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Sammanfattning  

Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt problem som kan medföra livslång skada 

för barnet. I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag, vilket stärker barns 

mänskliga rättigheter. Som sjuksköterska har man anmälningsplikt när man 

misstänker att ett barn far illa, vilket i Sverige inte alltid upprätthålls. Syfte: Var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra en orosanmälan när ett barn 

misstänks fara illa. Metod: En allmänlitteraturstudie gjordes utifrån nio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Granskning och analys utfördes utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa 

artiklar samt utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Sjuksköterskans upplevelse 

av att genomföra en orosanmälan redovisades i tre huvudkategorier; Upplevelsen 

av bristande kunskap, Upplevelsen av anmälningsprocessen och Upplevelsen av 

rädsla kring orosanmälan, samt åtta subkategorier. Diskussion: 

Metoddiskussionen diskuteras utifrån Shenton’s fyra trovärdighetsbegrepp medan 

tre huvudfynd diskuteras i resultatdiskussionen; Bristande kunskap kring tecken och 

symtom, Upplevelsen av missnöjdhet över socialtjänsten samt Rädsla för den egna 

säkerheten. Dessa fynd diskuteras utifrån etiska aspekter, samhällsperspektiv, 

globala mål samt utifrån Erikssons lidande teori.  
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Background: Child maltreatment is a global problem that can bring lifelong harm 

to a child. In January 2020, the Convention on the Rights of the Child became a 

Swedish law that reinforces children’s human rights. As a nurse, you have a duty 

to report suspicion about child maltreatment, which is not always maintained in 

Sweden. Objective: To describe nurses’ experiences of completing a mandatory 

report when a child is suspected at being at harm. Method: A general literature 

study was conducted from nine qualitative scientific articles from CINAHL 

Complete and PubMed databases. Review and analysis were made from HKR: s 
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categories; The experience of lack of knowledge, The experience of the reporting 

process and The experience of the fear revolving the report of concern, and through 

eight subcategories. Discussion: The method discussion was discussed based on 

Shenton’s four trustworthiness concepts while three main findings were discussed 

in the result discussion; Lack of knowledge about signs and symptoms, The 

experience of dissatisfaction with the social services and Fear of one’s own safety. 

These findings are discussed based on ethical aspects, societal perspectives, global 

goals, and Eriksson’s suffering-theory.  
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Inledning 
Barn är lika mycket värda och har samma rätt till liv, överlevnad och utveckling 

som alla andra människor. Barn ska skyddas mot alla former av våld såsom fysiskt 

våld, vanvård eller sexuella övergrepp och det är viktigt att alltid ha barnets bästa i 

åtanke när beslut rörande barnet tas (Unicef, 2018). Sjuksköterskan har 

anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa (SFS, 2001:453), trots detta anser 

brottsförebyggande rådet (2020) att enbart en mindre del av alla misshandelsbrott 

mot barn faktiskt anmäls.  

Under 2018 tog socialtjänsten emot orosanmälningar gällande 180 000 barn som 

misstänktes fara illa och enbart 17% av dessa anmälningar stod hälso-, sjuk- och 

tandvården för (Socialstyrelsen, 2019a). För att fler sjuksköterskor ska upprätthålla 

anmälningsplikten måste sjuksköterskan uppmärksamma signaler som tyder på att 

ett barn misstänks fara illa. Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, vilket är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, värnar 

sjuksköterskan om patientens integritet och autonomi. Personcentrerad vård 

innebär att patienten är i fokus och att hen blir sedd och förstådd utifrån hens 

individuella behov (Swenurse, 2017). För att främja barns rättigheter till ett bra liv 

och sprida kunskap om vikten av orosanmälan är det väsentligt att förstå hur 

sjuksköterskor upplever att genomföra en orosanmälan, vilket denna studie belyser.  

Bakgrund 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver barns mänskliga rättigheter. 

Som barn räknas alla människor som är under 18 år (Unicef, 2018). Under 70-talet 

ansågs det att det fanns flera dokument och artiklar som riktades mot de mänskliga 

och medborgliga rättigheterna men att barn var en utsatt grupp som behövde ett 

starkare skydd än dessa rättigheter. Under tio år arbetades således ett dokument som 

behandlade och definierade barns rättigheter i samhället fram; detta kom senare att 

bli Barnkonventionen.  
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Den 2 september 1990 trädde barnkonventionen i kraft av Förenta nationerna (FN) 

och den 1 januari 2020 blev den lag i Sverige. Förutom lagtekniska aspekter, 

inkluderar den en satsning på ökad kunskap om barnkonventionen bland barn och 

unga, kommuner, landsting och statliga myndigheter (Unicef, u.å.). Enligt Unicef 

(u.å.) har 196 länder ratificerat barnkonventionen vilket gör den till den konvention 

som flest länder har anslutit sig till. Det är varje lands regering som ansvarar för att 

varje barns rättigheter efterlevs, samt att regelbundet rapportera till FN:s 

barnrättskommitté hur barnkonventionen förverkligas. FN:s barnrättskommitté 

består av en grupp experter från olika länder som ansvarar för övervakning och 

uppföljning samt ger förslag på vad som kan förbättra situationen för barn (Unicef, 

2018). Varje artikel i barnkonventionen är viktig och tillsammans utgör de 54 

artiklarna en helhet för barns rättigheter. Vidare finns fyra grundläggande principer 

som alltid ska beaktas när det kommer till frågor som rör barn, nämligen att alla 

barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2), att barnets bästa ska beaktas 

vid alla beslut (artikel 3), att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6), samt 

att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) (Unicef, 

2018).  

Barn som misstänks fara illa 

Barn som far illa är ett begrepp som inkluderar alla former av övergrepp som 

orsakar att ett barn blir skadat eller påverkas hälso- eller utvecklingsmässigt. 

Begreppet har sitt ursprung i det engelska begreppet child maltreatment 

(Socialstyrelsen, 2014). Barn kan fara illa på flera olika sätt; de kan till exempel 

utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp och fysisk eller psykisk 

vårdslöshet i, såväl som utanför, hemmet. Det är viktigt att vårdpersonal har 

kunskaper och beredskap för att kunna identifiera tecken på att barn far illa. 

Förutom fysisk skada kan det finnas andra symtom som till exempel 

tillväxthämning eller kontaktsvårigheter hos spädbarn. Äldre barn kan visa symtom 

på nedstämdhet, beteendeförändringar, bristande hygien och försening i 

språkutvecklingen (Socialstyrelsen, 2014). I ett tidigt skede syns oftast inga tydliga 

tecken på att barnet far illa, utan dessa symtom kan komma senare. Barn som har 

bevittnat brott riskerar att utveckla aggressivitet och även posttraumatiskt 

stressyndrom. Andra tecken kan även vara magont och huvudvärk. Skolbarn som 
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har bevittnat våld i hemmet vill oftast hålla det hemligt eftersom dessa barn känner 

skuld för att de inte har kunnat förhindra situationen. Att barn har hög frånvaro i 

skolan kan bero på att föräldrarna väljer att inte lämna barnen för att undvika att 

fysiska skador ska uppmärksammas av andra, eller på att föräldrarna inte har 

förmåga att ta barnen till skolan. Andra tydliga tecken hos föräldrarna kan vara att 

medicinsk hjälp för barnet söks långt efter skadan har uppkommit. Föräldrarna kan 

också söka vård för primär skada som exempelvis halsont och först senare i 

undersökningssituationen till exempel nämna att barnet inte kan röra sin fot. Oftast 

berättar föräldrarna om osannolika händelser hur skadan har uppkommit och ofta 

heller inte så detaljerat. Ibland förekommer det även att föräldrarna skyller på 

varandra, syskonen eller eventuella husdjur (Socialstyrelsen, 2014). Barn som far 

illa kan undvika att berätta om sin utsatthet på grund av rädsla att inte bli trodda. 

De kan även känna skuld och skam över vad som har hänt och väjer då att inte 

berätta. Barn kan även tro att det de bevittnar, eller de övergrepp de är med om, är 

fullt normala. Därför är det viktigt att sjuksköterskan som bemöter barn har kunskap 

om och beredskap kring våld och omsorgssvikt samt om hur man hanterar barn som 

misstänks fara illa. För att öka förutsättningarna för barn att våga berätta för 

sjuksköterskan är det viktig att sjuksköterskan skapar trygghet, en god relation med 

och förtroende för barnet. Om barnet kan kommunicera är det viktigt att låta barnet 

berätta till punkt och inte avbryta, samt att ställa öppna frågor (Socialstyrelsen, 

2014).  

Världshälsoorganisationen (WHO, 2020) anser att barnmisshandel är ett globalt 

problem som medför livslånga konsekvenser för de som utsätts. Konsekvenserna 

för barn som far illa är inte bara nedsatt fysisk och mental hälsa utan även stress 

som kan leda till att hjärnans utveckling försämras och påverka nerv-och 

immunförsvaret negativt (WHO, 2020). Barn som blivit utsatta för misshandel är 

dessutom mer troliga att utsätta andra för våld och har högre risk att få 

beteendemässiga, mentala och fysiska problem som alkohol- och drogmissbruk, 

depression samt fetma (WHO, 2020). Sverige blev först i världen att förbjuda aga 

och 1979 (Unicef, 2018b) uppdaterades föräldrabalken vilket innebar att det blev 

förbjudet att utsätta barn för kroppslig eller kränkande bestraffning (Föräldrabalk 

1949:381).  
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Sjuksköterskan och orosanmälan 

Vid misstanke att ett barn far illa uppmanas allmänheten att göra en orosanmälan, 

men sjuksköterskan är skyldig att genast anmäla (SFS, 2001:453). En orosanmälan 

innebär att en anmälan görs till socialnämnden då det finns kännedom om eller 

misstanke om att ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2019b). Trots att en del 

myndigheter, såsom hälso- och sjukvården, har anmälningsplikt ses det tydligt att 

misshandelsbrott mot barn är underrapporterade (Brottsförebyggande rådet, 2021). 

Detta bidrar till att socialtjänsten inte får kännedom om alla barn som behöver stöd 

från samhället. Inom hälso- och sjukvården har personalen ett personligt ansvar och 

skyldighet att följa lagen (SFS, 2001:453). En studie i Sverige visar att 

skolsjuksköterskor misstänker att fler barn far illa än som anmäls, samt att de med 

mindre arbetserfarenhet har signifikant färre erfarenheter angående barn som far 

illa (Sundler et al., 2021).  

När en sjuksköterska får kännedom eller misstänker att ett barn far illa ska hen 

genast skriftligt anmäla detta till socialtjänsten. Anmälan kan även göras muntligt i 

akuta tillfällen och ska därefter utföras skriftligt (Socialstyrelsen, 2019b). Enligt 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) är det inte möjligt för en sjuksköterska att göra 

en anonym anmälan då socialnämnden behöver alla uppgifter om situationen. 

Sjuksköterskan har ingen rätt att få reda på vad som händer i utredningen, men har 

däremot rätt att få kännedom om en utredning påbörjats eller ej (Socialstyrelsen, 

2019b). Att göra en orosanmälan kan ibland kräva stöd från chefer, erfarna kollegor 

eller konsultation av socialtjänsten för att bedöma om situationen är en sådan som 

ska anmälas samt vad som bör tänkas på i bemötandet av familjen. I situationer där 

det finns risk att familjemedlemmar blir hotfulla kan sjuksköterskan känna rädsla 

eller osäkerhet inför att göra en anmälan, då är det av stor vikt att det finns ett gott 

stöd på arbetsplatsen samt vetskapen om att skyldigheten att anmäla är absolut. 

Välutformade rutiner i hur man förhåller sig till orosanmälningar krävs för att 

sjuksköterskan ska få den handledning och stöd som behövs i dessa situationer 

(Socialstyrelsen, 2014). Begränsad kunskap om tecken på barn som far illa, låg 

erfarenhet om ämnet, samt avsaknad av emotionellt stöd i anmälningsprocessen är 

några hinder som sjuksköterskor upplever när det kommer till att göra en 

orosanmälan när ett barn far illa eller misstänks göra det (Plitz & Wachtel, 2009). 
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Vid utebliven orosanmälan kan sjuksköterskan anmälas för tjänstefel och bestraffas 

med böter eller fängelse (Brottsbalk, 1962).  

Etik och sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans primära ansvarsområde är att förebygga sjukdom, främja hälsa, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är 

varje sjuksköterskas ansvar att följa International Council of Nurses (ICN) etiska 

kod som ger vägledning för ett etiskt handlande. ICN koden sammanfattar fyra 

områden av riktlinjer för etiskt handlande; sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare. Sjuksköterskan ska uppvisa professionellt 

förhållningssätt som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet till personer som kommer i kontakt med vården. Alla sjuksköterskor har 

ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Inom den etiska koden ingår 

det att sjuksköterskan ska ingripa på ett lämpligt sätt för att skydda enskilda 

personer, familjer och allmänhet när hälsan är hotad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

Problematisering 

Under 2018 tog socialtjänsten emot 180 000 orosanmälningar gällande barn som 

misstänktes fara illa. 17 % av dessa stod hälso-, sjuk-, och tandvården för 

(Socialstyrelsen, 2019a). Sjuksköterskan har anmälningsplikt när hen har 

kännedom eller misstänker att ett barn far illa (SFS, 2001:453). Studier visar dock 

att sjuksköterskor inte alltid följer den plikten (Sundler et al., 2021), vilket strider 

mot lagen och sjuksköterskans etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Varför är då misshandel mot barn underrapporterat? (Brottsförebyggande rådet, 

2021).  Finns det brist på kunskap, rutiner eller är det på grund av rädsla? I denna 

studie undersöks grundligare hur sjuksköterskor upplever genomförandet av en 

orosanmälan; dels för att komma underfund med varför anmälningarna inte alltid 

görs, dels för att belysa vikten av att göra en orosanmälan för att fler barn ska få 

möjlighet till en trygg och säker uppväxt. 
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra en 

orosanmälan när barn misstänks fara illa.   

Metod 

Design 

I denna studie används litteraturstudie baserat på kvalitativ forskning som metod. 

Litteraturstudie innebär att sammanställa kunskapen inom ett valt område med hjälp 

av befintlig forskning (Friberg, 2017a). I kvalitativ forskning studeras personers 

erfarenheter av ett fenomen för att få en större insikt i och djupare förståelse av ett 

visst område (Henricson & Billhult, 2017).  

Sökvägar och urval 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att 

undersöka om det fanns tillräckligt med forskning om det valda syftet, vilket det 

ansågs göra. Databasen inriktar sig på vetenskaplig forskning om omvårdnad, 

medicin och hälsovetenskap (Karlsson, 2017). Därefter gjordes en systematisk 

sökning i den ovan nämnda databasen samt i databasen PubMed (Se bilaga 1). 

PubMed är en databas innehållande material från det biomedicinska området såsom 

omvårdnad och medicin (Karlsson, 2017). Utifrån syftet identifierades nyckelorden 

”sjuksköterskor”, ”upplevelser”, ”orosanmälan” och ”barn som far illa” för att få 

en relevant och bredare sökning. Nyckelorden översattes till engelska med hjälp av 

svensk-engelsk ordbok, vilket då blev ”Nurses”, ”Qualitative studies”, ”Mandatory 

reporting” och ”Child abuse”. Cinahl Completes ämnesordslista, Cinahl headings, 

användes i sökningen då detta optimerar möjligheten att få relevant fakta utifrån 

studiens syfte. I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) vilket är 

motsvarigheten till Cinahl Headings. De ord som identifierades som nyckelord 

användes även som studiens ämnesord. Svensk MeSH (Karolinska institutet, u.å.) 

användes för att hitta synonymer till de valda nyckelorden för att på så sätt vidga 

sökningen. Sökorden är en viktig faktor då de bidrar till att bilda en tolkning av vad 

artikeln handlar om (Karlsson, 2017). I Cinahl Compelte söktes varje sökord genom 
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fritext vilket gör att varje ord söks i titel, författare och ämnesord. I PubMed 

användes MeSH för en del ord samt title/abstract på resterande, vilket innebär att 

sökorden kan hittas antingen i studiens titel eller sammanfattning. Både 

trunkeringar och frassökningar användes vid vissa ord för att få ett bredare och 

korrekt resultat, dock används trunkeringar ej i PubMed. Trunkering innebär att 

söka med ett * vid det utvalda ordets slut och ger ett resultat på ordets olika 

böjningar. Till exempel ger ”nurs*” resultat för ”nurses”, ”nursing” eller ”nurse” 

vilket således breddar sökningen. Frassökning, däremot, används då en specifik 

sökning ska genomföras. Citationstecken användes för att hålla samman ett begrepp 

som tex ”child maltreatment”. Utan citationstecken hade databasen sökt efter både 

”child” och ”maltreatment”, vilket inte hade gett det önskade resultatet (Karlsson, 

2017). För varje ämnesord och dess synonymer gjordes en sökning med ”OR” 

mellan varje sökord för att expandera sökningen. Med denna booleska term nås ett 

resultat med ett eller flera av sökorden. Varje ämnesord och dess synonymer 

skapade fyra olika sökblock som blev ”sjuksköterskor”, ”upplevelser”, 

”orosanmälan och ”barn som far illa”. En sökning med alla fyra block gjordes 

tillsammans där ”AND” användes mellan varje block vilket gör sökningen mer 

specifik och innebär att ett ord från varje block är med i artiklarna som kommer upp 

i resultatet (Karlsson, 2017). I Cinahl begränsades sökningen med val av peer-

reviewed, engelskspråkig, forskningsartikel samt årtalen 2010–2021. I PubMed 

begränsades sökningen med engelskspråkig, svenskspråkig samt årtalen 2010–2021 

då peer-reviewed inte är tillgänglig här. Inklusionskriterier i denna studie är att 

studierna är gjorda mellan 2010–2021, svarar på vårt syfte, är kvalitativ 

forskningsartikel, är peer-reviewed, samt utförd i ett land där det finns 

anmälningsplikt. Exklusionskriterier är andra professioner än sjuksköterskor. I 

Cinahl gav sökningen ett resultat på 158 artiklar där samtliga titlar och 80 abstracts 

lästes igenom. I PubMed blev det ett resultat på 51 artiklar där återigen alla titlar 

samt 40 abstracts lästes. Detta gjordes av båda författarna tillsammans för att avgöra 

vilka artiklar som uppfyllde kraven och svarade på syftet för att ingå i den aktuella 

studien. 36 artiklar valdes ut varav 28 från Cinahl och åtta från PubMed. Då en hel 

del artiklar sorterades bort under granskningen gjordes även två manuella sökningar 

utifrån redan valda artiklars referenslistor, vilket resulterade i en artikel från Cinahl 



 13 (48) 
 

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

respektive en från PubMed (Karlsson, 2017). Östlundh (2017) menar att just 

sekundärsökning är en nödvändig metod som bör tillämpas under 

informationssökningen för att få ett bra slutresultat.  Undviks detta kan sökresultatet 

ta längre tid och även att relevant litteratur missas.   

Granskning och analys 

Analysprocessen inleddes med att granska de 36 utvalda studierna med hjälp av 

HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 

2016). Granskningen underlättade bedömningen av studierna. De 36 studierna 

lästes igenom var för sig och här sorterades 20 bort då de inte ansågs svara på den 

aktuella studiens syfte eller inte var av kvalitativ design. De 16 artiklar som återstod 

skrevs ut och lästes igenom upprepade gånger av båda författarna. Författarna 

diskuterade var studie för sig och efter att konsensus nåtts sorterades nio av dessa 

studier bort då de inte ansågs svara på studiens syfte eller ansågs ha för låg kvalitet. 

Sju artiklar återstod och därefter valdes att göra en manuell sökning i respektive 

databas vilket resulterade i ytterligare 2 artiklar. Det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt när studier granskas och utifrån detta bestämma vilka studier som 

ska ingå i analysen och vilka som uppfyller valt syfte (Friberg, 2017b). För att 

uppnå en god vetenskaplig kvalitet granskades därför de valda studierna utifrån 

Shenton’s (2014) trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet 

samt överförbarhet.  

I denna studie användes Fribergs analysmodell (2017b) (Figur 1) där det finns fem 

steg att följa. I det första steget läste författarna återigen igenom de utvalda 

studierna individuellt. Därefter fokuserades det på studiernas resultatdelar och dess 

kategorier för att upptäcka nyckelfynd från varje studie. Författarna sammanfattade 

sedan det väsentliga från varje studie med fokus ”Hur upplever sjuksköterskor när 

de genomför en orosanmälan?”. Översiktstabeller gjordes av författarna 

tillsammans för att få en bättre översikt över det som ansågs vara relevant för den 

här studiens problemområde. Enligt Friberg (2017b) underlättar en översiktstabell 

att få fram en bra struktur av det material som ska analyseras. Därefter gjorde 

författarna individuella analyser av studiernas resultatdelar och markerade det 

väsentliga som ansågs svara på den aktuella studiens syfte. Författarna diskuterade 
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likheter och skillnader mellan studierna tills konsensus var nådd. Avslutningsvis 

sorterades det som analyserats fram i kategorier och subkategorier genom 

diskussion. 

Figur 1. Illustrerar en egen tolkning av Fribergs (2017) analysmodell för kvalitativ forskning 

Etiska överväganden 

Etikprövningslagen är en svensk lag som syftar till att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Endast forskning som 

respekterar den värdighet som varje människa äger kan godkännas (2003:460, 

refererad i Kjellström, 2017). Ur ett internationellt perspektiv är Helsingfors-

deklarationen den mest välkända deklarationen som fokuserar på medicinsk klinisk 

forskning. Den utarbetades av World Medical Association och den första versionen 

som kom 1964 har därefter uppdaterats kontinuerligt. Helsingforsdeklarationen 

berör områdena informerat samtycke och rättviseaspekter. Enligt deklarationen bör 

forskning granskas av oberoende personer för att avgöra om studien är etisk 

(Helsingforsdeklarationen, 2013, refererad i Kjellström 2017).  

Det är väsentligt att se över olika etiska principer såsom respekt för personer, göra-

gott-principen och rättviseprincipen. För att stärka den etiska principen för 

autonomi är det viktigt att deltagarna får tillräcklig information och medger 

forskningen genom ett informerat samtycke. Göra-gott principen är till för att inte 

skada någon deltagare och se över riskerna för att minimera skada. 

Rättviseprincipen handlar om distributiv rättvisa där utgångspunkten är att alla 

människor ska behandlas lika (Kjellström, 2017). Det finns dock särbehandling i 

forskningssammanhang där människor bedöms behöva speciella åtgärder för att 

skyddas, till exempel vid sårbarhet. Sårbarhet kan ses som en oförmåga att skydda 

sina egna intressen såsom oförmåga att ge informerat samtycke eller avsaknad av 

ekonomiska medel (CIOMS, 2002, refererad i Kjellström 2017). Forskarna ska 

även se över vissa delar av personuppgiftslagen eftersom deltagarna har som 

rättighet att behålla sin integritet oberörd. Detta är även viktigt för att kunna 
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respektera deltagarna som ingår i forskningsarbetet. Genom sekretess skyddas 

därmed deltagarnas integritet och privatliv och gör det omöjligt för andra att 

identifiera medverkande (1998:204, refererad i Kjellström, 2017).  

Inför denna litteraturstudie skrevs förförståelsen ner utifrån syftet och en gemensam 

sammanfattning formulerades innan sökningen av artiklar gjordes. Förförståelse 

innebär att forskaren har kunskap om ämnet, genom såväl studier, värderingar som 

erfarenheter, innan studien påbörjas, (Priebe & Landström, 2017). Studiens 

pålitlighet stärktes därmed då förförståelsen skrevs oberoende av artiklarna. Priebe 

& Landström (2017) menar att en studies pålitlighet stärks då forskarna själv 

reflekterar över vilken betydelse förförståelsen kan ha, samt att läsaren kan 

analysera huruvida slutsatserna i studien avspeglar forskarens utomakademiska 

förförståelse eller utifrån studieobjektet. 

Då vi studerar till sjuksköterskor är etik något som vi värderar högt och har därför 

valt att använda oss av studier som utgår från ett etiskt förhållningssätt. Vi följer 

sjuksköterskans etiska kod som står för att skydda patienten mot skada, rätt till full 

information, främja autonomi samt sekretess och konfidentialitet (ICN, 2006, 

refererad i Kjellström, 2017). De studier som vi har använt oss av har därför också 

granskats utifrån ett etiskt förhållningssätt. 

Förförståelse 

Sjuksköterskan har anmälningsplikt när det misstänks att barn far illa, men hur 

upplevs det att göra en orosanmälan? Ämnet har inte diskuterats nämnvärt under 

vår utbildning eller under vår VFU och vi undrar därför hur det faktiskt går till. 

Uppfyller sjuksköterskor verkligen sin plikt och anmäler till socialtjänsten när de 

misstänker att ett barn far illa? Vi tänker att både rädsla och okunskap är något som 

både påverkar och kan styra sjuksköterskors agerande vilket innebär risken att barn 

inte får det stöd och hjälp de behöver. Vi tror att de allra flesta sjuksköterskor 

faktiskt gör orosanmälan när de misstänker att barn far illa, däremot tror vi inte att 

alla sjuksköterskor faktiskt ser tecknen på att barn far illa.  

En av författarna av denna studie har tidigare arbetat på förskola och har erfarenhet 

av barn som farit illa, dock har hon inte själv gjort anmälan utan denna gjordes av 
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kollegor. Rädslan för att tappa förtroendet från föräldrarna eller att själv fara illa är 

känslor som kan uppkomma. Att barn har livlig fantasi och att inte alltid tro på vad 

de säger tänker vi också är ett återkommande problem. Det är av stor vikt att vi 

sjuksköterskor alltid sätter barnets bästa i första hand och därför är det bättre med 

en orosanmälan ”för mycket” då det finns risk att barnens problem inte annars 

uppmärksammas. Om socialtjänsten får in flera orosanmälningar från olika 

personer/myndigheter får de även mer information som kan användas som underlag 

för att ge barnet bästa möjliga hjälp. Den andra författaren har erfarenhet genom att 

en väns våld i hemmet inte uppmärksammades. I det fallet såg inte lärarna i 

grundskolan de tecken som barnet uppvisade. Vi tänker att vi som sjuksköterskor 

har möjlighet att se fysiska fynd, men kanske inte alltid har kunskapen att se tecken 

på andra sorters våld som barn kan råka ut för. 

Resultat 
Litteraturstudien omfattar nio kvalitativa vetenskapliga artiklar som alla 

behandlade sjuksköterskors upplevelser kring orosanmälan. I samtliga artiklar har 

individuella semi-strukturerade intervjuer samt fokusgruppsintervjuer använts som 

datasamlingsmetod. De nio studierna kommer från Brasilien (två), Sverige (en), 

Australien (tre), Holland (en), Taiwan (en) och USA (en) och publicerades mellan 

2010–2021. I den aktuella studiens artiklar medverkade totalt 117 sjuksköterskor 

varav majoriteten var kvinnor. Deltagarna arbetade som allmänsjuksköterskor, 

distriktsjuksköterskor, barnsjuksköterskor, barnpsykiatrisjuksköterskor, 

barnmorskor och skolsjuksköterskor. I en del av studierna fanns deltagare från 

andra professioner än sjuksköterskor vilka exkluderades i den aktuella studien. 

Enbart resultatet som behandlar sjuksköterskors upplevelser har således 

inkluderats.  

I analysen framgick det att sjuksköterskors upplevelser kring orosanmälan 

grundades i okunskap kring både hur en orosanmälan görs samt vad som ingår i 

anmälningsplikten. Sjuksköterskan upplevde även okunskap kring vilka tecken och 

symtom som förekommer vid barnmisshandel. I analysen framkom även att rädsla 

var en återkommande upplevelse hos sjuksköterskorna och att processen innan, 

under och efter en orosanmälan gjordes påverkade sjuksköterskans upplevelse. I 
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analysen framkom tre huvudkategorier: Upplevelsen av bristande kunskap, 

Upplevelse av anmälningsprocessen, Upplevelsen av rädsla kring orosanmälan 

samt åtta subkategorier (Se figur 2) 

 

Figur 2. Redovisar Sjuksköterskans upplevelse när en orosanmälan görs genom tre 

huvudkategorier och åtta subkategorier. 

Upplevelsen av bristande kunskap 

Sjuksköterskors upplevelser kring kunskapen om orosanmälan och vad som ingår i 

anmälningsplikten genererade i huvudkategorin Upplevelsen av bristande kunskap 

samt två subkategorier Bristande kunskap kring anmälningsplikten och Bristande 

kunskap kring tecken & symtom. 

Bristande kunskap kring anmälningsplikten 

Ett centralt ämne i studierna var sjuksköterskornas upplevelser av sin medvetenhet 

angående den obligatoriska orosanmälan och vad den innebar. Flera sjuksköterskor 

ansåg sig vara medvetna om att de hade en obligatorisk anmälningsplikt (Dahlbo et 

al., 2017; Feng et al., 2010; Lines et al., 2021) men det fanns även de som var osäkra 

på vad som faktiskt gällde (Kuruppu et al., 2018). Dock visade det sig längre fram 

Upplevelsen av 
bristande kunskap

Bristande kunskap 
kring 

anmälningsplikten

Bristande kunskap 
kring tecken & 

symtom

Upplevelsen av 
anmälningsprocessen

Upplevelsen av 
missnöjdhet över 

socialtjänsten

Upplevelsen av att 
få stöd

Upplevelsen av 
tvivel kring 
orosanmälan

Upplevelsen av 
rädsla kring 
orosanmälan

Rädsla för den egna 
säkerheten

Rädsla att göra fel

Rädsla att förlora 
kontakten med 

familjen 



 18 (48) 
 

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

i intervjuerna att en del sjuksköterskor inte ansåg att deras huvuduppgift var att göra 

en orosanmälan. I stället skickade de vidare sina misstankar om barnmisshandel till 

personer med högre rang, till exempel en sjuksköterskechef, socialarbetare eller 

läkare (Feng et al.,2010; Lines et al., 2020). En sjuksköterska beskrev sin uppgift 

som följer: ”Reporting a suspected child abuse only requires notifying the social 

workers in the hospital, not the Department of Social Service.” (Feng et al., 2010, 

s. 1487). 

Okunskap gällande när en orosanmälan skall göras var tydligt i en av studierna där 

enbart 38,9% av sjuksköterskorna var medvetna om att anmälningsplikten även 

gällde vid misstanke om barnmisshandel (de Lourdes Galindo et al., 2017). Detta 

bekräftades även i andra studier där sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna 

att ha konkreta bevis på att barnmisshandel hade skett (Dahlbo et al., 2017; Eisbach 

& Driessnack, 2010; Lines et al., 2021). Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig 

osäkra och tvekade att göra en orosanmälan på grund av okunskap angående vilka 

fall som skulle rapporteras, samt att det fanns för lite bevis för att en orosanmälan 

skulle göras (Dahlbo et al., 2017; de Lourdes Galindo et al., 2017; Eisbach & 

Driessnack, 2010; Lines et al., 2021). I studierna av Eisbach och Driessnack (2010) 

och Schols et al., (2013) beskrevs det att vid misstanke om att ett barn farit illa 

letade sjuksköterskan efter konkreta bevis innan en orosanmälan gjordes, då 

sjuksköterskan ville känna sig säker på sina misstankar. En sjuksköterska beskrev 

det så här:  

They (the family) were very mobile and the girls were absent a lot ... there were 

many problems ... we suspected that there was some abuse going on but we just 

couldn’t get our fingers around it ... the kids would come to us, but they really 

wouldn’t tell us anything (Eisbach & Driessnack, 2010, s. 320). 

En del sjuksköterskor ansåg att barnmisshandeln måste visa sig i något konkret som 

sjuksköterskan kan se och inte bara utgå från deras misstankar (Lines et al., 2021). 

Liknande fynd återfanns i Dahlbo et al. (2017) och Eisbach och Driessnack (2010) 

där sjuksköterskan uttryckte mindre osäkerhet och tenderade att göra en 

orosanmälan direkt om det fanns konkreta och fysiska bevis.  
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Bristande kunskap kring tecken & symtom 

Sjuksköterskans upplevelser kring tecken och symtom varierade i studierna. Många 

sjuksköterskor kände sig osäkra på sina kunskaper när det gällde att identifiera olika 

symtom och tecken på barnmisshandel (de Lourdes Galindo et al., 2017; Eisbach 

& Driessnack, 2010; Kuruppu et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde att de 

behövde mer kunskap om fall där tecken och bevis inte var konkreta (Eisbach & 

Driessnack, 2010). Vissa sjuksköterskor kände att de behövde mer kunskap om 

barns grundläggande behov och att de inte hade tillräckligt med kunskap om barns 

psykosexuella och psykosociala behov eller om vanvård av barn (de Lourdes 

Galindo et al., 2017; Schols et al., 2013). I en studie av Totti Leite et al. (2016) 

visades det att sjuksköterskor var osäkra på fall om barnmisshandel och 

rapporterade generellt bara fall som rörde fysiskt och sexuellt våld och att detta var 

en anledning till att underrapportering av orosanmälningar sker. En del 

sjuksköterskor ansåg att barnmisshandel var ett svårt ämne då tecknen inte alltid 

var visuella. Sjuksköterskorna ansåg sig dock erhålla kunskap om de olika sorters 

barnmisshandel som finns (Schols et al., 2013) vilket bekräftades även av Eisbach 

& Driessnack (2010) vars studie visade att vissa sjuksköterskor kände sig säkra i 

sin kunskap och att arbetsplatsen stöttade dem. En sjuksköterska som kände sig 

säker på sitt arbete uttryckte ”…if we are going to help these children we have to 

get involved” (Eisbach & Driessnack, 2010, s. 320).  En annan sjuksköterska kände 

även tvivel; ”…am I wrong … that is the very first thing I think of … do I really 

want to do this …. Because I could be wrong?” (Eisbach & Driessnack, 2010, s. 

320). 

Just osäkerheten är central i studierna och känslan av bristande kunskap kring 

tecken och symtom genomsyrar majoriteten av artiklarna (de Lourdes Galindo et 

al., 2017; Eisbach & Driessnack, 2010; Kuruppu et al., 2018; Totti Leite et al., 2016; 

Schols et al., 2013;). 

Upplevelsen av anmälningsprocessen 

Sjuksköterskor upplevde att processen att genomföra en orosanmälan framkallade 

många känslor. Detta bildade huvudkategorin Upplevelsen av 

anmälningsprocessen samt tre subkategorier Upplevelsen av missnöjdhet över 
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socialtjänsten, Upplevelsen av att få stöd och Upplevelsen av tvivel kring 

orosanmälan. 

Upplevelsen av missnöjdhet över socialtjänsten 

Sjuksköterskorna kände ett behov och önskan av att få en uppdatering av fallen där 

en orosanmälan genomförts då det skulle kunna medföra hjälp för framtida fall. 

(Feng et al., 2010; Dahlbo et al., 2017). Tidigare erfarenheter av socialtjänsten 

påverkade sjuksköterskornas beslut att göra en orosanmälan. En del sjuksköterskor 

kände missnöje gentemot socialtjänsten och uppfattade det som att deras 

orosanmälan inte togs på allvar (Eisbach & Driessnack, 2010; Totti Leite et al., 

2016; Schols et al., 2013). De negativa erfarenheterna från socialtjänsten tydliggörs 

i att sjuksköterskorna upplevde att det tog lång tid innan barnet fick hjälp och ibland 

fick de ingen hjälp alls (Lines et al., 2021). Detta ledde till att en del sjuksköterskor 

upplevde att de behövde starka bevis och att de var tvungna att formulera sig 

ordentligt i anmälan för att inte bli bortprioriterade av socialtjänsten. Vissa 

sjuksköterskor valde att göra flera anmälningar och menade att det då var större 

chans att barnet fick hjälp (Lines et al., 2021). I Eisbach och Driessnack (2010) 

studie framgick det att en del sjuksköterskor kände att de måste vara väldigt 

hårdhudade och stå på sig när en orosanmälan gjordes. De negativa upplevelserna 

av tidigare orosanmälningar var en grund för att barnmisshandel 

underrapporterades (Totti Leite et al., 2016). I de Lourdes Galindo et al. (2017) & 

Schols et al. (2013) studier tydliggjordes att en del sjuksköterskor valde att inte göra 

en orosanmälan av två anledningar; dels på grund av utebliven återkoppling från 

socialtjänsten sida och dels för känslan av att inget gjordes för att hjälpa barnet i 

fråga. Sjuksköterskorna var medvetna om att sekretesslagen i Sverige utgjorde ett 

hinder för socialtjänsten att dela med sig om ärendet, men ansåg att det hade varit 

värdefullt med ett större samarbete med socialtjänsten både inför och efter en 

orosanmälan genomförts (Dahlbo et al., 2017). 

Upplevelsen av att få stöd 

Sjuksköterskor beskrev att stöd från kollegor var viktigt samt att det fanns en 

avsaknad av stöd från arbetsplatsen i orosanmälningsprocessen. Två av studierna 

visade hur sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att diskutera sina misstankar 
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kring barnmisshandel med kollegor för att få sina misstankar bekräftade (Dahlbo et 

al., 2017; Lines et al., 2020). En del sjuksköterskor upplevde även att det var viktigt 

att diskutera fallen med sina kollegor för att känna sig mer förberedda inför att göra 

en orosanmälan (Dahlbo et al., 2017). Totti Leite et al. (2016) beskriver att en 

anledning till att barnmisshandel är underrapporterad är på grund av att 

sjuksköterskorna upplever att de inte får tillräckligt med stöd och säkerhet från sin 

arbetsplats. Även i Schols et al. (2013) studie upplevde sjuksköterskorna att 

arbetsplatsen inte erbjöd någon säkerhet för sjuksköterskan när hen var i kontakt 

med hotfulla familjer. Liknande fynd återfanns i två studier där sjuksköterskorna 

uttryckte att arbetsplatsen inte gav något emotionellt stöd för personen som 

genomförde orosanmälan (Kuruppu et al., 2018; Schols et al., 2013). En 

sjuksköterska beskrev det såhär: ”I still go to my direct colleagues. At one moment 

when I had a case which I was distraught about I had to find help myself”. (Schols 

et al., 2013, s. 11). 

Upplevelsen av tvivel kring orosanmälan 

Upplevelsen av att genomföra en orosanmälan varierade bland sjuksköterskorna. I 

flera studier visades det att sjuksköterskan stöttade orosanmälningsplikten men att 

det rådde mycket tvivel kring ifall den gjorde skillnad för barn som misstänks fara 

illa (Eisbach & Driessnack, 2010; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; Lines et 

al., 2021). En del sjuksköterskor kände att allt arbete som lades ner innan en 

anmälan inte lönade sig och ifrågasatte ifall det var effektivt och ledde till 

minskning av barnmisshandel (Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018). I Lines et 

al. (2021) studie beskrivs att en del sjuksköterskor följde anmälningsplikten oavsett 

om barnet i fråga fick den hjälp som misstänktes behövas eller ej. Andra 

sjuksköterskor tvekade då de inte visste ifall en orosanmälan skulle resultera i något 

positivt (Lines et al., 2021). De varierande känslorna kring orosanmälan var tydliga 

även i Eisbach och Driessnack (2010) där en del sjuksköterskor upplevde att 

orosanmälan var enkel att genomföra och att de följde sin plikt direkt när misstanke 

om att ett barn for illa fanns. Andra sjuksköterskor upplevde det som en långsam 

process. I Kuruppu et al. (2018) upplevdes just processen av orosanmälningarna 

som stressande då tidigare upplevelser kring orosanmälningar påverkade på ett 

negativt sätt och avskräckte sjuksköterskan att gå igenom processen igen. Detta 
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bekräftades även i Lines et al. (2021) som beskriver att det var ytterst sällan 

resultatet av orosanmälningar fick ett positivt slut. I Feng et al. (2010) tydliggjordes 

det att sjuksköterskor upplevde att utförandet av orosanmälan var svår och komplex 

vilket gjorde det lättare att bara lämna över ärandet till en kollega. I Lines et al. 

(2020) upplevde en del sjuksköterskor att de inte kunde göra mer än att anmäla eller 

skicka vidare sina misstankar och sen får socialtjänsten avgöra det slutgiltiga 

resultatet. Som en sjuksköterska uttryckte “…as a nurse, what more can you do?” 

(Lines et al., 2020, s. 4). 

Upplevelsen av rädsla kring orosanmälan 

I huvudkategorin Upplevelsen av rädsla kring orosanmälan beskrivs 

sjuksköterskor upplevelser kring rädsla. Sjuksköterskor från alla nio artiklar som 

ingick i litteraturstudien påvisade olika slags rädslor som resulterade i tre 

subkategorier Rädsla för den egna säkerheten, Rädsla att göra fel och Rädsla att 

förlora kontakten med familjen. 

Rädsla för den egna säkerheten 

Upplevelsen av rädsla för den egna säkerheten var något som återspeglas i 

majoriteten av studierna (de Lourdes Galindo et al., 2017; Eisbach & Driessnack, 

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

2021; Schols et al., 2013). Dahlbo et al (2017) konstaterar att sjuksköterskorna 

upplevde en obehaglig känsla av att bemöta familjer där det fanns misstanke eller 

vetskap om att ett barn for illa. Obehaget speglades i oro för hur föräldrarna skulle 

reagera när de informerades om att misstanke fanns. Risken fanns att föräldrarna 

blev arga och att detta skulle leda till våld, både fysiskt och psykiskt. 

Sjuksköterskorna var rädda för att bli hotade av familjerna när de fick kännedom 

att en orosanmälan var gjord (Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; Lines et al., 

2021). En del sjuksköterskor menade att de ville ha mer utbildning om hur samtal 

med föräldrar som tenderade att visa aggressivitet skulle genomföras (Schols et al., 

2013). Sjuksköterskor som bodde i minde samhällen där alla kände varandra var 

rädda för att bli hittade av anhöriga som fått en orosanmälan emot sig och bli hotade 

i sina hem och att deras familjer skulle utsättas för fara (Schols et al., 2013; Lines 

et al., 2021). I Eisbach och Driessnack (2010) studie bekräftades att 
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sjuksköterskorna var medvetna om hur viktig en orosanmälan var men att rädslan 

för deras egen säkerhet alltid fanns där. En sjuksköterska uttryckte rädsla för 

förföljelse;  

My role is to advocate for the kids when they cannot advocate for themselves, 

but I don´t want to be stalked by a parent who is upset that I called DHS 

(Department of Health and Human Services) on them…. but, I don’t want to 

look back at a child´s funeral and say I never called (Eisbach & Driessnack, 

2010, s. 321). 

En annan sjuksköterska menade att inte ens konfidentialitet kunde hindra hen från 

att göra en orosanmälan; “It doesn´t matter how confidential (the process) is …. I 

brace myself for the backlash of an angry parent” (Eisbach & Driessnack, 2010, s. 

321). 

De Lourdes Galindo et al. (2017) beskriver att sjuksköterskans rädsla över att 

familjen som fått en orosanmälan ska hämnas är en orsak till att orosanmälningar 

är underrapporterade. 

Rädsla att göra fel 

Rädslan att göra fel var även en vanligt förekommande upplevelse från 

sjuksköterskorna. Eisbach och Driessnack (2010) beskriver att en del 

sjuksköterskor dröjde med att genomföra en orosanmälan på grund av rädslan att 

utsätta barnet för fara. En del sjuksköterskor menade att stressen över en 

orosanmälan kunde generera mer stress för en redan stressad familj vilket kunde 

resultera i att barnet faktiskt råkade illa ut på grund av sjuksköterskans handling. 

Detta bekräftades även i Dahlbo et al. (2017) och Kuruppu et al. (2018) där 

sjuksköterskorna ibland var osäkra ifall en orosanmälan orsakade mer skada än 

nytta för barnet och familjen. En del sjuksköterskor var medvetna om de negativa 

konsekvenserna av barnmisshandel; både gentemot barnet i fråga, samt i form av 

påverkan på sjuksköterskans yrkesrykte och anställningsmöjligheter ifall ett 

barnmisshandelsfall missades (Lines et al., 2020). Rädslan att göra fel eller missa 

tecken på barnmisshandel var något flera sjuksköterskor uttryckte. Vidare fanns en 

rädsla att förlora arbetet ifall sjukhusets riktlinjer inte följdes, som en sjuksköterska 
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uttryckte ‘if you… never bothered to follow the specific referral pathways then, I 

don't know what would happen to you, you'd be sacked probably’ (P 20, CH). (Lines 

et al., 2020, s. 5). 

Totti Leite et al. (2016) studie visade att en orsak till att barnmisshandel 

underrapporteras var att sjuksköterskorna upplevde rädsla över att bli stämda och 

vara tvungna att agera vittnesmål och närvara vid förhandlingar på grund av 

orosanmälningarna.   

Rädsla att förlora kontakten med familjen 

Rädslan att förlora eller skada relationen till familjen var även en vanligt 

förekommande upplevelse hos sjuksköterskorna. Lines et al. (2021) och Eisbach 

och Driessnack (2010) beskriver att en del sjuksköterskor förklarade att en 

orosanmälan kunde innebära förlust av tillit från familjen samt skada deras relation 

till vården. Detta bekräftades även av Schols et al. (2013) och Kuruppu et al., (2018) 

vars studie visade hur sjuksköterskor upplevde rädsla över att göra en orosanmälan 

då det fanns en risk att förlora kontakten med familjen. En sjuksköterska beskrev 

att “There is the fine line about reporting, reporting, reporting, because then you 

also will lose an element of trust, and if you lose that you won´t get anywhere”. 

(Lines et al., 2021, s. 340) 

Eisbach och Driessnack (2010) visar liknande yttranden där sjuksköterskorna 

upplevde rädsla över att en orosanmälan skulle leda till att familjen avslutade 

kontakten till vårdgivaren och att barnet därmed utsattes för en fortsatt risk att 

utsättas för eventuell barnmisshandel. Sjuksköterskor ifrågasatte även ifall 

orosanmälan riskerade att skada relationen mellan patienten och vårdgivaren 

(Kuruppu et al., 2018), detta beskrevs av en sjuksköterska:  

It takes a lot to make that phone call … you feel bad in a way … just in case 

you´re wrong ... and if they find out that you´re the one that reported them … 

because people don´t realize that … you´re doing it just to rule out anything 

or … to make sure everyone´s coping. They just … think you´re targeting 

them as a bad … parent. Which is not always the case. PN3 (Kuruppu et al., 

2018, s. 730).  
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Eisbach och Driessnacks (2010) studie visade även att en del sjuksköterskor själv 

ville ingripa innan de gjorde en orosanmälan. Det ansågs inte försena 

anmälningsprocessen då sjuksköterskan upplevde att hen var närvarande för barnet 

och familjen. Enligt Dahlbo et al. (2017) informerade sjuksköterskorna alltid 

föräldrarna innan en anmälan gjordes. Vidare upplevde sjuksköterskorna att en 

öppen och ärlig relation till föräldrarna var viktig. I Lines et al. (2021) studie 

upplevde sjuksköterskorna att det ibland räckte med att endast prata med 

föräldrarna om deras misstanke och att anmälan därefter inte behövdes göras.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvaliteten i denna litteraturstudie säkerställs i metoddiskussionen utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Väsentligt är att diskutera både styrkor och svagheter i detta arbete 

(Henricson, 2017). Enligt Henricson (2017) stärks trovärdigheten genom att valet 

av design, urval, datainsamling och granskning beskrivs. I den här studien har 

enbart kvalitativa artiklar använts vilket Henricson (2017) anser stärka studiens 

trovärdighet när studier med likadan design används. Med hjälp av Shenton´s 

(2004) begrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

kommer trovärdigheten att diskuteras.  

Tillförlitlighet innebär att studien undersöker det som faktiskt är avsett att 

undersökas och att studiens syfte är i fokus under hela skrivprocessen. 

Tillförlitligheten handlar om hur resultatet överensstämmer med verkligheten. Att 

säkerhetsställa tillförlitligheten anses vara en av de viktigaste punkterna för att en 

studie ska uppnå en god trovärdighet (Shenton, 2004). Syftet med den här studien 

var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra en orosanmälan när 

barn misstänks fara illa. Den aktuella studiens tillförlitlighet stärks då resultatets 

kategorier och dess innehåll svarar på syftet. Citat från deltagarna användes i 

resultatdelen för att spegla verkligheten, vilket även det stärker studiens 

tillförlitlighet. 
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En pilotsökning gjordes först för att undersöka ifall det fanns relevant forskning 

som svarade på det valda syftet. Därefter gjordes en sökning i både Cinahl och 

PubMed vilket stärker tillförlitligheten då databaserna innehåller artiklar kring 

bland annat omvårdnad vilket är studiens område. Att söka i flera databaser menar 

Henricson (2017) stärker trovärdigheten då chansen att finna relevanta artiklar ökar. 

Sökningen resulterade i nio kvalitativa artiklar som har använts i den aktuella 

studien vilket påvisar att sökorden har varit relevanta för studiens syfte och stärker 

därmed studiens tillförlitlighet. Två manuella sökningar genomfördes utifrån redan 

valda artiklars referenslistor vilket stärker tillförlitligheten då Östlundh (2017) 

anser att risken att missa väsentliga artiklar finns om inte en sekundärsökning görs.  

En svaghet i arbetet är att många artiklar som hittades var av kvantitativ design trots 

sökblocket ”upplevelse” fanns med. Valda inklusionskriterier och 

exklusionskriterier har följts vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

Inklusionskriterierna var studier gjorda mellan 2010–2021 som svarar på det valda 

syftet, forskningsartiklar av kvalitativ design, peer-reviewed artiklar, samt att 

studierna är utförda i ett land där anmälningsplikt finns. Henricson (2017) menar 

att artiklar som är peer-reviewed är bedömda som vetenskapliga och stärker därmed 

tillförlitligheten. Studiens exklusionskriterier var andra professioner än just 

sjuksköterska. I en del artiklar som identifierades hade flera olika professioners 

upplevelser undersökts. I den här studien har det dock enbart valts artiklar och delar 

där sjuksköterskans upplevelse tydligt framgår.  

Båda författarna till den här studien har granskat och jämfört samtliga artiklar. 

Därefter har analysen genomförts enskilt för att sedan diskuteras tillsammans tills 

konsensus nåtts. Framtagandet av kategorierna gjordes även tillsammans vilket 

stärker studiens tillförlitlighet. Målet för den befintliga studien var att upprätthålla 

ett etiskt förhållningssätt och därmed inkludera studier som erhållit ett etiskt 

godkännande. Dock användes två studier som saknade detta, men ansågs 

upprätthålla ett etiskt förhållningsätt, vilket kan ses som en sänkning i studiens 

tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet har dock styrkts då flera utomstående, 

medstudenter och handledare, kritiskt granskat studien och kontrollerat så att 

resultatet svarat på syftet (Shenton, 2004).   



 27 (48) 
 

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

Enligt Shenton (2004) uppfylls verifierbarheten om författarna beskriver 

metodavsnittet på så sätt att det underlättar för läsaren att följa. I den här studien 

har urval, databassökning, granskning och analys utförligt beskrivits vilket stärker 

studiens verifierbarhet. Pilotsökningen och de egentliga informationssökningarna 

är dessutom noggrant beskrivna under rubriken ”sökvägar och urval” och 

tillhörande sökschema redovisas (se bilaga 1) vilket gör det möjligt att återskapa 

sökningen. Vidare har författarna tydliggjort granskningen och analysen av de valda 

studierna vilket återfinns under rubriken ”Granskning och analys” med 

utgångspunkt i Blomqvist et al (2016) granskningsmall samt Fribergs (2017) 

analysmodell. Den senare nämnda illustrerats i en figur (se figur 1) där 

analysprocessen enkelt kan följas och återskapas av utomstående vilket stärker 

studiens verifierbarhet.    

För att nå en hög pålitlighet är det viktigt att författarna är objektiva samt ser till att 

fynden speglar deltagarnas upplevelser och erfarenheter och inte författarnas egna 

åsikter och preferenser (Shenton, 2004). I den befintliga studien har resultatet 

skrivits oberoende av författarnas förförståelse och allt som svarade på syftet har 

inkluderats. Henricson (2017) anser att det är av stor vikt att förförståelsen skrivs 

ner innan arbetet görs när kvalitativa studier genomförs. Analysen genomfördes av 

båda författarna vilket reducerar risken för att förförståelsen från en författare ska 

påverka resultatet. Författarnas förförståelse stämde någorlunda överens med 

resultatet vilket kan anses som att författarna inte varit objektiva nog; dock var det 

ett större djup samt fler upplevelser av hur det känns för en sjuksköterska att 

genomföra en orosanmälan i resultatet än vad författarna redovisade i sin 

förförståelse.  

Överförbarheten syftar till att kunna använda studiens resultat i en bredare 

målgrupp. Shenton (2004) nämner att kvalitativa studier inte fullt går att 

generalisera till en bredare målgrupp då resultatet är specifikt för just det urvalet 

och den miljön som har studerats. För att kunna göra om en litteraturstudie med 

kvalitativ design krävs att urvalet, sökvägarna, var studien tagit plats, samt under 

vilken tidsperiod data samlades in är väl presenterat. I den här studien presenterades 

urvalet noga, både under metodavsnittet samt i artikelöversikterna (bilaga 3) vilket 
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stärker studiens överförbarhet. Även studiens sökvägar är väl presenterat under 

metodavsnittet samt genom utförliga sökscheman (bilaga 1). De vetenskapliga 

artiklarna som användes kom från Brasilien (två), Sverige (en), Australien (tre), 

Holland (en), Taiwan (en) och USA (en); således länder som skiljer sig åt både 

geografiskt och kulturmässigt vilket påvisar en stor överförbarhet. En gemensam 

nämnare för alla artiklar var anmälningsplikten; där sjuksköterskor har en plikt att 

genomföra en orosanmälan när ett barn misstänks fara illa vilket möjligtvis gör 

studien överförbar till andra professioner som har anmälningsplikt. I den aktuella 

studien är majoriteten kvinnor vilket kan innebära att resultatet inte är överförbart 

till män. Åldersspannet är däremot 20–62 år vilket visar en stor spridning och 

stärker överförbarheten. I tre artiklar angavs varken kön eller ålder vilket kan 

påverka överförbarheten i den aktuella studien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

genomföra en orosanmälan när ett barn misstänks fara illa. Resultatet påvisade 

sjuksköterskors upplevelser innan, under och efter anmälningsprocessen, vidare 

kommer tre fynd att diskuteras: Bristande kunskap kring tecken & symtom, 

Upplevelsen av missnöjdhet över socialtjänsten och Rädsla för den egna 

säkerheten.  

Bristande kunskap kring tecken & symtom 

En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna skydda barn som misstänks fara 

illa är att hen har god kunskap kring vad hen är skyldig att anmäla. För att kunna 

göra en orosanmälan krävs det således att sjuksköterskan har kunskap kring tecken 

och symtom när barn misstänks fara illa. Samtidigt påvisar litteraturstudien att 

sjuksköterskor har bristande kunskap om hur barnmisshandels symtom och tecken 

ter sig. Ett centralt fynd i litteraturstudien var att sjuksköterskorna kände sig osäkra 

på sina kunskaper och uttryckte ett behov av mer kunskap kring barns 

grundläggande behov samt kring hur vanvård av barn kan yttra sig. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de hade mest kunskap kring fysisk och sexuell 

misshandel, men att osäkerheten växte när det inte fanns konkreta bevis på 

misshandel såsom blåmärken och andra synliga tecken. I en studie av Paavilainen 
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& Flinck (2013) betonas vikten av att professioner som arbetar med barn har en 

grundlig utbildning i frågor gällande barnmisshandel. Paavilainen & Flinck (2013) 

menar att kunskap om lagstiftningar, tidig identifiering och ingripande vid 

misstanke om barnmisshandel, samt vilka följder barnmisshandel kan få bör finnas 

i professionernas grundutbildning. Sjuksköterskans brist på kunskap gällande 

barnmisshandel kan få stora följder för barnen i fråga vilket visas i Tyler et al. 

(2008) studie där barn som blivit utsatta för försummelse av sina föräldrar löper 

större risk att bli brottsoffer och/eller engagera sig i kriminalitet. Barn som utsatts 

för sexuell misshandel visades ha större benägenhet att utveckla depressioner och 

PTSD. Psykisk ohälsa, främst depression och ångestsyndrom, är en av Sveriges 

stora folksjukdomar och just psykisk ohälsa står för 40% av Sveriges 

sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2019c). Detta innebär en större belastning för 

sjukvården samt en större kostnad för samhället. Att tidigt hjälpa barn som far illa 

kan bidra till en minskning av psykisk ohälsa i det svenska samhället.  

Erikssons (2018) teori som rör lidande signalerar att lidande är något som tillhör 

livet, men samtidigt är något ont och inte har någon mening i sig. Det är personen 

som upplever lidande som själv avgör ifall lidandet uppfattas som meningsfullt eller 

meningslöst. Lidandet kan enligt Eriksson (2018) ses som en kamp mellan det goda 

och onda där det goda kan innebära en utveckling för personen, medan det onda 

kan innebära att personen får ge upp något av sig själv. Barn som far illa i tidig 

ålder påverkas av lidandet i hela livet vilket kan ses genom smärta, depression och 

ångest. Detta kan även medföra att personer som utsatts för barnmisshandel kan få 

svårt att lita på andra människor under hela sin livstid (Sigurdardottir & 

Halldorsdottir, 2013; Sigurdardottir et al, 2012). Genom att sjuksköterskan tidigt 

upptäcker tecken på barnmisshandel kan möjligen barns lidande undvikas. Detta 

kan även främja omvårdnaden ur ett globalt perspektiv där sjuksköterskans ansvar 

är att lindra lidande och bidra till en god hälsa för befolkningen och dess kommande 

generationer (Svenska Röda Korset, u.å.). Som sjuksköterska är det således viktigt 

att följa den etiska koden som innefattar att ingripa för att skydda enskilda personer 

när deras hälsa är hotad (Sjuksköterskeförening, 2017). Genom att arbeta enligt 

pliktetiken arbetar sjuksköterskan efter det handlande som anses vara rätt (Sandman 

& Kjellström, 2018). I litteraturstudiens resultat påvisades det att sjuksköterskor är 
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medvetna om sin anmälningsplikt men att de ofta inte har tillräckligt med kunskap 

kring tecken och symtom för att kunna upptäcka att ett barn far illa. Detta leder till 

att sjuksköterskan inte kan handla rätt och därmed inte uppfyller sin etiska plikt. 

För att minska risken att tecken på barnmisshandel går osett förbi måste 

sjuksköterskan följa sitt ansvar och prioritera barnets behov. För att kunna göra 

detta är det viktigt att hen får en grundligare utbildning i vad som karaktäriserar 

barnmisshandel. Det krävs i sjuksköterskans grundutbildning mer omfattande 

kunskap kring barns grundläggande behov och vad barnmisshandel innebär samt 

tecken som barn kan uppvisa på det. Av de 17 globala mål som FN:s medlemsländer 

röstat fram representerar det fjärde en god utbildning samt främjandet av livslångt 

lärande. Det innefattar även kunskaper kring mänskliga rättigheter, främjande av 

fred och en kultur utan våld (UNDP, 2022). Sjuksköterskans kompetens världen 

över bör således vara likvärdig när det kommer till att upptäcka tecken och symtom 

på att barn far illa. Världens utbildningsystem bör därför möta sjuksköterskans 

behov redan i grundutbildningen och inte enbart som ett tillägg i 

specialistutbildningen. Med mer utbildning och kunskap kring barnmisshandel kan 

sjuksköterskan följa lagen (SFS, 2001:453), sin etiska plikt, samt vara den personen 

som gör skillnad i barns liv.  

Upplevelsen av missnöjdhet över socialtjänsten 

Ett gott samarbete med socialtjänsten ger goda förutsättningar för att sjuksköterskan 

ska genomföra en orosanmälan. Att socialtjänsten tar sjuksköterskans orosanmälan 

på allvar och uppdaterar sjuksköterskan om fallet är väsentligt för att sjuksköterskan 

ska följa sin anmälningsplikt (SFS, 2001:453). I föreliggande studie uttryckte 

sjuksköterskorna missnöje gällande socialtjänsten då de ansåg att deras 

orosanmälan inte togs på allvar. En del sjuksköterskor gjorde flera orosanmälningar 

i hopp om att socialtjänsten skulle uppmärksamma deras oro. Ett flertal 

sjuksköterskor upplevde att deras tidigare erfarenhet med socialtjänsten varit 

negativ och tvekade därför inför en eventuell orosanmälan. Orosanmälningar 

uteblev också på grund av att en del sjuksköterskor upplevde att de inte fick någon 

återkoppling om fallet från socialtjänsten, samt att de upplevde att inget gjordes för 

att hjälpa barnet i fråga. Detta kan även ses i andra professioner. I en studie av 

Forsner (2021) visades det att lärare ansåg att samarbetet med socialtjänsten var 
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viktigt samt att de hade en tendens att fördröja orosanmälan på grund av negativa 

erfarenheter med socialtjänsten. Då sjuksköterskor inte fick någon vidare 

återkoppling från socialtjänsten gällande orosanmälan som gjorts ansåg en del 

sjuksköterskor att det inte var meningsfullt att göra en anmälan. Ett bättre samarbete 

mellan socialtjänsten och vården bör således premieras. Sjuksköterskor behöver bli 

medvetna om vad som händer med orosanmälningarna och ifall barnen som far illa 

får någon hjälp; på så sätt kan underrapporteringen motverkas. Enligt Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) (2021) har 100 ärenden från socialtjänsten granskats 

utifrån barns bästa och barns delaktighet under 2020 varav IVO hittade brister i 

hälften av dessa ärenden. Detta tyder på att socialtjänsten inte tillgodoser barns 

rättigheter och stärker därmed sjuksköterskans negativa erfarenheter kring att deras 

orosanmälan inte leder till något. Däremot är det 50 fall där barns rättigheter har 

uppmärksammats vilket belyser vikten av att orosanmälningar genomförs. 

Sjuksköterskan måste således fortsätta att göra orosanmälningar vid misstanke att 

barn far illa för att alla barn ska få en chans till en bättre och tryggare uppväxt. För 

att skapa ett bättre samarbete mellan parterna behövs fler resurser både inom 

socialtjänsten och vården. Det krävs bättre lagar som förser sjuksköterskan med 

information från socialtjänsten gällande vad som händer med hens orosanmälan.  

När en sjuksköterska hamnar i ett etiskt dilemma där hen överväger att inte göra en 

orosanmälan kan följderna för barnet bli horribla. Därför är det viktigt att följa 

pliktetiken som stödjer den rätta handlingen oberoende av vad konsekvenserna blir. 

Pliktetiken står för att personen i frågan använder förnuftet för att främja den goda 

viljan (Birkler, 2007). Att handla utifrån pliktetiken, vårt förnuft och goda vilja, 

skapas förutsättningar för att barn räddas från otrygga miljöer och 

familjeförhållanden. Trots att konsekvenserna kan leda till att familjen splittras eller 

att socialtjänsten inte gör något, så har sjuksköterskan gjort allt i sin makt för att 

minska barnets lidande. Att upprätthålla pliktetiken innebär även att sjuksköterskan 

följer barnkonventionen som står för att alla barn har samma rättigheter och lika 

värde (Unicef, 2018). 

Fredliga och inkluderande samhällen är ett av United Nations Development 

Programme´s (UNDP) globala mål där friheten från våld i samhället är i fokus. En 
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förutsättning för ett samhälle utan konflikter och våld är institutioner som arbetar 

rättvist, inkluderande och ansvarsfullt (UNDP, 2021a). Att arbeta utifrån de globala 

målen bör därför vara grundläggande för en sjuksköterskas yrkesutövning. Ett gott 

samarbete mellan sjuksköterskan och socialtjänsten kan således inte bara minska 

våldet i världen utan även främja barns rättigheter där de är inkluderade i besluten 

som tas. I den befintliga litteraturstudien var missnöjdhet över socialtjänsten ett 

centralt fynd. Som tidigare tydliggjorts har sjuksköterskan ingen laglig rätt att veta 

hur fallet förlöper efter det att en orosanmälan genomförts, vilket till viss del styrs 

utifrån svensk lagstiftning (Socialstyrelsen, 2019b). Detta kan därmed skapa en 

frustration för sjuksköterskor och minska lusten att följa sin anmälningsplikt (SFS, 

2001:453). Författarna för den befintliga litteraturstudien har mindre kunskap om 

hur lagarna mellan vården och socialtjänsten ser ut i resten av världen och kan 

därmed inte klargöra ifall missnöjdheten grundar sig i lagen i sig eller utifrån 

socialtjänstens bristande samverkan med vården. 

Rädsla för den egna säkerheten 

En avgörande faktor för att sjuksköterskor ska genomföra en orosanmälan är att 

deras säkerhet inte hotas. Samtidigt visade den befintliga litteraturstudien att 

sjuksköterskornas behov av säkerhet inte alltid tillgodosågs. Ett centralt fynd var 

att sjuksköterskorna upplevde rädsla när deras orosanmälningar kom till familjernas 

kännedom. Rädslan innefattades av att familjerna skulle reagera med aggression 

och hot gentemot sjuksköterskan och dennes familj. Även i andra professioner får 

de anmälningsskyldiga utstå med aggressiva reaktioner och hot från familjerna 

(Forsner, 2021). Anställda inom professioner som har anmälningsplikt, så som 

sjuksköterskor, har ingen rätt att vara anonyma då de genomför en orosanmälan 

(SFS, 2001:453) vilket kan bidra till att säkerhet inte upprätthålls. Således är det 

viktigt att tillämpa riktlinjer som stärker säkerheten för sjuksköterskan på och 

utanför hens arbetsplats. Som sjuksköterska bestrides anmälningsplikten om ingen 

orosanmälan genomförs. Samtidigt finns risken att både sjuksköterskan själv och 

hens familj påverkas psykiskt och fysiskt på grund av hot och hämnd från familjerna 

som fått en orosanmälan. Erikssons (2018) teori om lidande kan här ses utifrån flera 

synvinklar inom detta dilemma; dels genom att om ingen orosanmälan görs kan det 

utsatta barnet utveckla ett bestående lidande, dels genom att sjuksköterskan lider av 
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att själv utsättas för fara. Kampen mellan det goda och onda presenteras tydligt här 

och oavsett hur sjuksköterskan väljer att handla finns det en risk att hen utsätts för 

lidande. Vetskapen om att gå emot sin anmälningsplikt och att ett barn troligtvis far 

illa kan även det ses som ett lidande från sjuksköterskans sida. När rädslan styr över 

sjuksköterskans agerande kan det resultera i lindande för både sjuksköterskan och 

barnet. Således kan ett etiskt dilemma uppstå för sjuksköterskan och här är 

möjligtvis konsekvensetiken värdefull att ta i akt. Enligt Sandman & Kjellström 

(2018) utgår konsekvensetiken ifrån att utföra handling där konsekvenserna blir 

som minst och resulterar i så stor lycka till så stort antal som möjligt. Därmed är det 

väsentligt att sjuksköterskan gör en orosanmälan då konsekvenserna möjligen blir 

mindre för sjuksköterskan än vad det skulle blivit för barnet ifall en orosanmälan 

utesluts.  

En bidragande faktor till samhällsutvecklingen är god hälsa vilket UNDP:s globala 

mål nummer tre behandlar (UNDP, 2021b). För att sjuksköterskan ska kunna 

uppfylla de globala målen är säkerheten signifikant, både gentemot sjuksköterskan 

själv samt för de barn som misstänks fara illa. Om sjuksköterskan ignorerar sin 

anmälningsplikt på grund av rädsla att familjerna ska hämnas finns det en risk att 

sjuksköterskans psykiska hälsa blir påverkad på grund av oro för barnet. Om 

orosanmälan inte genomförs skapas det inga förutsättningar för att barnet som 

misstänks fara illa utvecklar en god hälsa och välbefinnande, varken ur ett fysiskt 

eller psykiskt perspektiv. För att sjuksköterskan ska bidra till en minskad 

barndödlighet samt minska risken att barn som far illa utvecklar psykiska problem, 

som till exempel depression, krävs det att sjuksköterskan följer sin anmälningsplikt 

och på så sätt bidrar till de globala målen. En större säkerhet för sjuksköterskan och 

hens familj, samt bättre riktlinjer kring anonymitet hade varit gynnsamt för att bidra 

till att fler sjuksköterskor följer sin anmälningsplikt (SFS, 2001:453) och gör 

orosanmälan när ett barn misstänks fara illa. 

Slutsats 
Barns mänskliga rättigheter är sedan 2020 svensk lag och för att tillgodose dessa 

rättigheter krävs det kompetenta sjuksköterskor som upprätthåller sin 

anmälningsplikt när ett barn far illa eller misstänks göra så. I litteraturstudiens 
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resultat är det tydligt att sjuksköterskor inte alltid följer anmälningsplikten och på 

så vis går emot barns mänskliga rättigheter. Rädsla, bristande kunskap samt dåliga 

erfarenheter var centrala fynd som fick sjuksköterskor att strida mot, inte bara sin 

anmälningsplikt utan även allt som sjuksköterskan står för så som personcentrerat 

förhållningssätt, etiskt tänkande samt att minska lidandet för patienten. 

Sjuksköterskor behöver mer utbildning redan i sin grundutbildning kring barns 

behov samt utbildning gällande barnmisshandel för att skapa mer förståelse kring 

vilka påföljder en utesluten orosanmälan kan ge.  

Litteraturstudien påvisar således betydelsen av att vidare undersöka sjuksköterskors 

upplevelse av att genomföra en orosanmälan. Genom att förstå hur sjuksköterskan 

upplever orosanmälningsprocessen kan framtida resurser så som kunskap kring 

barnmisshandel i grundutbildningen, skapa möjlighet för att minska 

underrapporteringen och på så sätt hindra barn att fara illa. Fler och mer omfattande 

studier i Sverige bör göras där sjuksköterskans upplevelser kring orosanmälan 

undersöks för att ytterligare belysa hur det ser ut i Sverige idag. Forskning och 

utbildning kring sjuksköterskan och orosanmälan samt barn som far illa är av stor 

betydelse för att motverka barnmisshandel vilket skapar förutsättningar för att värna 

om barns framtida hälsa.  
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 7/3-22 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra en orosanmälan när barn 
misstänks fara illa. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterskor (MH "Nurses) OR 
"Registered nurse" [fritext] OR 
Nurs* [fritext] OR 
"Swedish nurse" [fritext]  

997,230  

2. Upplevelser (MH "Qualitative Studies") OR 
Experience* [fritext] OR 
Attitude* [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Research [fritext] OR 
Feeling* [fritext] 

1,776,117  

3. Orosanmälan (MH "Mandatory Reporting") OR 
Obligation* [fritext] OR 
Report* [fritext] OR 
"Child abuse reporting" [fritext] OR 
"Report of concern" [fritext] 

1,012,104  

4. Barn som far 

illa 
(MH "Child Abuse") OR 
"Child mistreatment" [fritext] OR 
"Child neglect" [fritext] OR 
" Child maltreatment" [fritext] OR 
"Sexual child abuse" [fritext] OR 
"Physical child abuse" [fritext] OR 
"Domestic violence" [fritext]  
 

28,110  

5. 1+2+3+4 (S1 AND S2 AND S3 AND S4)  393  

Begränsningar Engelskspråkig; peer-reviewed, forskningsartikel, 
årtal 2010–2021 

158 6 

Manuell sökning 1 “Keeping the child in focus while supporting the 
family: Swedish child healthcare nurses experiences 
of encountering families where child maltreatment 
is present or suspected” 

1 1 
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Databas: PubMed 

Datum: 16/3-21 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra en orosanmälan när barn 
misstänks fara illa. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterskor "Nurses"[MeSH Terms] OR  

"Nurse Practitioners"[MeSH Terms] OR 

"Nurse"[Title/Abstract] 

198,087  

2. Upplevelser "Qualitative Research"[MeSH Terms] OR 

"Interview"[Publication Type] OR  

"Interviews as Topic"[MeSH Terms] OR  

"Attitude of Health Personnel"[MeSH Terms] 

303,902  

3. Orosanmälan "Nurse's Role"[MeSH Terms] OR  

"Mandatory Reporting"[MeSH Terms] OR 

"Jurisprudence"[MeSH Terms] OR  

"Duty to Warn"[MeSH Terms] OR 

"obligation"[Title/Abstract] OR 

"reporting"[Title/Abstract] OR 

"report"[Title/Abstract] OR 

"mandatory"[Title/Abstract] 

2,446,642  

4. Barn som far 

illa 

"Child Abuse"[MeSH Terms] OR 

"child abuse, sexual"[MeSH Terms] OR 

"child mistreatment"[Title/Abstract] OR  

"child neglect"[Title/Abstract] OR  

"child maltreatment"[Title/Abstract] 

34,264  

5. 1+2+3+4 S1+S2+S3+S4 96  

Begränsningar Engelskspråkig, Svenskspråkig & 2010-2021 51 1* 

Manuell sökning 1 “‘It’s a necessary evil’: Experiences and perceptions 

of mandatory reporting of child abuse in Victorian 

general practice” 

1 1 

*2 dubbletter togs bort 
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Bilaga 2. Ordlista för artikelöversikterna 

 

  

Abstra Abstraktionsnivå 

Anpr Analysprocessen 

Datains Datainsamlingsmetod 

Delt Deltagarna 

Exkl Exklusionskriterier 

Inkl Inklusionskriterier 

Inter Intervju/Intervjuades 

Mån Månader 

N Antal 

Ssk Sjuksköterska 

Specutb Specialistutbildning 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare, Titel, 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Dahlbo, M. et al. 

Keeping the child 

in focus while 

supporting the 

family: Swedish 

child healthcare 

nurses experiences 

of encountering 

families where 

child maltreatment 

is present or 

suspected 

Sverige, 2017 

Syftet var att 

beskriva 

primärvårdsssks 

erfarenheter vid 

möten med 

familjer där 

barnmisshandel 

förekommer 

samt vid 

misstanke om 

det. 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n= 8 kvinnor. 35–62 års 

ålder. n=6 distriktssk n=1 

barnssk n=1 båda. SSK 

erfarenhet 10–41 år. 

Primärvårdserfarenhet 5-

29år. Bortfall: n=7 Inkl: >6 

mån erfarenhet i primvården, 

kontakt med familjer där 

barnmisshandel förekommit 

eller man misstänkt det. 

Exkl: Framkommer ej 

Kontext: Primärvård. 

Individuella semi 

strukturerade intervjuer 

 

 

Genomförande: SSK rekryterades 

av ansvarig chef, kontaktades och 

inter av första författaren under en 

3 mån period. Inter spelades in och 

transkriberades. Studien erhöll 

etiskt godkännande. Analys: 

Kvalitativ innehållsanalys.   

Inter lästes individuellt av 

författarna och diskuterades tills 

konsensus var nådd. Den första 

författaren kodade och bildade 

kategorier. Alla författarna 

diskuterade under hela processen 

tills konsensus var nådd. 

Citat från 

intervjuerna finns. 

 

Ssk var osäkra ifall 

de hade tillräckligt 

med fakta för att göra 

orosanmälan samt 

ifall de utgjorde mer 

skada än nytta. Att 

diskutera fallen med 

kollegor var 

essentiellt för ssk 

samt att få feedback 

från socialtjänsten 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet och citat från inter 

finns. Urvalet är varierat, informerat 

samtycke finns. Sänks då ingen 

information om inter längd 

framkommer. Verifierbarhet: Stärks 

då metoden och analysprocessen är 

väl beskriven. Sänks då det inte 

framkom ifall inter pilottestades, 

samt inga tydliga intervjufrågor. 

Pålitlighet: Stärks då inter spelats in 

och transkriberats. Sänks då ingen 

förförståelse är formulerad. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en hög 

abstraktionsnivå. 

de Lourdes 

Galindo, N. A et al. 

Child and youth 

violence under the 

perspective of 

nursing 

Brasilien, 2017 

 

Syftet var att 

analysera ssks 

kunskap om de 

olika typerna av 

barn-och 

ungdomsvåld, 

identifiering av 

beteendet, 

svårigheter samt 

förebyggande 

åtgärder och 

hälsofrämjande 

som utvecklas i 

Family Health 

Strategies. 

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n= 18, 1 man & 17 kvinnor. 

Majoriteten 35 år och över. 

Majoriteten hade <10 års 

erfarenhet av FSH. 88% hade 

specialistutb inom 

primärvården. Bortfall: n=4 

Inkl: Ssk som arbetar på 

FHS i Alagoinha och 

Pesqueira. Exkl: 

Framkommer ej. 

Kontext: Primärvård. 

Individuella semi-

strukturerade intervjuer. 
 
 

Genomförande: Pilottestades med 

2 ssk. Datainsamlingen skedde 

mellan juli-oktober 2015. Inter 

spelades in och transkriberades 

Studien erhöll samtycke & etiskt 

godkännande. Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

Citat från inter finns. 

Ssk upplevde att de 

måste ha bevis för att 

göra orosanmälan 

samt att de hade 

bristande kunskap 

kring vanvård och 

psykisk misshandel 

samt generellet om 

ämnet och att hitta 

identifiera tecken. 

Ssk upplevde rädsla 

av att utsätta för fara 

när orosanmälan 

skulle göras. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet, och citat från inter 

finns. Urvalet är varierat och relevant 

för studien, informerat samtycke 

finns. Sänks då det inte finns 

information om inter längd och plats. 

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

väl beskriven samt att inter 

pilottestades. Sänks då det inte finns 

beskrivning av intervjufrågor samt att 

analysprocessen inte är tydligt 

beskriven. Pålitlighet: Stärks då inter 

spelats in och transkriberats.  

Sänks då ingen förförståelse är 

formulerad. Överförbarhet: Stärks 

då kontexten är väl beskriven med en 

hög abstraktionsnivå. 
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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, 2010 

 

Syftet var att 

undersöka 

processen då 

barnsjuksköters

kor gör en 

obligatorisk 

orosanmälan där 

barn far illa 

samt att få en 

insikt över hur 

anmälningsproc

essen influeras. 

 

Urval: Strategiskt urval 

n=2 män n=21 kvinnor 

n= 10 skolssk n= 7 barnssk 

n= 6 barnpsykssk. Ålder 

framkom ej. 

Bortfall: framkom ej  

Inkl: självständiga ssk i 

akutvård och/eller 

primärvård, engelsktalande, 

erfarenhet av orosanmälan 

vid barnmisshandel   

Exkl: framkommer ej 

Kontext: Individuella Semi 

strukturerade intervjuer 
 

Genomförande: SSK blev 

rekryterade genom tre olika statliga 

SSK organisationer. En översikt av 

studien skickades ut och de som 

svarade kontaktades av 

huvudforskaren som svarade på 

frågor. Samtycke gavs. Intervjuerna 

skedde fysiskt eller över telefon ca 

60 min. Inspelade & transkriberade 

Analys: Induktiv innehållsanalys, 

Inter kodades och bildade 

kategorier.  Intervjufrågor finns i 

studien. 

Citat från inter finns. 

 

Ssk upplevde rädsla 

över att ta fel beslut 

samt att missa subtila 

tecken. En del ssk 

upplevde att de ville 

ha mer bevis innan 

orosanmälan gjordes, 

eventuellt även 

ingripa själva. En del 

ansågs sig ha stor 

kunskap och stöd 

från sin arbetsplats. 

Rädslan över att 

familjen skulle bryta 

kontakten med 

vården eller utöva 

våld mot ssk var 

vanlig bland 

deltagarna. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet, och citat från 

intervjuerna finns. Inter upplevs 

tillräckligt långa. Urvalet är varierat 

och relevant för studien, informerat 

samtycke finns. Sänks då inget etiskt 

godkännande nämns. Verifierbarhet: 

Stärks då metoden är väl beskriven. 

Beskrivning av intervjufrågor finns 

samt analysprocessen är tydligt 

beskriven. Författarna har varit 

neutrala och resultatet har 

sammanställt oberoende av 

förförståelsen. Sänks då ingen 

pilotintervju gjorts. Pålitlighet: 

Stärks då inter spelats in och sedan 

transkriberats. Sänks då 

förförståelsen nämndes kortfattat. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en hög 

abstraktionsnivå. 

Feng, J et al. 

 

Multidisciplinary 

collaboration 

reporting child 

abuse: A grounded 

theory study 

 

Taiwan, 2010 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheten av 

samarbetet 

mellan olika 

professioner 

samt deras 

perspektiv 

gällande 

orosanmälan. 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n= 5 ssk, 25–59 år. 

Arbetserfarenheten varierade 

mellan 3–34 år. Bortfall: 

Framgår ej. Inkl: Fråmgår ej. 

Exkl: Framgår ej. Kontext: 

Sjukhus. Semi strukturerade 

intervjuer.  

 

Genomförande: Rekrytering 

gjordes över telefon till sjukhusen. 

Samtycke gavs. Individuella inter 

där intervjuguide användes. Inter 

var 60–90 min och spelades in samt 

transkriberades och översattes till 

engelska. Analys: Grounded 

theory. Data analyserades av 

forskningsteamet och tre 

utomstående ssk. Flera kollegor har 

granskat under analysen.  

 

 

Citat från inter finns. 

 

Ssk upplevde  

Att det inte var deras 

uppgift att göra 

orosanmälan, och att 

de inte fick någon 

uppföljning om 

fallet. Ssk upplevde 

även rädsla över att 

familjen i fråga 

skulle hämnas.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Flera som har 

analyserat materialet. Informerat 

samtycke finns. Citat från inter finns. 

Rimlig längd på inter. Sänks då inget 

etiskt godkännande nämns. 

Verifierbarhet: Stärks av att 

metoden är väl beskriven. Anpr är väl 

beskriven. Sänks då intervjufrågorna 

inte är beskrivna. Pålitlighet: Stärks 

då intervjuerna spelats in och sedan 

transkriberats. Sänks då förförståelse 

inte är beskriven. Överförbarhet: 

Stärks då kontexten är väl beskriven 

med en medelabstraktionsnivå.  
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Kuruppu, J et al. 

 

‘It’s a necessary 

evil’: Experiences 

and perceptions of 

mandatory 

reporting of child 

abuse in Victorian 

general practice 

 

Australien, 2018 

Syftet var att 

undersöka 

allmänläkares 

och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

obligatorisk 

rapportering av 

barnmisshandel 

i delstaten 

Victoria. 

 

Urval: Ändamålsenligt -och 

snöbollsurval. 

n= 5 kvinnor, Ålder: 20–60. 

Arbetserfarenheten är 0–20 

år. 4 har aldrig gjort 

orosanmälan. Bortfall: 

Framkom ej. Inkl: Arbetar i 

Victoria. Exkl: Framkom ej  

Kontext: Primärvården, 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Genomförande: Intervjuerna 

gjordes fysiskt eller över telefon av 

den första författaren. Inter var 

mellan 14–67 min. Spelades in och 

transkriberades. Samtycke och 

etiskt godkännande. Analys: 

Tematisk innehållsanalys, Induktiv 

metod, Kodning med Nvivo11. 

Kodningen granskades av 

medförfattarna. 

 

Citat från inter finns 

 

Ssk upplever 

oklarhet kring 

anmälningsplikten 

samt bristande 

kunskap om tecken 

på barnmisshandel. 

Ssk upplever även en 

rädsla över att göra 

en inkorrekt anmälan 

samt rädsla över att 

föräldrarna ska få 

vetskap om vem som 

gjort anmälan. 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Flera som har 

analyserat materialet. Informerat 

samtycke finns. Citat från 

intervjuerna finns. Längden på 

intervjuerna var dokumenterade 

Verifierbarhet: Stärks av att 

metoden och analysprocessen är väl 

beskriven. Sänks då inga 

intervjufrågor fanns med. Pålitlighet: 

Stärks då intervjuerna spelats in och 

sedan transkriberats. Sänks då ingen 

förförståelse är formulerad. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en hög 

abstraktionsnivå. 

Lines, L. E et al. 

Constructing a 

compelling case: 

Nurses’ experience 

of communicating 

abuse and neglect 

Australien, 2021 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplever att de 

kommunicerar 

med 

socialtjänsten 

och familjerna 

när en 

orosanmälan 

görs 

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n=21 SSK,  

n= 7 barnssk, n=10 bvcssk, 

n= 2 primärvård, n=2 

bakgrund i bvc & barnssk 

Bortfall: n=1 

Inkl: ssk som arbetar med 

barn. Exkl: framkom ej. 

Kontext: Semistruktuerade 

och djupgående intervjuer 
 

Genomförande: 

Ssk rekryterades genom annonser. 

Inter utfördes av den första 

författaren fysiskt, över telefon eller 

via skype, var mellan 60–90 min 

under aug 2016 - aug 2017 

Intervjuguide användes Inter 

transkriberades av en transkriberare 

samt den första författaren. Studien 

erhöll samtycke etiskt 

godkännande. Analys: Tematisk 

analys. Alla författare var med i 

analysprocessen.  
 

Citat från inter finns. 

 

Ssk upplevde att de 

behövde ha bevis 

inför en 

orosanmälan. Ssk 

upplevde en 

missnöjdhet med 

socialtjänsten men 

nämnde att de 

föredrog att göra 

anmälan trots 

negativa erfarenheter 

och bristande bevis. 

Ssk upplevde att 

förtroendet från 

familjen kunde 

skadas ifall en 

orosanmälan gjordes. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Flera som har 

analyserat materialet. Informerat 

samtycke finns. Urvalet är varierat 

och relevant för syftet. Citat från 

intervjuerna finns. Längden på 

intervjuerna var dokumenterade 

Verifierbarhet: Stärks av att 

metoden är väl beskriven. 

Intervjuguide användes samt att 

analysprocessen är väl beskriven. 

Sänks då inga intervjufrågor fanns 

med. Pålitlighet: Stärks då 

intervjuerna spelats in och sedan 

transkriberats. Sänks då ingen 

förförståelse är formulerad. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en hög 

abstraktionsnivå. 
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Lines, L. E et al.  

Nurses' 

perceptions of 

systems and 

hierarchies 

shaping their 

responses to child 

abuse and neglect 

Australien, 2020 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

ssk uppfattar 

att systemet 

och hierarkin 

influerar deras 

förmåga att 

reagera på 

barnmisshande

l och vanvård.  
 

Urval: Ändamålsenligt urval 

 n= 21 kvinnor. n=7 barnssk, 

n=10 bvcssk, n=2 

primärvård, n=2 bakgrund i 

bvc & barnssk Bortfall: n=1 

Inkl: ssk som arbetar med 

barn. Exkl: framkom ej. 

Kontext: Semistruktuerade 

och djupgående intervjuer 

 

Genomförande: 

Ssk rekryterades genom annonser. 

Inter utfördes av den första 

författaren fysiskt, över telefon eller 

via skype, var mellan 60–90 min 

under aug 2016 - aug 2017 

Intervjuguide användes Inter 

transkriberades av en transkriberare 

samt den första författaren. Studien 

erhöll samtycke etiskt 

godkännande. Analys: Tematisk 

analys. Alla författare var med i 

analysprocessen. Författarna kan ha 

påverkats av sin förförståelse 

 

Citat finns. Ssk 

upplever att 

proceduren att 

genomföra en 

orosanmälan är 

förvirrande, 

komplicerade och 

svåra. 

Ssk upplever rädsla 

över att göra fel 

beslut gällande att 

anmäla eller inte 

anmäla och 

konsekvenserna som 

kan uppkomma. 

 

Tillförlitlighet: stärks då resultatet 

svarar på syftet. Flera som har 

analyserat materialet. Informerat 

samtycke finns. Urvalet är varierat 

och relevant för syftet. Citat från inter 

finns. Längden på inter var 

dokumenterade Verifierbarhet: 

stärks av att metoden är väl 

beskriven. Intervjuguide användes 

samt att analysprocessen är väl 

beskriven Sänks då inga 

intervjufrågor fanns med. Författarna 

kan ha influerats av sin egen 

förförståelse Pålitlighet: Stärks då 

inter spelats in och sedan 

transkriberats. Sänks då ingen 

förförståelse är formulerad. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en hög abstra. 

Schols, M et al. 

 

How do the public 

child healthcare 

professionals and 

primary school 

teachers identify 

and handle child 

abuse cases? A 

qualitative study 

 

Holland, 2013 

Syftet var att 

undersöka hur 

barnmisshandel 

upptäcks och 

rapporteras av 

barnsjukvårdspe

rsonal samt 

lärare. 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n= 11 kvinnliga barnssk, 30–

58 års ålder. 

Arbetserfarenheten varierade 

mellan 7–25 år Bortfall: 

Framgår ej. Inkl: Framgår ej. 

Exkl: Framgår ej. Kontext: 

Primärvården. 

Fokusgruppsintervjuer.  

 

 

 

Genomförande:  

Ssk rekryterades via mail/broschyr. 

Samtycke och etiskt godkännande. 

Förförståelse beskriven. Inter 

mellan 78–112 min. Inter utfördes 

av 2 tränade intervjuare på delt 

arbetsplatser. Intervjuguide 

användes. Intervjufrågorna finns. 

Första författaren var närvarande på 

alla inter. Inter spelades in och 

transkriberades. Analys: Tematisk 

innehållsanalys. Inter lästes och 

diskuterades av forskarna flera 

gånger. Den första författaren 

kodade och kategoriserade. Den 1a 

och 2a författarna diskuterade 

kategorierna tills konsensus var 

nådd. Alla citat var översatta från 

holländska av den första författaren. 

Citat från inter finns. 

 

Ssk upplever att 

tecknen de får från 

barnen är viktigast. 

Upplever 

missnöjdhet med 

socialtjänsten, 

minskar viljan att 

göra orosanmälan.  

Ssk upplever även 

rädsla över att mista 

kontakten med 

familjen, samt rädsla 

över sin egen 

säkerhet.  
 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Flera som har 

analyserat materialet. Informerat 

samtycke finns. Urvalet är varierat 

och relevant för syftet. Citat från 

intervjuerna finns. Längden på 

intervjuerna var dokumenterade 

Verifierbarhet: Stärks av att 

metoden är väl beskriven. 

Analysprocessen är väl beskriven, 

intervjufrågorna är beskrivna. 

Pålitlighet: Stärks då intervjuerna 

spelats in och sedan transkriberats.  

Förförståelse beskriven. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en 

medelabstraktionsnivå. 
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Totti Leite, J et al. 

 

Coping with 

domestic violence 

against children 

and adolescents 

from the 

perspective of 

primary care nurses 

 

Brasilien, 2016 
 

Syftet var att 

analysera 

sjuksköterskors 

rapporter om 

hur barn och 

ungdomar som 

utsatts för våld i 

hemmet 

hanteras i 

primärvården 
 

Urval: Ändamålsenligt urval 

n= 5 ssk kvinnor 30–55 år 

8-27 års arbetserfarenhet 

Bortfall: Framkom ej  

Inkl: Minst 1 sjuksköterska 

på USF, och minst 6 månader 

sedan USF implanterades 

samt att USF var kopplat till 

universitet i Sao Paulo 

Exkl: Framkom ej 

Kontext: Primärvården 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  
 

Genomförande: 

Intervjuerna gjordes på 

arbetsplatsen. Intervjuerna gjordes 

och spelades in av forskarna. 

Gjordes under sista halvan av 

2013.Förbestämda frågor. Etiskt 

godkänd och samtycke. 

Förförståelse framkom ej.  

Analys: Tematisk innehållsanalys 
 

Citat från inter finns. 

SSK upplever att de 

inte har kunskap 

gällande att göra en 

orosanmälan. 

Upplever psykisk 

och emotionell 

påfrestning och 

missnöjda över sitt 

arbete kring 

orosanmälan. 

Upplever att de 

misslyckas pga 

underbanning. 

Underrapportering 

pga. rädsla från 

familjens reaktion. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet. Citat finns, vilket ger 

resultatet ett djup. Informerat 

samtycke finns. Verifierbarhet: 

Stärks då metoden och anpr är väl 

beskriven. Sänks då intervjufrågorna 

inte finns med. Pålitlighet: Stärks då 

intervjuerna spelats in och 

transkriberats. Sänks då ingen 

förförståelse var beskriven. 

Överförbarhet: Stärks då kontexten 

är väl beskriven med en 

medelabstraktionsnivå.  
 

 


