därför ta reda på vad som påverkar 

beslutet i att inte upprätta en orosanmälan. Genom att identifiera vad som kan 

påverka en sjuksköterska till att inte anmäla, kan ny kunskap skapas, vilket 

förhoppningsvis kan leda till att fler anmäler vid misstanke. 

Bakgrund 
Enligt Rädda Barnen (u.å) avlider ett barn var femte minut världen över till följd av 

någon typ av våld. Av alla barn i världen lever 90% av dem i länder där 

barnmisshandel är tillåtet (Rädda barnen, u.å). Det är 55 länder i världen som har 

förbjudit barnmisshandel. Inom EU är det endast sex länder där barnmisshandel inte 

är förbjudet (Kleberg Fridh, 2018). Utav de länder som ingår i denna studie har 

Australien, USA, Taiwan och Iran inga lagar som förbjuder barnmisshandel i 

hemmet medan Sverige, Norge och Brasilien har lagar som förbjuder 

barnmisshandel (Rädda barnen, u.å). Barnmisshandel innebär att ett barn utsätts för  

kroppslig  bestraffning  eller  annan sorts kränkande behandling (Unicef, 2018). 

Barnmisshandel definieras som fysiskt eller psykiskt våld mot ett barn. Det kan 

också handla om sexuella övergrepp samt försumlighet, det vill säga frånvaro av 

sådant som kan leda till att de inte får förutsättningar att utvecklas (Steven, 2020).  

Det fysiska våldet handlar om kroppslig bestraffning eller en handling som fysiskt 

skadar barnet. Sexuella övergrepp är när barn utsätts för sexuella handlingar och 

det psykiska våldet kan innebära att exempelvis hota, skrämma eller förlöjliga 

barnet (Steven, 2020). De sexuella övergreppen sker oftast av en person barnet är 

beroende av, till exempel en förälder eller släkting (Rädda barnen, u.å). I 
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barnkonventionens artikel 19 står det att våldet mot barn ofta utövas av 

vårdnadshavare/förälder eller någon annan omsorgspersonal som exempelvis skol-  

och förskolepersonal (Unicef, 2018). Barnkonventionen menar också att ”barn ska 

skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,  

vanvård  eller försumlig  behandling,  misshandel  eller  utnyttjande,  innefattande  

sexuella  övergrepp” (Unicef, 2018). I Sverige finns lagar som ser till att detta kan 

följas. Enligt den svenska lagstiftningen är det förbud mot barnmisshandel i Sverige 

(Sveriges riksdag, 2018). En av de lagar en sjuksköterska arbetar utefter är 

Socialtjänstlagen (SFS Bilaga 142001;453, kap 1 §) och enligt denna lag är  

sjuksköterskor anmälningsskyldiga  vid misstanke  om  barnmisshandel.    

 

Av de länder som ingår i studien har samtliga länder, utom Iran, anmälningsplikt 

och sjuksköterskor är därför anmälningsskyldiga. Enligt Socialstyrelsen (2019) ska 

anmälningsskyldiga anmäla direkt när dessa misstankar dyker upp. Det innebär att 

det räcker med en misstanke för att anmälningsskyldigheten ska gälla. Allmänheten 

kan också välja att anmäla vid misstanke om barnmisshandel vilket innebär att vem 

som helst i Sverige kan upprätta en anmälan vid misstanke. En privatperson kan 

välja att vara anonym vid anmälan. Anmälan görs till socialtjänsten i kommunen 

barnet befinner sig i, oavsett om du har anmälningsplikt eller inte, och den bör göras 

skriftligt (Socialstyrelsen, 2019). För att genomföra en orosanmälan finns en 

blankett att fylla i som är enlighet med Socialtjänstlagen. Där fyller anmälaren i 

barnets, vårdnadshavares och anmälarens uppgifter samt vad som är anledningen 

till orosanmälningen (Orosanmälan, 2020).  Alla i Sverige kan alltså upprätta en 

anmälan vid misstanke om barnmisshandel, men som sjuksköterska finns det en 

skyldighet att upprätta en orosanmälan. 

 

Att behöva upprätta en orosanmälan som sjuksköterska är vanligt enligt en 

tvärsnittsstudie som genomfördes i Sverige bland sjuksköterskor inom 

skolverksamheten. Studien hade 233 deltagare som svarade på samtliga frågor i 

undersökningen. Av dessa svarade 96% att de någon gång haft misstankar om 

barnmisshandel i hemmet, antingen fysiskt eller psykiskt. Totalt svarade 84% av 

alla deltagare att de någon gång upprättat en orosanmälan. Studien frågade även 
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skolsjuksköterskorna om de hade några erfarenheter av misstanke om sexuellt våld 

hos barn, varav 57% svarade att de hade det. Det visade även att 37% någon gång 

upprättat en anmälan om misstänkt sexuellt våld (Sundler et al., 2021). 

Sjuksköterskor har anmälningsplikt men för att kunna arbeta som sjuksköterska 

finns det vissa krav.   

 

Ett krav för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige är svensk legitimation. Titeln 

sjuksköterska är skyddad och därför får endast de som har 

sjuksköterskelegitimation lov att arbeta och kalla sig för sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2020).  Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad vilket 

handlar om att arbeta efter vetenskapliga grunder samt i det patientnära arbetet.  Att 

leda omvårdnadsarbetet är även en sjuksköterskas ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att underlätta omvårdnadsarbetet med barn som 

utsatts för misshandel, har Region Skåne (2020) tagit fram ett vårdprogram för 

bland annat sjuksköterskor. 

 

Region Skånes vårdprogram innehåller riktlinjer för personal som arbetar inom  

hälso-  och sjukvård. I vårdprogrammet (Region Skåne, 2020) presenteras en rad 

tecken som ett barn kan uppvisa vid våldsutsatthet (se bilaga 1).  De varningstecken  

som  nämns  är  både psykiska  och  fysiska  tecken  och  några  exempel  är  

aggressivitet,  nedstämdhet  och  oro, huvudvärk, dålig tillväxt samt försenad 

språkutveckling. Vårdprogrammet tar även upp hur vårdpersonal kan ställa frågor 

till barn för att upptäcka våldsutsatthet, där frågorna ställs med avsikt för att avgöra  

om  en  orosanmälan  behövs  göras.  Frågorna ska alltid ställas till barnet i enrum 

samt vara konkreta och undersökande. De frågor som ställs ska även vara anpassade 

efter barnets ålder samt hur moget barnet bedöms till att vara (Region Skåne, 2020).  

Det finns även olika tecken hos föräldrar som utsätter barn för våld som kan vara 

bra att känna till som sjuksköterska (Steven, 2020). Tecken som bör 

uppmärksammas är bland annat när förälderns berättelse inte stämmer överens med 

skadans utseende, missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldern, eller att föräldern 

själv är utsatt för våld. Att ett barn uteblir från BVC-besök eller att föräldern söker 

sjukvård för barnet för sent och att skadan ser äldre ut än enligt berättelsen kan 
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också vara tecken på att föräldern utsätter sitt barn för misshandel. Om en förälder 

uppvisar dessa tecken kan det tyda på att hen utsätter sitt barn för våld eller har 

sämre förmåga att ta hand om sitt barn (Steven, 2020). Som sjuksköterska behöver 

bemötandet med barn och deras föräldrar anpassas individuellt, vilket kan kopplas 

till personcentrerad omvårdnad. 

 

McCormack och McCances modell Person-centred Practice är en modell inom 

personcentrerad omvårdnad. Modellen innehåller fem kompetenser att arbeta efter 

för att kunna erbjuda en personcentrerad vård med kvalité. De fem 

huvudkompetenserna som ingår   i modellen har översatts av Blomqvist, Edberg, 

Ernsth Bravell & Wijk (2017) och är samhällsperspektiv, förutsättningar för 

personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer samt 

personcentrerade resultat. För att sjuksköterskan ska kunna främja barns hälsa vid 

misstanke om misshandel kan denna modell med fördel användas (McCormack & 

McCance, 2010).   

 

Trots att det ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete att värna barns hälsa, och 

trots att sjuksköterskan i de flesta länder har skyldighet att upprätta en orosanmälan, 

finns det studier som talar för att det ändå inte görs. Kunskap om vilka orsaker som 

ligger bakom underlåtenhet att anmäla behövs för att kunna förbättra 

omhändertagandet av barn som misshandlats eller där misstanke om misshandel 

föreligger. 

Syfte 
Syftet var att belysa vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan, 

trots misstankar om barnmisshandel. 
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Metod 

Design 
Detta examensarbete är en litteraturstudie som enligt Polit & Beck (2020) innebär 

att relevant information sammanställs utifrån studiens syfte i resultatet. Artiklarna 

som utgör resultatet och svarar på syftet i denna litteraturstudie är kvalitativa. 

Sökvägar och urval 
Inledningsvis identifierades nyckelbegrepp från syftet. Nyckelbegreppen blev 

anmälningsplikt, barnmisshandel och sjuksköterskor. Begreppen skrevs sedan in i 

svensk Mesh för att få fram engelska synonymer och därefter plockades relevanta 

ämnesord ut. En inledande informationssökning gjordes genom en pilotsökning i 

databasen CINAHL Complete, vilket är en databas där det finns vetenskapliga 

artiklar från olika tidskrifter (Forsman, Nilsson Kajermo & Wallin, 2019). 

Pilotsökningen gjordes för att få en bild över hur mycket forskning det fanns kring 

valda ämnet. Efter pilotsökningen inleddes en mer systematisk sökning i tre 

databaser; CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO där alla är databaser med 

material inom omvårdnad. I databasen PubMed finns material från det 

biomedicinska området och i databasen PsychINFO finns artiklar om 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). Inklusionskriterierna i denna 

studie är kvalitativa artiklar som svarar på varför sjuksköterskor inte upprättar en 

orosanmälan trots misstankar. Det första som gjordes var att söka fram ämnesord i 

alla databaser. I databasen CINAHL complete heter det ämnesord, i PubMed heter 

dem MeSH och i PsycINFO heter de Thesaurus. Samtliga sökningar innehöll ett 

ämnesord tillsammans med ett eller flera fritextsökningar i varje block. 

Frassökningar samt trunkeringar fanns med i sökningarna som gjordes i CINAHL 

complete och PsycINFO (Se bilaga 2 & 4). När trunkering används går det att söka 

efter flera ord med samma rot. Vid användning av flera ord som ska komma i den 

angivna följden används citationstecken (Karlsson, 2017). I de fyra första 

sökningarna i samtliga databaser användes termen OR mellan sökorden. Detta leder 

till att sökningen vidgas (Karlsson, 2017).  I den femte och sista sökningen lades 
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tidigare sökningarna ihop och termen AND applicerades vilket innebär att 

sökningen blir mer avgränsad och specifik (Karlsson, 2017). Begränsningarna som 

användes i sökningen i CINAHL complete var engelskspråkiga artiklar, peer-

reviewed samt forskningsartiklar vilket ledde fram till 35 resultat och av vilka en 

artikel kom att användas i studien (Se bilaga 2). Sökningen innehöll en dubblett av 

samma artikel. Begränsningarna i PubMed var engelskspråkiga artiklar vilket 

slutsligen ledde fram till 58 resultat och av vilka fem artiklar valdes till denna studie 

(Se bilaga 3). I PsychINFO applicerades termerna engelskspråkiga artiklar och 

peer-reviewed som begränsningar vilket gav 56 träffar och där två artiklar valdes ut 

till studien (Se bilaga 4). Slutligen valdes en artikel från en manuell sökning i 

referenslista från ett annat examensarbete med liknande syfte. Totalt inkluderades 

nio artiklar i litteraturstudien. 

Granskning och analys 
När samtliga databassökningar var genomförda gjordes det en granskning av 

artiklarnas titel. De artiklar vilkas titel kändes relevanta plockades ut för vidare 

granskning av abstract för att få en större uppfattning om artiklarnas innehåll. 

Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av Kristianstad högskolas 

granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung, Wallin & Beck, 2016). 

Granskningarna från databasernas egentliga sökning samt manuella sökningen 

resulterade i totalt nio artiklar som besvarade denna studies syfte. Efter granskning 

av artiklar påbörjades analysprocessen för en litteraturstudie och gjordes utefter en 

trestegsmodell enligt Fribergs (2017) rekommendationer. 

 

Första steget i analysen var att läsa igenom de nio artiklarna vilket först gjordes 

individuellt, för att sedan gemensamt kunna diskutera artiklarnas relevans till vår 

studies syfte. Därefter lästes artiklarna på nytt, med speciellt fokus på resultatdelen. 

I samband med detta gjordes artikelöversikter för att få en tydlig översikt över varje 

artikel. De resultat som besvarade forskningsfrågan, det vill säga vad det är som 

gör att sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan, trots misstankar om 

barnmisshandel markerades. Då alla artiklar var på engelska översattes de till 

svenska för att sedan sammanställas i ett gemensamt dokument. I steg två 
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identifierades likheter och skillnader i den data som samlats in och ansågs relevant 

till syftet. För att skapa struktur och tydlighet färgmarkerades alla likheter från de 

olika artiklarna i olika färger beroende på vad för likhet det var. Slutligen, under 

det tredje steget, lades de material med samma färg ihop till ett stycke och lästes 

igenom för att kontrollera så att allting i samma färg handlade om samma sak. Det 

fördes sen en diskussion om det fanns färgkategorier som hörde samman och vad 

varje färgkategorier handlade om. Utifrån det bildades det sen fyra 

huvudkategorier. Huvudkategorierna blev rädsla, bristande kunskap och 

erfarenhet, otillräckligt stöd och tillit samt skydda familjen. 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden är en viktig aspekt att ta hänsyn till när insamling 

av data utförs. En studie som har en god vetenskaplig kvalitet med relevanta frågor 

som dessutom genomförs på ett etiskt sätt kan klassificeras som etisk (Sandman & 

Kjellström, 2018). Detta har gjorts genom att ständigt ifrågasätta om informationen 

är relevant till studiens syfte samt användandet av studier som etiskt godkända eller 

som tydligt visar att det funnits informerat samtycke. Målet under hela arbetets gång 

har varit att förförståelsen inte ska påverka studiens resultat. Detta för att kunna få 

ett så vetenskapligt, etiskt och sanningsenligt resultat som möjligt. För att lyckas 

med det lästes artiklarna först individuellt och därefter gemensamt för att sedan 

kunna föra en diskussion mellan författarna. Det finns tre principer som 

Belmontrapporten (1979) grundar sig i, vilka är respekt för personen, göra-gott-

principen samt rättviseprincipen. Dessa principer har som syfte till att vägleda vid 

etiska problem och handlar övergripande om människans självbestämmande, 

välbefinnande, att människans rättigheter ska skyddas samt informerat samtycke 

(Sandman & Kjellström, 2018). 

Förförståelse 
Vi har fått uppfattningen att en del sjuksköterskor väljer att inte anmäla trots att det 

finns en  liten  misstanke.  Denna  uppfattning  har  vi  främst  fått  från  våra  tidigare  

VFU-placeringar.  Att  en  del  väljer  att  inte  anmäla  har  då  först  och  främst  

berott  på  att sjuksköterskan är rädd att ha fel, kombinerat med tidsbrist på 
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avdelningen. Efter att ha gått  fyra  terminer  på  sjuksköterskeprogrammet  anser  

vi  som  skriver  arbetet  att  det  är bristfällig  information  om  ämnet  under  

utbildningen  vilket  säkerligen  kan  bidra  till osäkerhet  kring  att  anmäla.  Som  

det  ser  ut  i  dagsläget  har  vi  under  utbildningens  gång endast  haft  en  temadag  

och  två  seminarium  om  ämnet  vilket  motsvarar  cirka  2,5 högskolepoäng av 

utbildningens totala 180 högskolepoäng. 

Resultat 
Resultatet bygger på nio kvalitativa artiklars resultat. Ur dessa har material 

analyserats som besvarar syftet, vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en 

orosanmälan trots misstankar om barnmisshandel. Studierna är genomförda i 

följande länder; Sverige, Taiwan, USA, Iran, Norge, Australien och Brasilien. Alla 

länder utom Iran har anmälningsplikt för sjuksköterskor vid misstanke om 

barnmisshandel. Efter att resultatet från artiklarna analyserats konstruerades 

huvudkategorier samt underkategorier. Fyra huvudkategorier identifierades varav 

den första var rädsla, den andra var bristande kunskap och erfarenhet, den tredje 

otillräckligt stöd och tillit och den sista skydda familjen (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Tabell över huvud- och underkategorier 

Rädsla  Rädsla över egen säkerhet 
Rädsla över barnets säkerhet 
Övriga rädslor 

Bristande kunskap och erfarenhet Osäkerhet gällande lagstiftning och riktlinjer 
Osäkerhet över tecken på barnmisshandel 
Bristfällig information och kunskap 
Negativa erfarenheter av orosanmälan 

Otillräckligt stöd och tillit Bristfällig tillit till myndigheter 
Bristfälligt stöd från arbetsplats  

Skydda familjen Bevara den ursprungliga familjen   
Kulturella värderingar  
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Rädsla  
Enligt ett flertal artiklar var rädsla en anledning till att sjuksköterskor valde att inte 

upprätta en orosanmälan trots misstankar om barnmisshandel (Borimnejad & 

Fomani, 2015; Eisbach & Driessnack, 2010; Feng et al., 2012; Forsner et al., 2020; 

Kuruppu et al., 2018; Leite et al., 2016; Skarsaune & Bondas, 2015). 

Rädsla över egen säkerhet  
Sjuksköterskor uttryckte rädsla över sin egen säkerhet, att föräldrarna skulle utsätta 

dem för något efter en anmälan upprättats, vilket kunde leda till att dem valde att 

inte anmäla trots misstankar. Detta var något som hävdades i fyra artiklar 

(Borimnejad & Fomani, 2015; Eisbach & Driessnack, 2010; Leite et al., 2016; 

Skarsaune & Bondas, 2015). Rädsla över att bli förföljd av föräldrarna framkom i 

två artiklar (Eisbach & Driessnack, 2010; Leite et al., 2016), bland annat sa en 

sjuksköterska sa att hon inte vill bli förföljd av en förälder som är upprörd över att 

hon gjort en anmälan (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Rädsla över barnets säkerhet  
Rädsla över barnets säkerhet var en annan anledning till att sjuksköterskor valde att 

inte anmäla vid misstanke om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Feng et al., 2012; Forsner et al., 2020; Skarsaune & 

Bondas, 2015). Eisbach & Driessnack (2010) och Kuruppu et al (2018) presentera 

att sjuksköterskor upplevde oro över att en anmälan skulle leda till att barnet råkade 

mer illa ut när föräldrarna fått reda på att en anmälan upprättats. Sjuksköterskorna 

i en studie frågade sig om vad en anmälan i slutändan skulle tillföra barnet och 

familjen då de tänkte på barnets framtid, och att inte komma till någon skada för 

barnet (Feng et al., 2012). I en annan artikel uttrycktes en rädsla över att konfrontera 

föräldrar angående sina misstankar, vilket kunde leda till att sjuksköterskor inte 

gick vidare med en anmälan (Skarsaune & Bondas, 2015). I Skarsaune & Bondas 

(2015) studie framkom även att sjuksköterskor anser att de har stor makt och kan 

förstöra mycket för familjen. Denna makt och rädsla att förstöra, hindrade dem från 

att gå vidare med en anmälan trots misstankar om barnmisshandel. I två andra 

artiklar uttrycktes en rädsla över att relationen mellan barnet och vårdgivare skulle 
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förstöras om en anmälan upprättades vilket kunde bidra till att sjuksköterskor inte 

anmälde (Eisbach & Driessnack, 2010; Kuruppu et al., 2018). 

Övriga rädslor  
Tre av artiklarna visade även på att det fanns en rädsla över att ha fel vilket kunde 

leda till att sjuksköterskan tvekade att anmäla trots misstanke (Eisbach & 

Driessnack, 2010; Kuruppu et al., 2018; Skarsaune & Bondas, 2015). I en artikel 

från Taiwan togs det upp att media kan framställa anmälan av barnmisshandel som 

skamligt för hela familjen vilket leder till att sjuksköterskan kan välja att inte 

anmäla om hen inte är helt säker eller har bevis på att det har skett (Feng et al., 

2012). Skarsaune & Bondas (2015) presenterade att dokumentation om 

barnmisshandel skapade osäkerhet bland sjuksköterskor där en rädsla över att 

dokumentera för mycket så att föräldrarna skulle förstå misstankarna framkom. 

Bristande kunskap och erfarenhet  
En annan orsak till varför sjuksköterskor valde att inte upprätta en orosanmälan var 

att de upplevde svårigheter när det gällde riktlinjer och tecken men även brist på 

kunskap och information (Borimnejad & Fomani, 2015; Eisbach & Driessnack, 

2010; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 201; Leite et al., 2016; Lines et al., 2020; 

Skarsaune & Bondas, 2015). 

Osäkerhet gällande lagstiftning och riktlinjer  
Sjuksköterskor uttryckte i flera studier en osäkerhet kring lagstiftningen. Brister i 

lagstiftningen samt feltolkning av lagen gjorde att de upplevde en osäkerhet om vad 

lagen säger om obligatorisk anmälningsplikt och om de behövde upprätta en 

anmälan eller inte. Detta var en anledning till att sjuksköterskor inte gjorde en 

anmälan trots misstanke om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015; 

Kuruppu et al., 2018). I en studie från Australien framkom det att sjuksköterskor 

var fullt medvetna om att det kunde föra vidare information vid misstanke om 

barnmisshandel, samt att det borde göras ur ett etiskt perspektiv när barn ansågs 

befinna sig i riskzonen för barnmisshandel. Däremot upplevdes lagstiftningen och 

de kliniska riktlinjerna som komplexa, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig 

förvirrade. Detta upplevdes som ett hinder för att föra vidare informationen om 
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misstänkt barnmisshandel (Lines et al., 2020). Det framkom även i ett flertal studier 

att sjuksköterskor inte visste vad som angavs i lagen när det gällde skador och 

barnets säkerhet. Detta kunde enligt Kuruppu et al (2018) bero på bristande kunskap 

samt att det lades väldigt mycket fokus på att etablera och försöka hitta en diagnos. 

Det fanns även en osäkerhet om vems uppdrag det faktiskt var att upprätta en 

anmälan vid misstanke om barnmisshandel, samt vem som tog emot och hanterade 

anmälan om övergrepp mot barn (Kuruppu et al., 2018; Skarsaune & Bondas, 

2015). En sjuksköterska i studien av Kuruppu et al (2018) funderade på om hon fick 

upprätta en anmälan när hon hade misstankar om barnmisshandel, eller om det 

endast var läkaren som fick göra det. Sjuksköterskor önskade även tydligare 

riktlinjer om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015), samt hur de ska gå 

tillväga vid anmälning (Skarsaune & Bondas, 2015). De rutiner som fanns för 

rapportering gällande misstankar om barnmisshandel skapade osäkerhet hos dem. 

Det var många som fann en oklarhet om hur de skulle gå tillväga med orosanmälan 

(Skarsaune & Bondas, 2015). Kuruppu et als studie (2018) lyfter upp den upplevda 

bristen på riktlinjer och information om rapporteringsprocessen hos sjuksköterskor 

som ett hinder för att upprätta en orosanmälan. I samma studie uttryckte två 

sjuksköterskor att de upplevde förvirring när det kom till integreringen av 

obligatorisk anmälningsplikt i deras yrkesutövning. Detta underströk bristen 

gällande rapporteringsriktlinjer (Kuruppu et al., 2018). 

Osäkerhet över tecken på barnmisshandel  
Bristande kunskap samt osäkerhet när det kom till symtom och tecken för 

barnmisshandel var enligt ett flertal studier en anledning som påverkade 

sjuksköterskor till att inte upprätta en orosanmälan (Borimnejad & Fomani, 2015; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Kuruppu et al., 2018; Skarsaune & Bondas, 2015). En 

sjuksköterska i studien av Eisbach & Driessnack (2010) ifrågasatte om hon 

verkligen skulle upprätta en anmälan, då risken för att göra fel fanns med i tanken. 

Det visade sig enligt flera studier att sjuksköterskor skiljde sig åt i när och vad de 

skulle anmäla. Vissa sjuksköterskor förklarade att de skulle anmäla vid minsta lilla 

misstanke om någon typ av övergrepp, inklusive om barnet exponerats för våld i 

hemmet (Kuruppu et al., 2018). Andra sjuksköterskor menade att de kändes lättare 

att anmäla vid synliga tecken och att de därför behövde mer bevis på betydande 
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samt synliga skador innan de upprättade en anmälan (Kuruppu et al., 2018; 

Skarsaune & Bondas, 2015). En sjuksköterska berättade i studien av Skarsaune & 

Bondas (2015) att magkänslan ibland sa att det fanns något som inte stod rätt till, 

men att det kunde vara svårt och sätta fingret på vad det handlade om. 

Sjuksköterskor uppgav i en annan studie att trots att de var bekväma med sin 

kunskap om tecken på barnmisshandel, var erfarenheten att tecken på 

barnmisshandel inte alltid var tydliga. Speciellt när det inte fanns några synliga 

tecken att se. Vid tydliga tecken som blåmärken och brännmärken tenderade 

sjuksköterskor att anmäla omedelbart utan någon fundering eller tvekan. Subjektiva 

tecken sågs som mer komplext vilket kunde orsaka tveksamhet hos sjuksköterskan 

om misstankarna stämde eller inte (Eisbach & Driessnack, 2010). Eisbach & 

Driessnack (2010) uppgav ett exempel på en sjuksköterska som hade misstänkt ett 

missbruk under en tid, men hon valde inte att anmäla förrän hon såg tydligare tecken 

i form av blåmärke på flickans lår. En del sjuksköterskor uttryckte att det var svårt 

att veta var gränsen för tecken på barnmisshandel går (Skarsaune & Bondas, 2015), 

och behöver därför mer utbildning om tecken samt symtom på barnmisshandel som 

kräver anmälning (Kuruppu et al., 2018). 

Bristfällig information och kunskap  
Bristande information kunde enligt Eisbach & Driessnack (2010) leda till att 

sjuksköterskor avvaktade med att upprätta en orosanmälan och försökte istället att 

hjälpa barnet på egen hand. Samtliga sjuksköterskor i en studie av Borimnejad & 

Fomani (2015) uppgav att de saknade rätt information om övergrepp mot barn, 

varav en sjuksköterska menade på att hon inte hade tillräckliga kunskaper och 

färdigheter för att kunna upptäcka barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015). 

Det fanns även bristande kunskap om hantering av våld i familjen där barn och 

ungdomar var inblandade samt om den offentliga politiken som ska skydda barn 

och ungdomar (Leite et al., 2016). Denna bristfälliga kunskap ledde enligt två 

studier till en osäkerhet om när det bör upprättas en anmälan och därför önskades 

det mer information samt utbildning om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 

2015; Skarsaune & Bondas, 2015). Sjuksköterskor önskade även mer information 

och uppföljning om vad som händer efter anmälningen samt hur det gått för barnet 

(Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018). Studien av Feng et al (2010) menade på 
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att viljan av att rapportera fall hade varit större om de fått den informationen då 

sjuksköterskorna hade fått reda på om deras handling var värdig samt gjort någon 

skillnad. 

Negativa erfarenheter av orosanmälan  
Sjuksköterskor var avskräckta att upprätta en anmälan igen då de haft en svår, 

plågsam och negativ erfarenhet av anmälningsprocessen vid tidigare tillfälle, något 

som belystes i ett flertal studier. Detta ansågs som ett hinder och påverkade viljan 

av att inte vilja upprätta en anmälan igen, vid andra misstänkta fall av 

barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015; Forsner et al., 2020; Kuruppu et al., 

2018; Leite et al., 2016). Det framgick i en studie att sjuksköterskor inte alltid 

anmälde misstänkt barnmisshandel om tidigare orosanmälan inte följts upp av 

myndigheter (Eisbach & Driessnack, 2010).   

Otillräckligt stöd och tillit  
Bristande stöd från myndighet och arbetsplats gjorde att sjuksköterskan kändes sig 

osäker och därmed inte upprättade en anmälning vid misstänkt barnmisshandel, 

vilket ett flertal studier belyste (Borimnejad & Fomani, 2015; Eisbach & 

Driessnack, 2010; Feng et al., 2012; Kuruppu et al., 2018; Skarsaune & Bondas, 

2015). 

Bristfällig tillit till myndigheter  
I Taiwan måste en anmälan om misstankar om barnmisshandel upprättas inom 24 

timmar från det att misstanken uppstår. En sjuksköterska i studien av Feng et al 

(2012) menade att det krävs mer än 24 timmar för att lära känna barnet, utvärdera 

situationen samt fatta ett beslut om det bör upprättas en anmälan eller inte. Detta 

tillsammans med en bristande tillit till myndigheterna kunde påverka beslutet till 

att inte upprätta en anmälan (Feng et al., 2012). En annan sjuksköterska i 

Borimnejad & Fomanis studie (2015) menade att när det gjordes en anmälan till 

polisen hände det ingenting, föräldrarna greps inte. Sjuksköterskor upplevde även 

att det inte fanns någon lag som stöttade dem i rapportering om barnmisshandel 

samt att de inte fick någon återkoppling på deras anmälning och hur det gått för 

barnet i efterhand (Borimnejad & Fomani, 2015). Strukturellt stöd för anmälningar 
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om övergrepp mot barn saknades för sjuksköterskan (Kuruppu et al., 2018). Om det 

hade funnits mer tydlighet om vad konsekvenserna av att inte upprätta en anmälan 

kan bli samt information om vad som händer efter anmälan, hade fler sjuksköterskor 

upprättat en anmälan (Kuruppu et al., 2018). En studie av Eisbach & Driessnack 

(2010) visade att om myndigheter inte går vidare med sjuksköterskors orosanmälan 

fanns det till större tveksamhet att upprätta en anmälan vid andra tillfällen.   

Bristfälligt stöd från arbetsplats  
Sjuksköterskor uttryckte i en studie gjord av Skarsaune och Bondas (2015) att de 

hade ett stort behov av att diskutera problemet och situationen med någon på sin 

arbetsplats. En del ville ha stöd från en ledare som kunde vägleda dem under 

processen medan andra ville ha stöd från kollegor (Skarsaune & Bondas, 2015). De 

sjuksköterskor som kändes sig övergivna av sina kollegor och som inte upplevde 

stöd från arbetsplatsen kände sig osäkra på vad de skulle göra enligt två studier. 

Detta upplevdes som problematiskt hos sjuksköterskorna då det ledde till att det 

inte upprättades en anmälan (Eisbach & Driessnack, 2010; Skarsaune & Bondas, 

2015). Vissa sjuksköterskor nämnde att läkarens attityd var nyckeln till upprättning 

av anmälan och efterföljande intervention (Feng et al., 2010). I en studie visades att 

ingen sjuksköterska hade upprättat en anmälan utan en läkare eller chefs 

medgivande. Anmälningen skulle helst gå genom en läkare eller chef, istället för att 

sjuksköterskan själv skulle anmäla (Skarsaune & Bondas, 2015).   

Skydda familjen   
Flertalet artiklar menade att sjuksköterskor tänkte på att skydda familjen när de 

skulle upprätta en orosanmälan vilket kunde leda till att de inte anmälde vid 

misstanke om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015; Eisbach & 

Driessnack, 2010; Feng et al., 2012; Skarsaune & Bondas, 2015). 

Bevara den ursprungliga familjen  
Eisbach & Driessnack (2010) fann att sjuksköterskor tvekade att anmäla innan de 

fick en uppfattning om helheten kring situationen genom att bedöma familjens 

sociala situation innan de gick vidare med en eventuell anmälan. De ifrågasatte sig 

själva vad föräldrarnas avsikt var, gjorde föräldrarna det avsiktligt eller hade skadan 
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skett oavsiktligt. Feng et al (2012) fann att en del sjuksköterskor trodde att den 

ursprungliga familjen var den bästa för barnet och att barn som placeras i 

fosterfamiljer skulle känna sig övergivna, detta kunde leda till att dem valde att inte 

anmäla trots misstankar om barnmisshandel. I en artikel förekom det att 

sjuksköterskor övervägde vad som var bäst för barnet, om det var värt att separera 

barnen från sina familjer (Borimnejad & Fomani, 2015). En sjuksköterska menar 

att om hon anmäler, kommer föräldrarna förlora sitt barn permanent då? Och om 

hon i så fall kan leva med det (Eisbach & Driessnack, 2010).   

Kulturella värderingar  
I två artiklar framkom det att plikten att anmäla kunde krocka med kulturella 

värderingar för vissa sjuksköterskor. Detta kunde leda till att de inte anmälde vid 

misstanke om barnmisshandel (Borimnejad & Fomani, 2015; Feng et al., 2012). 

Feng et al (2018) menade i sin studie att det finns lagar som säger att sjuksköterskan 

ska anmäla vid misstanke om barnmisshandel, men att detta kunde krocka med 

kulturella värderingar som stödjer föräldrars rättigheter att disciplinera sina barn på 

deras sätt. Borimnejad & Fomani (2015) menade att i Iran är föräldrar förmyndare 

över sina barn till de är 18 år och har då rätt att välja att inte ge sina barn medicinsk 

vård. Sjuksköterskans kulturella värderingar kunde också påverka sjuksköterskan 

att inte anmäla vid misstanke om barnmisshandel. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen ska påvisa hur kvaliteten i arbetet säkerställts. Att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till innehållet i arbetet är viktigt, detta kan göras genom att 

diskutera styrkor och svagheter i arbetet (Henricson & Billhult, 2017). I kvalitativa 

studier är det vanligt att bedöma kvaliteten genom trovärdighetsbegreppen; 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004). 
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Tillförlitlighet (Credibility)  
Shenton (2004) menar att tillförlitligheten i studien stärks om resultatet svarar på 

syftet. I detta arbete stärks tillförlitligheten då resultatet presenteras i kategorier som 

besvarar  syftet. Hur datainsamling, analys samt granskningsarbete utförts påverkar 

även tillförlitligheten i en studie (Shenton, 2004). Inledningsvis gjordes en 

pilotsökning för att se det valda ämnets forskningsområde, något som stärker 

studiens tillförlitlighet. Detta arbete har sedan använt sig utav tre databaser inom 

omvårdnad. Användning av flera databaser stärker tillförlitligheten (Henricson & 

Billhult 2017; Shenton, 2004), eftersom syftet och resultatet lättare stämmer 

överens med verkligheten om det söks i flera databaser (Shenton, 2004). Då tre 

databaser användes ledde det till en bred sökning som gav förutsättningar att hitta 

relevant material för att kunna besvara syftet. En artikel hittades genom en manuell 

sökning och enligt Östlundh (2017) stärker sekundärsökningar tillförlitligheten då 

relevant information inte missas lika lätt. Under ett antal handledningstillfällen har 

arbetet granskats av handledare vilket även det stärker tillförlitligheten (Shenton, 

2004). I tre av artiklarna som använts för att besvara resultatet, fanns andra 

deltagare än sjuksköterskor. Det var då ibland svårt att avgöra om det var en 

sjuksköterska eller någon annan profession delar av resultatet handla om vilket 

försvårade analysprocessen och sänker tillförlitligheten i denna studie. Om dessa 

artiklar exkluderats från studien, hade resultatet med större säkerhet endast svarat 

på sjuksköterskors perspektiv. Sökblocket om kvalitativa studier hade kunnat 

kompletteras med en del viktiga ord som exempelvis “experience”, “attitudes” och 

“perceptions. En komplettering med fler ord inkluderade i sökningen hade möjligen 

fångat upp fler relevanta artiklar som hade kunnat inkluderats i studien och utgöra 

resultatet. Det hade möjligtvis även lett till flera svenska artiklar då endast en svensk 

artikel hittades genom sökningarna. Dessutom handlade den enda svenska artikeln 

om fler professioner än sjuksköterskor vilket försvårade analysprocessen och endast 

lite information kunde hämtas från den artikeln. Analysprocessen försvårades då 

det inte alltid framgick vad sjuksköterskan sa.   
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Verifierbarhet (dependability)  
Enligt Shenton (2004) bestäms verifierbarheten utifrån hur väl metodavsnittet är 

beskrivet och strukturerat. För att utomstående skulle kunna nå ett liknande resultat 

var det viktigt att beskriva studiens olika steg i metodavsnittet på ett så tydligt och 

strukturerat sätt som möjligt, vilket stärker verifierbarheten. Under avsnittet 

”sökvägar och urval” beskrivs det hur nyckelbegreppen valts ut genom syftet samt 

hur sökningen sedan gått till. Sökningen är noggrant beskriven för att utomstående 

skulle kunna följa den beskrivna metoden och återskapa ungefärligt resultat. Även 

sökschema för varje databas redovisas som bilagor (se bilaga 2, 3, 4) där syfte samt 

sökord finns för lättare förståelse om hur sökningen sett ut. Avsnittet ”granskning 

och analys” beskriver vidare hur data samlats in från informationssökningarna samt 

hur det granskats med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Analysprocessen är beskriven steg för steg och grundar sig på 

Fribergs (2017) trestegsmodell som är utförligt beprövad, vilket stärker 

verifierbarheten. Däremot sänks verifierbarheten av att analysen endast är 

beskriven med text och inte med någon typ av tabell som hade kunnat illustrera 

processen på ett tydligare sätt. 

Pålitlighet (Confirmability)  
När fler personer deltar i analysprocessen stärks pålitligheten enligt Shenton (2004). 

I denna studie har båda författarna varit med och deltagit vilket gör studien mer 

trovärdig. Förförståelsen har diskuterats under arbetets gång vilket stärker 

pålitligheten i studien. Resultatet överensstämmer delvis med förförståelsen, 

däremot upptäcktes det att svaret är mer komplext än författarna inledningsvis 

trodde och det framkom resultat som inte var förväntat. Att det slutliga resultatet 

visar på överraskande fynd, alltså fynd som inte överensstämmer med 

förförståelsen, är ett uttryck för att ha arbetat på ett pålitligt sätt. En annan faktor 

som kan ha påverkat pålitligheten i studien är att informationen kan ha tolkats på 

fel sätt när artiklarna översattes från engelska till svenska då författarna inte har 

engelska som modersmål.   
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Överförbarhet (Transferability)  
Shenton (2004) menar att överförbarheten bestäms av hur stor möjligheten är att 

tillämpa resultatet från denna studie till andra kontexter. Detta bedöms genom fokus 

på urval, kontextens beskrivning samt abstraktionsnivå. De artiklar som utgör 

denna studies resultat är gjorda i Sverige (n=1), Norge (n=1), Taiwan (n=2), USA 

(n=1), Australien (n=2), Iran (n=1) och Brasilien (n=1), vilket leder till ett globalt 

perspektiv. Sjukvården i de olika länderna ser troligtvis lite olika ut men resultatet 

uppvisar liknande anledningar till varför sjuksköterskan inte upprättar en 

orosanmälan trots misstankar om barnmisshandel. Majoriteten av de länder som 

artiklarna kommer ifrån har anmälningsplikt, vilket gör att denna studies resultat 

går att överföra till länder som har liknande sjukvårdssystem med anmälningsplikt. 

Som tidigare nämnt har Iran inte anmälningsplikt gällande barnmisshandel, vilket 

sänker överförbarheten till den nämnda kontexten. Däremot upplevde inte 

författarna att sjuksköterskor i Iran resonerade annorlunda än i studier från övriga 

länder. Därav inkluderades studien då den besvarar vår studies syfte. Vidare är det 

av vikt att påpeka att de länder som ingår i studien har olika lagar, vilket även det 

sänker överförbarheten. Samtidigt uttrycker de liknande anledningar som andra 

sjuksköterskor från andra länder om varför dem inte upprättar en orosanmälan. 

Inom sjukvården finns det fler professioner än sjuksköterskor som stöter på barn 

och som därmed kan misstänka barnmisshandel vilket gör att denna studie sannolikt 

även skulle kunna överföras till de professionerna. Då kategoribenämningarna inte 

är beskrivna på en detaljerad nivå anses abstraktionsnivån som hög och stärker 

därmed studiens överförbarhet.   

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad det är som gör att 

sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan trots misstankar om barnmisshandel. 

Resultatet grundades på fyra övergripande områden som kommer diskuteras utifrån 

tre huvudfynd. Resultatet visade påverkbara anledningar till varför sjuksköterskor 

inte upprättar en orosanmälan trots misstanke om barnmisshandel och återfinns i 

McCormack & McCances (2010) omvårdnadsteori gällande personcentrerad vård. 

Teorin presenterar olika delar som översatts av Blomqvist, Edberg, Ernsth  Bravell  



 24 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

& Wijk (2017) till svenska; samhällsperspektivet, förutsättningar för 

personcentrerad vård, personcentrerade processer, personcentrerat resultat och 

vårdandets sammanhang. Det första fyndet kunde kopplas till förutsättningar för 

personcentrerad omvårdnad där även etiska aspekter kommer diskuteras, det andra 

till samhällsperspektivet och det tredje till vårdandets sammanhang. 

 

 
Figur 1: McCormack & McCances personcentrerade omvårdnadsteori Person-

centred Practice. 

Om osäkerheten inte tagit över; fler anmälningar hade kunnat 
upprättas  
Osäkerhet hos sjuksköterskan är ett genomgående hinder när det kommer till att 

upprätta en orosanmälan vid misstanke om barnmisshandel. I denna studie framgick 

det att osäkerhet hos sjuksköterskan kunde leda till att en orosanmälan inte 

upprättades. Bland annat handlade de om osäkerhet gällande tecken på 

barnmisshandel, något ett flertal artiklar som ingick i studien lyfte fram. Om 

sjuksköterskan inte låtit osäkerheten ta över magkänslan om att barnet utsätts för 

misshandel, hade hen troligtvis gjort en anmälan i ett betydligt tidigare skede. En 
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studie gjord av Smith et al. (2008) visade att 27% av sjuksköterskorna någon gång 

hade misstänkt barnmisshandel men ändå valt att inte rapportera. Den vanligaste 

anledningen till att sjuksköterskorna inte anmälde var att de kände att de hade för 

lite bevis för att kunna upprätta en orosanmälan. Detta kunde leda till att 

orosanmälan inte upprättades. Detta stärker vårt påstående och denna studies 

resultat. Istället för att försöka leta efter tydliga bevis på barnmisshandel och tänka 

vad alla andra ska tycka för att upprätta en anmälan, bör sjuksköterskor anmäla vid 

misstanke trots avsaknad av bevis. Annars finns risken att barn som utsätts för 

misshandel aldrig får den hjälp som behövs. Om osäkerheten hos sjuksköterskor 

inte tagit över hade det troligtvis lett till fler anmälningar och förhoppningsvis hade 

fler barn kommit ifrån våldsamma familjeförhållanden och de konsekvenser som 

följer.    

 

Jernbro & Jansons studie (2017) redogör för konsekvenser av barnmisshandel. De 

som nämns är bland annat att barn som utsatts för misshandel upplever 

psykosomatiska symtom i betydligt högre utsträckning än barn som inte utsatts samt 

upplever deras hälsotillstånd som mindre bra eller dåligt. Självskadebeteende och 

suicidtankar där en del försökt ta sitt liv var också vanligare hos barn som blivit 

utsatta för barnmisshandel (Jernbro & Janson, 2017). När en person utsätts för 

misshandel som barn löper de större risk för psykisk ohälsa, både som barn och 

senare i livet som vuxen. Detta i sin tur kan ha förödande konsekvenser för den 

drabbade personen men även för samhället i form av stora kostnader. Enligt Region 

Skåne var kostnaderna för patienter med psykisk ohälsa två miljarder kronor år 

2016 (Sandgren & Lundstedt, 2018). Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa 

leder också till kostnader för samhället. Skandia (2019) menar att 60 miljarder 

kronor förlorades totalt i Sverige till följd av sjukskrivningar år 2018 och 48% av 

dessa berodde på psykisk ohälsa.   

 

När en sjuksköterska står inför valet att anmäla eller inte vid misstanke om 

barnmisshandel, kan personligheten spegla valet. Detta kan kopplas till kategorin 

förutsättningar för personcentrerad omvårdnad i McCormack & McCances 

personcentrerade teori (2010). Där kan den enskilde sjuksköterskans sociala 
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kompetens, hängivenhet eller självkännedom ha en inverkan på huruvida 

sjuksköterskan väljer att anmäla eller inte. En dålig självkännedom kan leda till att 

osäkerhet, känslor, tankar och värderingar tar över och resulterar i att en 

orosanmälan inte upprättas. Resultatet i studien visade att subjektiva tecken var 

svårare att uppmärksamma än objektiva, ännu svårare blir det om den sociala 

kompetensen hos sjuksköterskan är sänkt. En bristande social kompetens kan leda 

till att det är svårare att uppmärksamma sådana situationer och tecken. Hur 

hängiven sjuksköterskan är till sitt arbete och till barnets situation kan påverka 

vilket intrycksjuksköterskan får av situationen som vidare speglar huruvida en 

orosanmälan upprättas eller inte.   

 

Förutom personligheten hos sjuksköterskan kan etiska värderingar påverka beslutet 

att anmäla eller inte. Framförallt går pliktetik och konsekvensetik att koppla till 

sjuksköterskans val. Handlar sjuksköterskan pliktetiskt, som enligt Sandman & 

Kjellström (2018) handlar om att “utföra den rätta handlingen” och följa reglerna, 

skulle hen troligtvis anmäla vid minsta misstanke då plikten är att anmäla. Den 

konsekvensetiska sjuksköterskan hade fokuserat på konsekvenserna av handlingen 

(Sandman & Kjellström, 2018), alltså konsekvensen av att upprätta en orosanmälan. 

Tänker sjuksköterskan att konsekvensen av en orosanmälan blir att barnet får det 

bättre hade en anmälan troligen upprättats. Å andra sidan hade sjuksköterskan 

kunnat överväga att en orosanmälan snarare lett till värre konsekvenser för barnet 

till exempel i form av mer våld hemma, och därmed valt att inte anmäla. 

Sjuksköterskan hade kanske istället, som resultatet i studien nämner, försökt prata 

mer med barnet och försökt hjälpa barnet på egen hand. De etiska värderingarna 

hos den enskilda sjuksköterskan kan alltså spela en stor roll i beslutet att anmäla 

eller inte vid misstanke om barnmisshandel. Det är därför viktigt att ha en förståelse 

för sjuksköterskor som väljer att inte anmäla. Det behöver inte handla om 

konflikträdsla och olust inför att anmäla, utan kan handla om att de tänker på barnets 

bästa.  

Om tillit till myndigheterna funnits; mer trygghet att anmäla  
Ett annat hinder som gör att färre sjuksköterskor upprättar en orosanmälan, trots 

misstankar om barnmisshandel, är bristen på tillit till myndigheter. Det påvisades i 
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ett flertal artiklar som ingick i denna studie. Sjuksköterskor hade erfarenheter av att 

polisen ändå inte gjorde något när en anmälan hade upprättats vilket kunde hindra 

framtida anmälningar. En annan avgörande faktor för en del sjuksköterskor var att 

det inte fanns tillräckligt med lagar som stöttade dem i rapportering om 

barnmisshandel. Dessutom fick de sällan återkoppling på hur det gått för barnet 

efter anmälan upprättats. Herendeen et al. (2014) bekräftar detta påstående då det 

även framgick i deras studie att sjuksköterskor sällan fick återkoppling på hur det 

gått för barnet efter en anmälan upprättats och det i sin tur hindrade dem från att 

anmäla. Vidare menar Herendeen et al. (2014) att sjuksköterskor som hade 

erfarenheter av att tidigare anmälningar lett fram till att barnet fått hjälp var mer 

benägna att anmäla framtida fall. Känslan av att myndigheterna ändå inte gick 

vidare med anmälan samt att lagen inte stöttade deras rapporteringsprocess och 

skyddade sjuksköterskorna kunde leda till att sjuksköterskor var rädda för sin egen- 

och barnets säkerhet. Detta framgick i denna studies resultat. Sjuksköterskorna var 

rädda för att föräldrarna skulle utsätta dem för något dåligt efter en anmälan 

upprättats och för att barnen skulle råka mer illa ut efter en orosanmälan. Detta i sin 

tur hindrade också sjuksköterskor att gå vidare med en orosanmälan. 

 

Sett ur ett samhällsperspektiv är det samhället som ser till att lagar finns som stöttar 

sjuksköterskor i deras anmälningsprocess när det gäller att upprätta 

orosanmälningar. Det fanns en större benägenhet att anmäla om det fanns lagar som 

stöttar framkom i resultatet, något som kan kopplas till McCormack & McCances 

(2010) begrepp samhällsperspektivet. McCormack & McCance (2010) menar att 

samhället ger förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna ge en personcentrerad 

omvårdnad. Om resonemanget överförs till den aktuella litteraturstudien handlar 

det om att ha ett regelverk som anmodar personal att anmäla alla misstänka fall av 

barnmisshandel. Om fler fall anmäls leder det också till att sjuksköterskan erbjuder 

en bättre omvårdnad. En annan del i McCormack & McCances (2010) 

samhällsperspektiv är samhällets attityder och värderingar om ämnet, i detta fall 

barnmisshandel. Här kan samhället bidra genom att informera och utbilda 

allmänheten. Baserat på resultatet i denna studie ser attityden till barnmisshandel 

olika ut beroende på land. I Taiwan och Iran framkom det att kulturella värderingar 
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spelar stor roll i länderna. Till exempel fanns attityden att våld mot barn var en del 

av föräldrardisciplinen.  I Sverige är den övergripande attityden i stället att 

barnmisshandel är fel och bör vara förbjudet. Om värderingarna i samhället säger 

att barnmisshandel inte existerar som ett problem, eftersom det anses vara tillåtet, 

blir det också svårare för sjuksköterskan att få stöd från samhället och därmed från 

myndigheter. I sin tur kan detta resultera i färre anmälningar och att färre barn som 

utsätts för barnmisshandel får hjälp.    

 

Tidigare diskuterades att barnmisshandel gav upphov till psykisk ohälsa vilket i sin 

tur orsakar samhällskostnader. Förutom psykisk ohälsa är enligt Gilbert et al. 

(2009b) barn som blivit misshandlade även mer benägna att hamna i kriminalitet 

samt drog- och alkoholmissbruk. Detta belastar samhället på olika sätt. Kriminalitet 

belastar genom stora samhällskostnader både för privatpersoner, den offentliga 

sektorn och för näringslivet (Sveriges riksdag, 2020). Det bidrar även till att färre i 

samhället känner sig trygga vilket i sin tur påverkar varje individ individuellt. Ett 

drog- och alkoholmissbruk resulterar i sämre hälsa vilket i sin tur kostar för 

sjukvården då individen väljer att söka vård. Med tanke på att det finns förödande 

konsekvenser för både individen och samhället är det preventiva arbetet en viktig 

del. Enligt Socialstyrelsen (2016) har hälso- och sjukvården har en central roll när 

det gäller att upptäcka våld. Inom hälso- och sjukvård har sjuksköterskan ett ansvar 

för det preventiva arbetet genom bland annat en anmälningsskyldighet som finns i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Förutom anmälningsskyldigheten kan 

sjuksköterskor arbeta preventivt genom att vara observanta när barn är inblandade, 

både direkt och indirekt. Ett exempel är när en sjuksköterska möter en vuxen som 

kommer in på grund av intoxikation och har barn hemma. Sjuksköterskor som till 

exempel jobbar på BVC och träffar barn och deras föräldrar dagligen skulle kunna 

arbeta preventivt genom att stötta föräldrarna i deras föräldraskap. Genom att stötta 

föräldraskapet ökar barnets möjligheter för ett hälsosamt liv. Exempelvis kan detta 

göras genom stödgrupper eller att prata om ett jämlikt föräldraskap. Det preventiva 

arbetet är även viktigt att arbeta med på skolor, att tala om för barn vad som är 

tillåtet för en förälder att göra och inte mot dem. Genom att sjuksköterskor är 

observanta och anmäler vid minsta misstanke kan fler barn få en trygg uppväxt och 



 29 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

därmed blir konsekvensen att samhället belastas mindre. Chansen att en 

sjuksköterska väljer att anmäla vid minsta misstanke om barnmisshandel ökar om 

tillit till myndigheter finns.   

Om sjuksköterskor vetat vad lagen och riktlinjerna säger; fler 
anmälningar och mer kunskap  
Okunskap och informationsbrist om vad lagen säger är bidragande anledningar till 

varför sjuksköterskan inte väljer att upprätta en orosanmälan trots misstankar om 

barnmisshandel. Det framkommer i denna studie att sjuksköterskor var osäkra på 

om de själva fick upprätta en anmälan eller om det kanske var en annan professions 

uppgift, som till exempel läkaren. Sjuksköterskor uttryckte även att de saknade 

information eller färdigheter för att kunna upptäcka barnmisshandel, vilket ledde 

till en osäkerhet om när det behövs upprättas en orosanmälan. Det tyder på att det 

finns kunskapsbrist samt brist på utbildning när det gäller lagar och riktlinjer för 

barnmisshandel och den anmälningsplikt som finns. En studie av Lee och Kim 

(2018) visade att 60% av sjuksköterskorna inte visste hur de skulle gå tillväga när 

de ville upprätta en orosanmälan vilket resulterade i att sjuksköterskorna inte gjorde 

en anmälan. Studien belyser vidare att kunskapsbrist om barnmisshandel och 

gällande lagstiftning på området är en vanlig anledning till att sjuksköterskor inte 

upprättar en anmälan. Det visade sig genom studien att endast 30,5% av 

sjuksköterskorna hade gått en utbildning om barnmisshandel och hur det kan 

uttrycka sig på olika sätt (Lee & Kim, 2018). Denna studie stärker vårt resultat samt 

påståendet. Vid rådande kunskapsbrist gällande lagar, riktlinjer, vem som får 

upprätta en anmälan samt om hur en anmälan upprättas är det viktigt som 

sjuksköterska att införskaffa sig den informationen och inte låta det passera. Om 

sjuksköterskan misstänker att ett barn utsätts för misshandel men känner att hen inte 

har tillräckligt med kunskap, är det viktigt att ta hjälp av kollegor och inte tänka att 

någon annan med mer kunskap ser det och upprättar en orosanmälan då.  

 

Inom vården är samarbete mellan kollegor och olika professioner en viktig aspekt. 

Samarbete är viktigt för att kunna hjälpa varandra vid till exempel okunskap 

gällande lagar och riktlinjer för barnmisshandel samt tillvägagångssätt vid 

orosanmälan. Detta kan kopplas till kategorin vårdandets sammanhang i 
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McCormack och McCances personcentrerade teori (2010). För att kunna ge en så 

bra omvårdnad som möjligt behöver sjuksköterskan ha en viss kompetens för att 

kunna vårda och ge rätt hjälp till den som söker vård. Om sjuksköterskan upplever 

skam eller känsla av misslyckande för att hen inte har kunskap och därav inte tar 

hjälp av annan vårdpersonal vid misstanke om barnmisshandel, kan det leda till att 

en anmälan inte görs. Som sjuksköterska är det även viktigt att kunna se en 

helhetsbild av situationen och när det gäller barnmisshandel finns det alltid föräldrar 

eller annan vårdnadshavare inblandade. För att kunna skapa en så personcentrerad 

vård som möjligt, vilket målet med McCormack och McCances teori (2010) är, kan 

sjuksköterskan behöva se efter förälderns behov av stöd och hjälp. Det kan till 

exempel finnas ett missbruk hos en förälder och då behöver sjuksköterskan 

samarbeta med andra yrkesprofessioner ännu en gång för att kunna ge föräldern rätt 

hjälp. På så sätt kan även situationen för barnet bli bättre. Det är också av vikt att 

förklara för föräldern vad en orosanmälan innebär för barnet och dess familj samt 

att en orosanmälan inte är avsedd som ett straff gentemot föräldern. Genom att 

belysa detta samt genom att förklara att tanken med en orosanmälan inte är att 

barnet ska bli borttaget från familjen, utan att anmälan syftar till att ge hjälp och 

stöd för att komma in på rätt väg, finns det en ökad chans att föräldern mottager 

hjälpen och orosanmälan på rätt sätt. Ett bra teamsamarbete mellan kollegor och 

olika yrkesprofessioner leder till att både barnet och dess familj kan få hjälp 

tidigare.  

 

Sjuksköterskans etiska värderingarna spelar en stor roll i hur sjuksköterskan agerar 

gällande anmälningsplikt vid barnmisshandel. Likaså har de etiska värderingarna 

en betydelse för hur sjuksköterskan väljer att prata med föräldrarna och vilken 

relation det blir mellan föräldern och sjuksköterskan. Detta kan ses utifrån 

dygdetiken som handlar om en persons karaktär och egenskaper som vidare 

kommer fram till vad som är den rätta handlingen till den givna situationen 

(Sandman & Kjellström, 2018). Alla sjuksköterskor har olika personligheter vilket 

innebär att sjuksköterskor handlar olika i samma situation. För vissa sjuksköterskor 

anses det som modigt att upprätta en orosanmälan, som kan vara en självklarhet för 

andra sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor tycker det är modigt att prata med 
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föräldrarna om att det upprättats en orosanmälan och vad det innebär, medan det 

finns de som inte anser det som modigt. Innan vi kritiserar hur en person gått 

tillväga vid en viss situation är det viktigt att tänka att vi alla har olika resurser och 

egenskaper som speglar handlingarna som görs. Oavsett vilken etisk värdering 

sjuksköterskan har och handlar efter är det slutliga målet vid en orosanmälan att 

vården ska vara så personcentrerad som möjligt. Vården ska utgå efter varje individ 

och dess situation samt ses utifrån ett helhetsperspektiv där både barn och föräldrar 

är delaktiga.  

 

De etiska värderingarna hos en sjuksköterska kan vara en anledning som påverkar 

huruvida hen väljer att upprätta en orosanmälan samt hur sjuksköterskan väljer att 

prata med familjen. I denna litteraturstudie framkom även att bristande kunskap om 

lagar och riktlinjer kunde bidra till en uteblivande orosanmälan trots misstankar om 

barnmisshandel. Därav är det viktigt med ett bra samarbete mellan kollegor och 

olika professioner och att ta hjälp av varandras kunskap och erfarenheter, för att 

uppnå så god omvårdnad som möjligt.     

Utvecklingsarbete & behov av ytterligare information  
Sett till resultatet i studien och vad som diskuterats finns en del områden att utveckla 

och förbättra. Det kan inte göras genom en eller två personer utan det krävs 

betydligt mer resurser och fler personer inblandade. Osäkerhet hos sjuksköterskor 

som var det första fynd som diskuterades skulle kunna utvecklas genom åtgärder 

som informerar vilka tecken som finns på barnmisshandel. Det skulle även kunna 

vara information om att det endast krävs en liten misstanke om att något inte står 

rätt till för att upprätta en orosanmälan, alltså att det inte krävs några särskilda bevis. 

Angående det andra fyndet om tillit till myndigheter krävs mer omfattande åtgärder 

då det är komplexa ändringar som behövs. Bland annat skulle lagarna i vissa länder 

behöva ändras eller omformuleras så att de stödjer sjuksköterskan i 

anmälningsprocessen. Det krävs även att polis och rättsväsende i en del länder tar 

ett större ansvar, något som är svårt för den enskilde individen att förändra. Under 

det fyndet diskuterades även rädsla över att upprätta en orosanmälan. Ett 

utvecklingsarbete skulle då kunna vara åtgärder för att skapa trygghet för 

sjuksköterskor i situationen. När problematiken rör okunskap och informationsbrist 
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skulle samhället behöva lägga resurser på att utbilda sjuksköterskor om ämnet. De 

utvecklings- och förbättringsarbeten som tagits upp skulle med stor sannolikhet 

leda till att betydligt fler sjuksköterskor anmäler vid misstanke om barnmisshandel 

då de direkt kan kopplas till vad som tidigare hindrat dem från att anmäla. 

 

Under studiens gång framkom att ett behov av ytterligare information om ämnet 

behövs, framförallt i Sverige. Endast en artikel därifrån hittades i sökningarna. 

Givetvis kan det bero på att sökningen hade kunnat utvecklas och därmed hade fler 

svenska artiklar hittats. Den enda svenska artikeln som inkluderades hade andra 

yrkesprofessioner med. Samtidigt har inga svenska artiklar hittats under den 

manuella sökningen, vilket kan tyda på att det finns begränsad forskning om ämnet 

i Sverige. För att kunna fastställa om det är ett problem i Sverige att sjuksköterskor 

inte upprättar orosanmälan trots misstankar, och i så fall varför, krävs alltså mer 

forskning om ämnet.   

Slutsats 
Alla fall av misstänkt barnmisshandel ska anmälas och i de flesta länder som ingått 

i studien har sjuksköterskor en anmälningsplikt. Trots detta visade resultatet på att 

det fanns olika anledningar till varför sjuksköterskor ändå inte anmäler vid 

misstanke. Genom studien framkommer det att rädsla var en anledning till att 

sjuksköterskor väljer att inte upprätta en orosanmälan. Vidare framkommer även att 

bristande kunskap om tecken, lagar och riktlinjer samt tidigare negativa 

erfarenheter påverkade sjuksköterskorna i deras beslut. Att vilja skydda familjen 

var ett tredje hinder där bland annat kulturella värderingar spelade roll. När en 

sjuksköterska väljer att inte anmäla ett misstänkt fall av barnmisshandel kan det 

innebära att ett utsatt barn inte får den hjälp som behövs och därmed missar en trygg 

uppväxt. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan förekomst av våld, oavsett vart 

barnet bor. För att uppnå detta måste varje sjuksköterska upprätta en orosanmälan 

vid minsta misstanke, som ett steg i ledet.  

 

Fynden från resultatet var samtliga påverkbara anledningar som kunde kopplas till 

McCormack & McCances omvårdnadsteori, vars syfte är att uppnå god omvårdnad 
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genom personcentrerad vård. Denna studie visar tendens till att sjuksköterskor låter 

olika anledningar hindra dem från att anmäla. I sin tur tyder detta på att den 

personcentrerade omvårdnadsprocessen brister. Det är något som behöver ändras 

och därför krävs åtgärder som till exempel gör sjuksköterskan mer trygg i sin roll 

att anmäla. Vidare behövs mer utbildning om ämnet där bland annat tecken, 

kunskap om lagar och riktlinjer inkluderas. Ytterligare ett förbättringsarbete är att 

myndigheter tar ett större ansvar i frågan och på så sätt kan attityden i samhället om 

barnmisshandel ändras. Utöver förbättringsarbetet finns det ett behov av ytterligare 

information och forskning för att kunna fastställa hur omfattande problemet med 

uteblivna orosanmälningar är i Sverige. Genom denna studie uppmärksammas 

varför sjuksköterskor inte anmäler och hur detta kan åtgärdas. Förhoppningsvis 

leder det till fler orosanmälningar framöver och därmed får fler utsatta barn hjälp.   
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Källa Region Skåne, 2020.  
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Bilaga 2 
Databas: CINAHL complete 
Datum: 2021-10-04 

Syfte: Syftet var att belysa vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan, trots misstankar om 
barnmisshandel. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Anmälningsplikt ”Mandatory Reporting” [MH] OR 
Report* [fritext]  

961,433  

2 – Sjuksköterskor ”Nurses” [MH] OR 
Nurs* [fritext] 

981,619  

3 – Barnmisshandel ”Child abuse” [MH] OR  
“Child mistreatment” [fritext] OR 
“Child neglect” [fritext] OR 
“Child maltreatment” [fritext] OR 
“Child cruelty” [fritext] OR 
“Child abuse” [fritext] OR 

25,128  

4 – Kvalitativa studier ”Qualitative Studies” [MH] 
”Qualitative stud*” [fritext] 
”Qualitative research” [fritext] 

141,195  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 50  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig + Peer-reviewed + 
Forskningsartikel  

35 2 
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Bilaga 3 
Databas: PubMed 
Datum: 2021-10-14 

Syfte: Syftet var att belysa vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan, trots misstankar om 
barnmisshandel. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Anmälningsplikt ”Mandatory Reporting” [MESH] OR 
Report [fritext]  

5,764,437  

2 – Sjuksköterskor ”Nurses” [MESH] OR 
Nurse [fritext] 

403,884  

3 – Barnmisshandel ”Child abuse” [MESH] OR  
Child mistreatment [fritext] OR 
Child neglect [fritext] OR 
Child maltreatment [fritext] OR 
Child cruelty [fritext] OR 
Child abuse [fritext] OR 

56,292  

4 – Kvalitativa studier ”Qualitative Research” [MESH] 
Qualitative study [fritext] 

251,197  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 60  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig  58 5 
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Bilaga 4 
Databas: PsycINFO 
Datum: 2021-10-14 

Syfte: Syftet var att belysa vad som gör att sjuksköterskor inte upprättar en orosanmälan, trots misstankar om 
barnmisshandel. 

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 
artiklar 

1 – Anmälningsplikt ”Child Abuse Reporting” [MAIN SUBJECT] OR 
Report* [fritext]  

10,373,014 
 

2 – Sjuksköterskor ”Nurses” [MAIN SUBJECT] OR 
Nurs* [fritext] 

1,807,791 
 

3 – Barnmisshandel ”Child abuse” [MAIN SUBJECT] OR  
“Child mistreatment” [fritext] OR 
“Child neglect” [fritext] OR 
“Child maltreatment” [fritext] OR 
“Child cruelty” [fritext] OR 
“Child abuse” [fritext] OR 

117,704 
 

4 – Kvalitativa studier ”Qualitative Methods” [MAIN SUBJECT] OR 
“Qualitative stud*” [fritext] OR 
“Qualitative research” 

480,263 
 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 56 
 

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig + Peer reviewed  56 2 
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Bilaga 5 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Borimnejad. L,  
Khoshnavay Fomani. 
F 
 
Child Abuse 
Reporting Barriers: 
Iranian Nurses’ 
Experiences 
 
Iran, 2015 
 

Syftet var att 
undersöka iraniska 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
utmaningar av att 
anmäla vid 
barnmisshandel 

Målmedvetet urval.  
16 sjuksköterskor från olika 
sjukhus i Tehran. Mellan 25-
55 år, minst 5 års erfarenhet. 
61% var kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: ssk med 
erfarenhet av barn som 
utsatts för barnmisshandel 
 
Informerat samtycke fanns 

Djupa semi-strukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 30-45 minuter och 
spelades in. Intervjun följdes 
upp med telefonintervju vid 
behov. 
 
En kvalitativ innehållsanalys 
användes vid analysen. 
Likheter och skillnader 
mellan intervjuerna togs 
fram genom koder och sedan 
skapades kategorier. 

5 teman om svårigheter 
att anmäla: 
kunskapsbrist, tidigare 
dåliga erfarenheter av 
att anmäla, etiska 
utmaningar, rättsliga 
utmaningar & 
kulturella 
uppfattningar. 
 
Ingen anmälningsplikt i 
Iran 
 

Tillförlitlighet 
Stärks av att studien besvarar syftet 
och av skriftligt informerat samtycke.  
Verifierbarhet 
Stärks av tydlig analys samt att 
frågorna beskrevs. Sänks av att 
intervjuguide ej användes 
Pålitlighet 
Sänks av att det inte framkommer om 
fler än en analyserade data. 
Överförbarhet  
Överförbar till sjuksköterskor i Iran 
eller länder med liknande kultur 

Eisbach, S. S,  
Driessnack. M 
 
Am I Sure I Want to 
Go Down This Road? 
Hesitations in the 
Reporting of Child 
Maltreatment by 
Nurses 
 
USA, 20 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
processen att 
anmäla vid 
barnmisshandel 

Maximal variation. 
23 sjuksköterskor: 10 
skolsjuksköteskor, 7 
barnsjuksköterskor, 6 
psykiatribarnsjuksköterskor 
 
Inklusionskriterier: 
självständiga sjuksköterskor, 
kan prata engelska, har 
erfarenhet att anmäla 
barnmisshandel 
 
Informerat samtycke fanns 

Intervjuer via telefon eller 
personligen efter informerat 
samtycke. Intervjuerna 
varade max 60 minuter. De 
spelades in och 
transkriberades.  
 
Dataanalyssystem användes 
som hjälp med data-
hantering. Intervjuerna 
jämfördes sedan och delades 
upp i kategorier. 

Bristande kunskap 
kunde leda till 
osäkerhet kring 
anmälan. Vid objektiva 
tecken tenderade ssk att 
anmäla direkt, vid 
subjektiva var det mer 
komplext. Rädsla för 
sin egen och barnets 
säkerhet vid anmälan. 
Tidigare erfarenhet 
kring anmälningar 
påverkade beslutet. 

 

Tillförlitlighet 
Stärks av att studien svarar på sitt 
syfte, informerat samtycke. Vet ej hur 
långa intervjuerna är, sänks.  
Verifierbarhet 
Stärks av tydligt beskriven 
analysprocess samt att frågorna 
beskrevs. Sänks av att ingen 
intervjuguide användes. 
Pålitlighet 
Sänks av att endast en person 
analyserade data och av oklar 
förförståelse 
Överförbarhet 
Överförbar till sjuksköterskor i 
västvärlden med anmälningsplikt i. 
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Feng. J, Chen. Y, 
Fetzer. S, Feng. M,  
Lin. C 
 
Ethical and legal 
challenges of 
mandated child 
abuse reporters 
 
Taiwan, 2012 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
beskriva etiska 
dilemma och 
juridiska 
utmaningar vid 
rapportering av 
barnmisshandel 
från professioner 
med anmälnings-
plikt 

Snöbollsurval. Individuella 
intervjuer: 6 sjuksköterskor, 
3 läkare, 4 socionomer, 5 
lärare. Mellan 28-53 år, 
erfarenhet 3-27 år. 
 
Inklusionskriterier: har 
arbetat med barnmisshandel 
 
Informerat samtyckte fanns 

Intervjuer som varade 60-100 
minuter, de transkriberades 
sedan ordagrant. Använde sig 
av intervju-guide 
 
Grundad teorianalys med 
kodning, rad för rad. Teman 
som framkom från kodningen 
jämfördes. Tre 
sjuksköterskeforskare 
analyserade datan oberoende 
av varandra och jämförde 
sedan skillnader i kodning och 
teman. 

Tre teman hittades: 
konflikter, tid och lag 
som flykt. 
Medias fram-ställning av 
barn-misshandel kan 
påverka beslutet att 
anmäla. 
Anmälningsplikten 
krockar med kulturella 
värderingar. Behöver 
mer tid på sig att besluta. 
Bristande tillit till 
myndigheter..  

Tillförlitlighet 
Studien svarar på sitt syfte, 
informerat samtycke, långa 
intervjuer, stärker.  
Verifierbarhet 
Användning av intervjuguide och 
analysprocess, stärker. Sänks av att 
frågorna inte är beskrivna.  
Pålitlighet 
Stärks av att fler personer har 
analyserat data, sänks av oklar 
förförståelse  
Överförbarhet 
Överförbar till sjuksköterskor som 
arbetar i Taiwan 

Feng. J-Y, Fetzer. 
S, Chen. Y-W, Yeh. 
L, Huang. M-C 
 
Multidisciplinary 
collaboration 
reporting child 
abuse: A grounded 
theory study  
 
Taiwan, 2010 
 

Att utforska de 
samarbetserfaren-
heter och perspektiv 
som finns när det 
gäller rapportering 
av övergrepp mot 
barn inom fyra 
rapporterings 
discipliner i 
Taiwan. 

Målmedvetet urval med 
rekrytering från tre ställen.  
5 läkare, 5 sjuksköterskor, 5 
lärare och 6 socialarbetare. 
Totalt 21 deltagare.  
Telefonsamtal till sjukhus, 
avdelning för barnskydd och 
skolor gjordes för att få 
deltagare med erfarenhet av 
barnmisshandel.  
Intervjuguide användes 
under de individuella 
intervjuerna. Bestod av sex 
öppna frågor. 
 
Informerat samtycke fanns 
 

Intervjuer som spelades in. 
Intervjulängd 60-90 minuter.  
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant, översättes till 
engelska. 
 
Data analyserades av 
medlemmar i forskargruppen, 
inklusive doktorandförberedd 
sjuksköterska. 
Utbildare & två 
masterförberedda 
sjuksköterskor.  
Systemisk metod för att 
utveckla kategorier användes.  
Öppen och axial kodning 
användes.  

Sjuksköterskor såg sig 
själva som den primära 
vårdgivaren, men inte 
nödvändigtvis den som 
rapporterade övergrepp. 
De ansåg att ansvaret låg 
hos socialarbetarna. 
 
Vissa deltagare tvivlade 
på om obligatorisk 
rapportering var till 
någon väsentlig hjälp.  
 
Anmälan uppfattades 
som en skyldighet, ej 
ingripande som utgjorde 
skydd mot övergrepp 

Tillförlitlighet 
Studien svara på sitt syfte, 
informerat samtycke finns 
Verifierbarhet 
Stärks av att intervjuguide användes 
och tydlig analysprocess. Lång 
intervjulängd.   
Pålitlighet 
Sänks då det ej finns någon tydlig 
förförståelse. Stärks av att flera 
analyserat data.  
Överförbarhet 
Kan överföras till sjuksköterskor i 
länder med liknande 
kulturinflytande som Taiwan 
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Forsner. M, 
Elvhage. G, 
Ewalds-Kvist. 
B.M, Lützén. K 
 
Moral Challenges 
When Suspecting 
Abuse and Neglect 
in School Children: 
A Mixed Method 
Study 
 
Sverige, 2020 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter hos 
skolpersonal 
gällande anmälning 
vid misstanke om 
barnmisshandel  

Målmedvetet urval. Mixad 
metod. 
32 skolpersonal på 
grundskolor i mitten av 
Sverige däribland lärare, 
socialarbetare, 
sjuksköterskor, psykologer. 
27 kvinnor & 5 män.  
 
Inklusionskriterier 
skolpersonal inom rätt 
geografiskt område 
 
Informerat samtycke fanns 
 
 

Intervjuer personligen 
genomförda av första och andra 
författaren. 
 
Intervjuerna varade cirka 60 
minuter. Intervjuguide 
användes. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades.  
 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Transkriberades av första 
författaren med hjälp av andra 
författaren. Sedan delades 
materialet in i kategorier.  

Rädsla hos 
sjuksköterskor för 
barnets säkerhet samt 
tidigare dåliga erfarenhet 
av att upprätta 
orosanmälan hindrade 
sjuksköterskorna från att 
anmäla.  

Tillförlitlighet 
Stärks av att studien besvarar syftet, 
informerat samtycke, etiskt 
godkännande  
Verifierbarhet 
Stärks av tydligen beskriven 
analysprocess och beskrivning av 
frågor samt användning av 
intervjuguide.  
Pålitlighet 
Flera har deltagit i analysprocessen, 
stärker. Sänks av att förförståelsen 
inte är beskriven.  
Överförbarhet  
Kan överföras till skolpersonal som 
har anmälningsplikt överallt i 
världen.  

Kuruppu. J, 
Forsdike. K, 
Hegarty. K 
 
´It’s a necessary 
evil´ 
- Experiences and 
perceptions of 
mandatory 
reporting of child 
abuse in Victorian 
general practice  
 
 
Australien, 2018 

Utforska 
allmänläkares och 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
uppfattningar om 
obligatorisk 
rapportering av 
övergrepp mot barn 
i delstaten Victoria. 

Målmedvetet och 
snöbollsurval, samt genom 
annonser i tidningar för 
lärande och utveckling. 
Totalt ingick 17 
sjuksköterskor  i studien. 
Deltagarna var både från 
landsbygden och 
stadsområde.  
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle för 
tillfället arbeta i Victoria 
 
Informerat samtycke och 
etiskt godkännande fanns 
 

Semistrukturerade intervjuer.  
Intervjuerna genomfördes av 
första författaren, genom att 
träffas eller via telefon. 
Spelades in med godkännande 
från deltagarna,  transkriberades 
ordagrant. 
Intervjulängd 14-46 min.  
Analys med tematiskt induktivt 
tillvägagångssätt. Beskrivande 
kodning gjordes, 
kategoriserades sen i teman. 
Kodningen granskades och 
tillämpades i stora delar av 
medförfattarna.  
 
  

Fyra kategorier 
identifierades genom 
datainsamlingen.  
De fyra kategorierna var:  
Bristande förståelse av 
lagen om obligatorisk 
rapportering.  
Risken av att anmäla.  
Systemet är trasigt.  
Ingen lär dig, inom 
allmänmedicin.  
 
Sammantaget finns det 
en känslomässig input av 
arbetet med att anmäla 
övergrepp mot barn.  
 

 Tillförlitlighet 
Stärks av att studien besvarar sitt 
syfte, informerat samtycke, etiskt 
godkännande.  
Verifierbarhet 
Stärks av tydligt beskriven 
analysprocess. Sänks av att 
intervjufrågor ej beskrivits.  
Pålitlighet 
Ingen förförståelse, sänker.  
Överförbarhet 
Överförbar till vårdpersonal i 
västvärlden med anmälningsplikt 
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Leite. JT, Beserra. 
MA, Scatena. L, 
Silvia. LMP, 
Ferriani. MGC 
 
Coping with 
domestic violence 
against children and 
adolescents from 
the perspective of 
primary care nurses 
 
Brasilien, 2016 
 
 

Analysera handlingar 
som rapporterats av 
primärvårds- 
sjuksköterskor som 
konfronterats med 
våld i hemmet mot 
barn och ungdomar 
utifrån ett 
helhetsvårds- 
perspektiv 

Undersökningen gjordes 
inom primärvården i fem 
USFs, i delstaten São 
Paulo. fem kvinnliga 
sjuksköterskor. 
Yrkeserfarenhet 8-27 år. 
Ålder 30-55 år.  

Inklusionskriterie för USF: 
närvaro av minst en 
sjuksköterska, ansluten till 
universitetet, minst 6 
månaders sedan USFs start 

Fem testpersoner, 
pilottestning  

Informerat samtycke fanns 

Semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes, 
spelades in av forskarna. 
Manus med frågor relaterade 
till syftet användes. Intervju 
genomfördes på deltagares 
arbetsplats. För att skydda 
sjuksköterskornas integritet 
användes bokstaven E följt av 
intervjunummer i stället för 
deras namn.   
Tematisk innehållsanalys 
användes. Uttalandena 
organiserades, kategoriserades 
utifrån signifikant betydelse 
som framgick på 
pilotsökningen. 

Sjuksköterskorna är 
rädda för att upprätta en 
anmälan, trots 
misstankar, och delegerar 
detta vidare till andra 
yrkesgrupper.  
Rädda för att konfrontera 
den som misstänks utföra 
våldet.  
Vill inte anmäla igen 
efter tidigare negativa 
erfarenheter av anmälan 
samt förföljelse av 
familjerna till de barn 
som är utsatt 
 

Tillförlitlighet 
Stärks då studien svarar på syftet, 
samt informerat samtycke. Citering 
finns med, stärkande 
Verifierbarhet 
Stärks av analysprocess, 
intervjuguide, samt frågor beskrivs.  
Pålitlighet 
Sänks då det ej finns någon 
förförståelse med eller hur många 
som analyserade data.  
Överförbarhet 
Till sjuksköterskor med 
anmälningsplikt  

Lines. L, Grant. J, 
Hutton. A 
 
Nurses' perceptions 
of systems and 
hierarchies shaping 
their responses to 
child abuse and 
neglect 
 
Australien, 2019 

Syftet var att belysa 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter av att 
skydda barn från 
övergrepp och 
försummelse 

Målmedvetet urval. 
21 kvinnliga 
sjuksköterskor. De flesta 
bodde i södra Australien.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterska i rätt 
geografiskt område och där 
intervjuerna genomfördes 
 
Internt bortfall: 1 
 
Informerat samtycke 

Semistrukturerade intervjuer 
antingen personligen, via 
telefon eller Skype. 
Genomfördes av första 
författaren. 
 
Intervjuerna varade 60-90 
minuter, spelades in och 
transkriberades. Intervjuguide 
användes. 
Först lästes intervjuerna och 
kodades och teman togs fram 
av första författaren. 
Forskningsteamet bedömde 
koderna fortlöpande och 
diskuterade dem  

Bristande kunskap och 
information om riktlinjer 
och vad lagarna säger, 
hindrade sjuksköterskor 
från att upprätta en 
orosanmälan 

Tillförlitlighet 
Stärks då studien svarar på syftet 
samt informerat samtycke, etiskt 
godkännande. 
Verifierbarhet 
Stärks av analysprocess, 
intervjuguide. Sänks av att frågorna 
inte beskrivs.  
Pålitlighet 
Sänks av ingen förförståelse och att 
endast en analysera data. Stärks av 
att flera godkände analysen av 
datan. 
Överförbarhet 
Till sjuksköterskor med 
anmälningsplikt i västvärlden. 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Skarsaune. K, 
Bondas. T 
 
Neglected nursing 
responsibility when 
suspecting child 
abuse 
 
Norge, 2016 
 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser vid 
misstänkt 
barnmisshandel i 
möten med barn och 
familjer inom olika 
hälso- och sjukvård-
saammanhang 

Strategiskt urval. 
8 sjuksköterskor från olika 
avdelningar med olika 
bakgrund. Mellan 35-60 
år, mer än 10 års 
erfarenhet.  
 
Inklusionskriterier: 
sjuksköterskan hade 
befunnit sig i situationer 
där barnmisshandel 
misstänkts 
 
Informerat samtycke fanns 

Individuella semistrukturerade 
intervjuer som spelades in och 
utfördes av den första 
författaren. Intervjuerna 
varade 30-75 minuter. En 
intervjuguide användes och 
transkriberades ordagrant. 
 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. De 
fick fram koder, sedan 
underteman och till slut teman 
som sedan utgjorde resultatet. 

Fyra teman hittades: 
tvivel hos 
sjuksköterskan, svårt att 
upptäcks tecken på 
barnmisshandel, 
sjuksköterskans bevis i 
dokumentationen och 
avsaknad av 
anmälningsrutiner  
 

Tillförlitlighet 
Stärks av att studien besvarar syftet 
och informerat samtycke.  
Verifierbarhet 
Stärks av tydlig analys och 
användning av intervjuguide. 
Pålitlighet 
Stärks av att fler än en person 
analyserade data 
Överförbarhet 
Överförbar till sjuksköterskor i 
västvärlden med anmälningsplikt 
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