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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för 

anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- 

och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel 

till socialtjänsten. Det finns dock forskning att anmälningar inte sker på grund av 

exempelvis okunskap kring upptäckt av misshandel samt anmälningsprocessen. Det 

finns oklarhet över de känslomässiga upplevelserna av att vara involverade i 

barnmisshandelsfall.  

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vara involverade i 

barnmisshandelsfall samt att beskriva en metodologisk aspekt i de inkluderande 

artiklarna. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie utifrån tolv kvalitativa studier. 

Resultat: Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att deras misstanke om 

barnmisshandel oftast baserades på en magkänsla vilket skapade osäkerhet och 

frustration. Känslan av osäkerhet är konstant genom hela processen från misstanke till 

utredning. De upplevdes svårt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. Flera 

studier visar att många av deltagarna var rädda för sin egen säkerhet. Sjuksköterskorna 

kände att dessa fall lämnade djupa spår. Både oro och tillfredsställelse kunde uppstå i 

samband med anmälan. Under utredningsprocessen visar studier att uppgivenhet och 

frustration dominerade i samarbetet med Soc, exempelvis på grund av brist i 

statusuppdatering över fallen. De flesta sjuksköterskorna upplevde att kollegorna var ett 

stort stöd i processen, dock hade inte alla tillgång till det. Det var totalt 222 deltagare i 

de inkluderade artiklarna varav 161 sjuksköterskor, mellan 25 - 64 år gamla. 

Majoriteten var kvinnor och arbetslivserfarenhet som sjuksköterska låg mellan två och 

38 år. 

Slutsats: De olika stegen i ett barnmisshandelsfall sätter framförallt negativa spår på 

sjuksköterskan. Osäkerhet spelar den största rollen och går som en röd tråd genom alla 

olika steg. Även om socialt stöd upplevdes som en bra resurs för att kunna hantera dessa 

situationer finns det många utmaningar kvar att hitta mer lösningsorienterade ansatser. 

Det behövs en mer salutogen synvinkel i forskning, sjuksköterskeutbildning och i 

verksamheter, för att förbättra förutsättningar för sjuksköterskor att kunna hantera dessa 

upplevelser.  

Nyckelord: barnmisshandel, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelse 
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Abstract 

Background: Child abuse is a huge global problem and the trend in Sweden in 

reporting child abuse is increasing. Swedish law obligates health care personnel to 

report any suspicion of child abuse to child protection services. However, research 

shows that reports are not happening to the extent they should. Lack in knowledge on 

how to identify abuse and which process to follow when reporting are the main factors. 

It is unclear how nurses are emotionally involved when handling a child abuse case.  

Aim: To describe how nurses experience to be involved in child abuse cases and to 

describe one methodological aspect of the articles this study is based on. 

Method: Descriptive literature review based on twelve qualitative studies. 

Result: Nurses felt that the initial suspicion about a child being abused was often based 

on gut feeling only, causing both insecurity and frustration. The feeling of insecurity 

followed most nurses throughout the whole case, from suspicion until investigation. 

Research showed that most nurses felt it was difficult to maintain a professional 

attitude. Moreover, nurses were scared for their own lives when dealing with child 

abuse. The negative emotions were often long lasting. When reporting such a case to the 

authorities nurses could experience both feelings of anxiety and satisfaction. 

Throughout the investigation resignation and frustration dominated the nurses' 

cooperation with child protection services due to lack of status updates, for example. 

One successful way to deal with insecurity was social support from colleagues, but not 

everyone had access to such a support network. In total, the included studies comprised 

222 participants, 161 of whom were nurses, between 25-64 years old. The majority 

were women and the participants had work experience as a nurse between two and 38 

years 

Conclusion: Dealing with child abuse cases as a nurse is mostly characterized by 

negative impressions. The feeling of insecurity is predominant and runs lika a red thread 

from suspicion to investigation. Social support is perceived as a vital resource in order 

to deal with child abuse cases. However many challenges remain to find more solution 

focused approaches. A more salutogenic view is needed in research, nursing education 

and on the work floor in order to improve the conditions for nurses to be able to cope 

with these experiences. 

Keywords: child abuse, experience, nursing, registered nurse 
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1.0 Introduktion 

Alla barn ska få möjligheten att utvecklas och växa upp i trygghet vilket för de flesta är en 

självklarhet. Unicef Barnkonvention (2009) nämner bland annat: att alla barn ska ha rätt till liv, 

överlevnad och utveckling samt skydd mot våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande. Siffrorna 

för anmälda misshandelsbrott till polisen i Sverige berättar dock en annan bild. Enligt 

Brottsförebyggande Rådet (brå 2016) polisanmäldes under året 2015 4 070 misshandelsbrott mot 

barn i åldern noll till sex år, motsvarande siffra för barn i åldern sju till fjorton år är 10 400. 

Trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn är stigande. Mellan 2014 och 2015 ökade 

anmälningarna med nästan tio procent. Det är dock omöjligt att få verklighetsnära siffror, 

mörkertalet är oklart och brottsuppklaringen hindras av att barn under 15 år inte intervjuas (brå 

2016). Detta är ett globalt problem som Butchart och Phinney Harvey (2006) bland annat tar upp 

i sina riktlinjer för preventionsarbete inom barnmisshandel. Det är svårt att presenterar 

motsvarande siffror globalt men World Health Organisation [WHO] (2016) nämner att varje år 

dör ungefär 41000 barn under 15 år utav våld i hemmet. 

1.1 Definition av barnmisshandel och dess konsekvenser 

Enligt WHO (2016) innebär barnmisshandel att barn (personer under 18 år) utsätts för fysisk 

och/eller emotionell misshandel, vanvård, sexuella övergrepp, försummelse och utnyttjande som 

skadar eller kan skada barnets hälsa. Även bevittnandet av våld, till exempel mellan föräldrar, 

kan ses som barnmisshandel. Enligt Gilbert et al. (2008) kan barnmisshandel på lång sikt kopplas 

till en mängd konsekvenser. I vuxenåldern kan till exempel upplevelse av misshandel i 

barndomen leda till avvikande beteenden, som exempelvis kriminalitet, men även till psykiska 

problem. Det är alltså av stor vikt för barnets framtida liv att uppmärksamma vanvård och/eller 

misshandel samt att försöka hjälpa barnet (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg 2012; Gilbert et al. 

2008). 

1.2 Lagstiftning 

Socialtjänsten (benämns Soc hädanefter) är myndigheten som enligt lag ska utreda och skydda 

barn som far illa i sin hemmiljö, samt ha kontakten med barnet och dennes familj under 

utredningen. Yrkesgrupper såsom personal inom sjukvården, polis, förskoleverksamhet, Soc samt 

kriminalvården som kan möta barn och misstänka barnmisshandel, har enligt 14 kap. 1§ i 
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socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) skyldigheten att anmäla detta till Soc (Socialstyrelsen 

2014). Anmälningsskyldigheten är personlig vilket betyder att detta ansvar inte kan överlåtas till 

en annan person (Lindberg 2013).  

I Sverige ska anmälan genomföras redan vid första misstanke om barnmisshandel. Målet är att 

ingripa i ett tidigt skede men det medför samtidigt att gränsen för anmälningsskyldigheten har 

blivit oklar (Bergman 2015). Enligt Socialstyrelsen (2012) finns det en skillnad mellan Sverige 

och andra länder, det svenska systemet är familjestödsinriktad, med en helhetssyn på familjen. 

Andra länder är mer barnskyddsinriktade, där åtgärder för att skydda barnet står i fokus. Det finns 

ingen nationell statistik i Sverige angående antalet anmälningar till Soc eller om vem som är 

uppgiftslämnare. En enkät av Socialstyrelsen (2012) visade dock att bara tio procent av fallen 

som anmäls till Soc kommer från hälso- och sjukvården. Cocozza (2007) gjorde en genomgång 

av anmälningsmönster i sin doktorsavhandling - både på internationell och svensk nivå. 

Slutsatsen var att anmälningsplikten inte ledde till att varje misstanke anmäldes. Detta bekräftar 

även en amerikansk studie av Lynne, Gifford, Evans och Rosch (2015) där det framkom att 

anmälningsskyldigheten inte följs som den borde och att anledningarna till detta främst är brister 

i kunskapen om vem som ska anmäla, till vem och hur.  

1.3. Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskor har ett ansvar att jobba utifrån de fyra olika begreppen människa, hälsa, miljö 

och vårdande. Människan ska ses som unik och utifrån en helhetssyn. Hälsan skall betraktas ur 

den enskilde människans perspektiv på hälsa (Willman 2012). Det är skillnad att möta en vuxen 

person eller ett barn. I mötet med barn bör sjuksköterskan vara öppen och lyssna på barnet 

(Tingberg 2012). Denne bör även värna om barnens integritet och skydda dem mot kränkning 

inom hälso- och sjukvården (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg 2012). Miljön skall möta 

individuella behov samt bevara och främja människors hälsa (Edvardsson & Wijk 2012). Detta 

blir ännu viktigare när vårdcentraler och sjukhus i ett barns ögon kan uppfattas som främmande 

och skrämmande (Hallström & Lindberg 2015). Vårdande innebär åtgärder som utformas utifrån 

människans situation, önskemål och resurser (Ternestedt & Norberg 2012). Barnets eller 

familjens behov kan vara helt olika. Sjuksköterskan hamnar i en situation inom omvårdnaden då 

barnets bästa måste avvägas mot familjens bästa (Hallström & Lindberg 2015).  
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1.4 Tecken på och riskfaktorer för barnmisshandel 

Sjuksköterskor som möter barn har en viktig roll när det gäller att upptäcka barn som far illa 

eftersom de i ett tidigt skede kan se tecken på eventuell misshandel eller omsorgssvikt (Tingberg 

2012). Enligt Levi och Crowell (2011) är det svårt att upptäcka och tolka tecken som leder till 

rimlig misstanke om barnmisshandel. Det är därför viktigt att lära sig signaler som barn kan visa. 

Det handlar inte bara om synliga kroppsskador utan de påverkas också psykiskt. Barn som utsätts 

för misshandel och övergrepp upplever detta mycket traumatiskt vilket kan påverka barnets 

självbild, personliga utveckling samt tillit i sociala relationer. Dessutom kan det ge uppskov till 

beteendestörningar (Tingberg 2012). 

Doidge, Higgins, Delfabbro och Segal (2017) ser ett tydligt samband mellan barnmisshandel 

och ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, missbruksproblem samt social instabilitet hos 

föräldrarna. Dym Bartlett, Kotake, Fauth och Easterbrooks (2016) visar dessutom att barn till 

mödrar som blivit utsatta för misshandel när de själva var barn har en ökad risk att drabbas. 

1.5 Teoretisk referensram 

Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och coping är en lämplig teoretisk ram för detta 

arbete som fokuserar på känslomässiga upplevelser som kan uppfattas som stress och 

motsvarande respons att hantera denna stress. Teorin grundar sig på att människor skapar en 

meningsfullhet i livet som fortsättningsvis påverkar deras livsvärld. Stress betyder en 

omskakning av denna meningsfullhet och kan skapa en situation som utmanar eller överstiger 

människans resurser. Människans respons på denna situation kallas för coping.  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det två typer av coping, problem- och 

emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping syftar till att hantera eller förändra 

problemet som utlöser stressen. Emotionsfokuserad coping syftar på att ta itu med emotionella 

svaret till problemet. Senare tillade Folkman och Moskowitz (2004) både meningsbaserad coping 

och socialt stöd. Den meningsbaserade copingstrategin fokuserar på att hitta en positiv mening 

med det som händer, trots en negativ upplevelse. Socialt stöd som coping kan både betyda 

emotionellt och instrumentellt stöd. 

Coping är en process som innebär att personen oftast omedvetet avgör hur en stressor, som till 

exempel känslomässiga upplevelser, påverkar den egna livsvärlden, en så kallad 

primärbedömning. Uppfattas situationen som hotfull efter denna värdering så sker en 
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sekundärbedömning. Detta innebär att en copingstrategi väljs utifrån inre och yttre resurser som 

då blir en respons. Efter copingprocessen utvärderas resultatet. Bedöms detta som positivt kan det 

leda till ett ökat självförtroende, känsla av kontroll samt känsla av sammanhang som personen har 

med sig nästa gång denne möter en liknande situation (Lazarus & Folkman 1984). 

1.6 Problemformulering 

Barn runt om i världen blir offer för fysisk, psykisk, sexuell och emotionell misshandel, vilket 

är ett stort problem förknippat med mycket lidande. Det finns mycket forskning om 

konsekvenserna av barnmisshandel för den uppväxande individen. Barnens psykiska och fysiska 

hälsa samt utveckling hotas och dessutom kan detta leda till problem senare i livet. 

Sjuksköterskor som kommer i kontakt med barn som misshandlats spelar en viktig roll genom att 

tidigt kunna upptäcka och sätta fokus på problemet. Forskningen visar tyvärr att de flesta inte 

fullföljer sin anmälningsplikt och detta gäller inte minst hälso- och sjukvården. Olika möjliga 

anledningar nämns, såsom bristande förmåga att känna igen riskfaktorer eller bristande kunskap 

om vem som ska anmäla, vad och till vem. Det som saknas i forskningen är hur sjuksköterskor 

upplever och hanterar situationen när de blir involverade i ett barnmisshandelsfall. Det är 

betydelsefullt för sjuksköterskor att ta del av andras erfarenheter med barnmisshandel för få en 

ökad kunskap och förståelse i hur det är att vara involverade i dessa situationer och hur de 

hanteras. Därför är det önskvärt att detta problem tas upp och integreras i grund- och 

vidareutbildning.  

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vara 

involverade i barnmisshandelsfall samt att beskriva en metodologisk aspekt i de inkluderande 

artiklarna. 

1.8 Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskor att vara involverade i ett barnmisshandelsfall? 

Hur beskrivs undersökningsgrupperna utifrån antal deltagare, ålder, kön och arbetslivserfarenhet 

som sjuksköterska i de inkluderade artiklarna? 
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2.0 Metod 

2.1 Design 

Detta arbete är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

Databaserna CINAHL och PubMed har använts för att få fram material till det föreliggande 

arbetet. Dessa databaser är lämpliga att använda för omvårdnadsforskning. CINAHL användes då 

det är en databas som innehåller omvårdnadsinriktade publikationer och PubMed användes då 

den innehåller ett stort utbud av medicinvetenskaplig och omvårdnadslitteratur (Polit & Beck 

2012). 

2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökord som användes var “child abuse”,”child maltreatment”, “nursing”, “nurse experience”, 

“nurses role”, “attitude of health personnel”, “mandatory reporting”, med AND och OR som 

booleska söktermer. De booleska söktermerna användes för att utöka samt begränsa sökresultatet 

(Polit & Beck 2012). Även framsökta artiklars referenser genomsöktes för att finna ytterligare 

artiklar till detta arbete. “Child abuse” söktes som nyckelord i både PubMed och CINAHL. I 

PubMed motsvarar det en sökning i MeSH-databasen, i CINAHL heter en liknande sökfunktion 

CINAHL Headings. Dessa två kan ibland överlappa, men är inte identiska (Polit & Beck 2012). 

Dessutom användes fritextsökning som visade sig resultera i ett större antal träffar. Se tabell 1. 

2.4 Urvalskriterier samt utfallet av möjliga artiklar 

Empiriska vetenskapliga artiklar inkluderas för arbetets syfte. Artiklarnas titel samt abstract 

lästes översiktligt igenom för att identifiera deras relevans för det föreliggande arbetes syfte och 

frågeställningar. Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle ha publikationsdatum inom 

de senaste tio åren (2008-2017), vara peer-reviewed (CINAHL), publicerade på engelska eller 

svenska, samt att de skulle vara tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle. Utfallet av 

sökningen redovisas i tabell 1.  

 

Inklusionskriterier:   

 Kvalitativa artiklar som handlade om sjuksköterskors och vidareutbildade 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta barn som utsattes för misshandel. 
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Exklusionskriterier:  

 Artiklar med kvantitativ ansats.  

 Artiklar som belyste barnens och föräldrarnas upplevelser, då de ej svarar på syftet. 

 Artiklar som belyste enbart sexuella övergrepp på barn, detta för att begränsa 

resultatomfånget.  

 
Tabell 1. Utfall av databassökning. 

Databas Begränsningar 
Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 
Möjliga 

artiklar (utan 

dubbletter) 

Utvalda 

artiklar (utan 

dubbletter) 

Medline via 

PubMed 
10 år, 
17-02-01 

"Child Abuse"[Mesh]AND nurse 

experience 
25 8 1 

Medline via 

PubMed 
10 år, 
17-02-01 

"Nurse’s Role" OR "Attitude of 

Health Personnel" OR "Nurse 

Experience" AND "child 

maltreatment"  

25 21 2 

Medline via 

Pubbed 
10 år 
17-02-01 

Child abuse AND mandatory 

reporting AND nurse 
55 17 3 

CINAHL Peer reviewed 
2008 – 2017 
17-02-01 

(MH “child abuse”) AND nurses 

experience 
25 13 4 

Manuell sökning 

via artikelreferens 

    

2* 
 

Summa 
  

130 59 12 

*Nämns *1 och *2 i referenslistan. 

 

2.5 Urvalsprocessen 

Samtliga sökningar gav 148 träffar. Arton dubbletter exkluderades vilket resulterade i 130 

artiklar. Artiklarnas titlar lästes först för att bedöma om de var relevanta för det föreliggande 

arbetes syfte samt frågeställningar. Sjuttioen artiklar exkluderades då de ej var relevanta för 

syftet, de kunde exempelvis handla om sexuell misshandel, missbruk, riskfaktorer, 

barnmisshandel inom tandläkarvård, skolpersonalens erfarenheter av barnmisshandel samt 

preventionsarbete. Det återstod sedan 59 artiklar vars abstrakt lästes noggrant. Fyrtionio artiklar 

valdes bort eftersom det visade sig att de antingen inte svarade på syftet av det föreliggande 

arbetet eller var kvantitativa studier, vilket var ett av exklusionskriterierna.  
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Slutligen återstod det tio artiklar vars innehåll lästes igenom grundligt. Författarna drog 

slutsatsen att dessa svarade på syftet samt frågeställningar då de handlade om sjuksköterskors 

upplevelser av att misstänka misshandelsbrott eller omsorgssvikt samt när de behövde bestämma 

att anmäla dessa fall enligt anmälningsplikten. Två ytterligare artiklar inkluderades utifrån 

referenslistor. Urvalsprocessen presenteras i figur 1. 

 
Figur 1: Flödesschema urvalsprocess 
 

2.6 Dataanalys 

Artiklarnas metod- och resultatdel lästes enskilt för att skapa en bild av materialet med syftet 

och frågeställningar i fokus. I studierna där resultatdelen baserades på andra yrkeskategoriers 

upplevelser utöver sjuksköterskornas negligerades dessa delar av resultatet. Varje författare 

markerade och dokumenterade det som tycktes svara på syftet. Därefter sammanställdes data per 

artikel i en tabell för att organisera informationen tematiskt. För att hitta återkommande teman i 

de olika studierna analyserades och färgmarkerades informationen tillsammans genom att leta 

efter liknande upplevelser som var relevanta för syftet. Samtidigt diskuterades skillnader fram i 

innehållet för att särskilja dessa teman bättre. Det framkom två huvudteman som delades in i två 

huvudrubriker: Att upptäcka barnmisshandel och Att anmäla barnmisshandel. Trots att 
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dataanalys i kvalitativa studier ofta är en individuell process, beroende på den respektive studien, 

så är enligt Polit och Beck (2012) spaning efter likheter och skillnader den vanligaste ansatsen.  

Efter en ytterligare analys av data markerade författarna de enskilda upplevelserna i 

underkategorier genom att använda sig av olika symboler. Dessutom dokumenterades hur många 

artiklar som hade tagit upp dessa upplevelser för att få en idé över deras frekvens och relevans. 

Resultatdelen är strukturerad enligt de framkomna huvudteman och underkategorierna.  

För att förtydliga resultatet sammanställdes två översiktliga tabeller. Den första, bilaga 1 - 

resultatöversikt, presenterar författare, syfte och huvudresultat för varje studie. Därefter visas på 

samma sätt en metodologisk översikt i bilaga 2. 

2.7 Etiska överväganden. 

Författarna strävade efter ett professionellt och objektivt förhållningssätt vid presentation och 

diskussion av resultatet. Innehållet av de inkluderade artiklarna granskades noggrant, inga artiklar 

och resultat uteslöts på grund av personliga åsikter. Samtidigt följde sammanställning av det 

föreliggande arbetet gällande etiska regler, genom att undvika fabricera, förfalska eller plagiera 

vetenskapliga data. Detta säkerställer att det håller en hög nivå av integritet (Polit & Beck 2012). 

3.0 Resultat 

Resultatet baseras på tolv artiklar och presenteras under två huvudrubriker: Att upptäcka 

barnmisshandel och Att anmäla barnmisshandel. Dessa huvudrubriker följs av underrubriker som 

representerar de olika stegen i den upplevda processen av att vara involverade i ett 

barnmisshandelsfall: Misstanke om barnmisshandel och Bekräfta misstanken om barnmisshandel 

samt Anmäla barnmisshandel och Barnmisshandelsutredning. I slutet av resultatdelen redovisas 

och beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp utifrån kön, ålder och relevant 

arbetslivserfarenhet.   

3.1 Att upptäcka barnmisshandel  

3.1.1 Misstanke om barnmisshandel 

Många sjuksköterskor som mötte barn i olika vårdsituationer berättade att det ofta uppstod en 

magkänsla, en intuition, om att något inte stämde. Denna magkänsla ledde till misstanken om att 

barnet kunde vara utsatt för misshandel eller vanvård. Det skapade en frustration då 

sjuksköterskorna inte objektivt kunde redogöra för misstanken (Eisbach & Dreissnack 2010; 
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Francis et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 

2011). Dessutom upplevde flera sjuksköterskor att de var osäkra på hur de skulle tolka tecken på 

att barnet utsattes för misshandel. Många kände sig osäkra i hur de skulle hantera hela situationen 

(Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; 

Francis et al. 2012; Rowse 2009b; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008).  

Eisbach och Driessnack (2010) samt Söderman och Jackson (2011) beskrev i sina studier att 

vissa sjuksköterskor med många års erfarenhet av att jobba med barn upplevde sig ha gott 

självförtroende och god kunskap. Detta gjorde att de inte ifrågasatte sig själv samt sin förmåga att 

tolka tecken på misshandel. Däremot var det omöjligt att vara emotionellt förberedd på att möta 

dessa barn trots tidigare erfarenheter (Barrett et al. 2016). 

En utmärkande upplevelse i dessa situationer var att sjuksköterskor blev besvikna på sig själva 

då de kände sig lurade av föräldrarnas bortförklaringar och historier över hur barnens skador hade 

uppstått. Det förklarades att det var svårare att misstänka föräldrar som var trevliga (Schols, de 

Ruiter & Öry 2013, Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Tiyyagura et al. 2016). På mindre orter 

kunde sjuksköterskans relation till föräldrarna leda till att sänka kraven på gott föräldraskap samt 

att de uppfattade sin roll som mer exponerad eftersom de exempelvis kunde stöta på förövaren i 

det privata livet (Schols, de Ruiter & Öry 2013).  

3.1.2 Bekräfta misstanken om barnmisshandel 

När misstanken om barnmisshandel uppstod så upplevde sjuksköterskor att de ville bekräfta 

sin osäkerhet med mer påtagliga bevis. De kände exempelvis behov av att bygga upp en relation 

till barnet (Kraft & Eriksson 2015) eller av att investera i en relation med föräldrarna även om det 

var svårt att kommunicera med dem (Schols, de Ruiter & Öry 2013). En av de största 

utmaningarna som sjuksköterskor upplevde i samarbete med familjen när de misstänkte 

barnmisshandel var att behålla ett professionellt förhållningssätt (Barrett, Denieffe, Bergin & 

Gooney 2016; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Kraft & Eriksson 2015).  

Det upplevdes som en balansgång mellan att vilja stödja barnet på så många sätt som möjligt 

och risken att förlora barnets tillit. För att få barnet att kunna öppna sig upplevde sjuksköterskor 

att det var viktigt med en lugn och trygg miljö. I samtalen med barn upplevde de flesta att det var 

viktigt att undvika frågor som kunde uppfattas som anklagande. Deras egen respons på barnets 

berättelse kändes som avgörande, att de visade att de kunde hantera sanningen som kunde vara 
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fruktansvärd (Kraft & Eriksson 2015). Den uppbyggda relationen till barnet ledde till att flera 

sjuksköterskor kände ett stort ansvar för barnet (Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay 

Fomani 2015; Feng, Fetzer, Chen, Yeh & Huang 2010; Söderman & Jackson 2011).  

Enligt Eisbach och Driessnack (2010) kunde sjuksköterskorna däremot också uppleva att 

samtalet och vissa frågor kunde ge barnet ideér att anklaga sina föräldrar trots att de inte blivit 

utsatta, med avsikt att hämnas på sina föräldrar eller vinna något utav situationen. 

Sjuksköterskorna önskade en bättre förståelse för vad som gjorde att föräldrar kunde utsätta sina 

barn för misshandel (Barrett et al. 2016). Vissa sjuksköterskor som också var föräldrar hade en 

större förståelse för hur olika påfrestningar som föräldrar upplevde kunde vara orsaken till vissa 

fall av barnmisshandel (Barrett et al. 2016; Feng, Chen, Fetzer, Feng, & Lin 2012; Tingberg 

Bredlöv & Ygge 2008). Det var svårt att känna hat gentemot förövaren och samtidigt upprätthålla 

en professionell attityd till att även förövaren skall stöttas och hjälpas (Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008).  

Det upplevdes som svårt att prata med föräldrarna angående misstanken eftersom 

sjuksköterskorna blev rädda för föräldrarnas reaktioner - antingen för att de inte ville samarbeta 

eller för att de kunde bli aggressiva (Schols, de Ruiter & Öry 2013). Upplevelsen av att vara rädd 

för sin egen säkerhet togs upp i flera studier (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach 

& Driessnack 2010; Feng et al. 2010; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013; 

Tiyyagura et al. 2016). I Taiwan uppfattade sjuksköterskor enligt Feng et al. (2010) en rädsla att 

göra en anmälan om misshandel när det upptäcktes i hemmiljön. Däremot upplevde de 

sjukhusmiljön som skyddande där de kände tillit till sina kollegor. 

Bekräftelsen av att barnet blivit utsatt för misshandel lämnade en djup och långvarig känsla 

hos de flesta sjuksköterskorna och påverkade dem känslomässigt under lång tid (Barrett et al. 

2016; Eisbach & Driessnack 2010; Feng et al. 2012; Francis et al. 2012; Rowse 2009b; Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008). I denna situation upplevde många sjuksköterskor att kollegorna var en 

viktig aspekt för att hantera och bearbeta dessa känslor (Söderman & Jackson 2011; Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008; Tiyyagura et al. 2016). Ett dilemma som vissa sjuksköterskor dock 

upplevde var att de kände sig osäkra om de kunde, ville eller fick diskutera upptäckten och sina 

känslor med kollegor. Upplevelsen av att de inte hade någon att vända sig till skapade känsla av 

ensamhet och isolering (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Rowse 2009b).  
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Sjuksköterskor i Iran sig maktlösa då de ville skydda barnen. De kunde inte göra något för 

barnet eftersom fäder “äger” sina barn upp till 18 år. De saknade stöd i en lag eller en 

barnrättsorganisation i arbetet mot barnmisshandel (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015). 

En ytterligare faktor som Tiyyagura et al. (2016) nämnde är att sjuksköterskorna i 

ambulansvården, i USA, upplevde att de inte orkade göra en full fysisk undersökning för att 

bekräfta misstanken på grund av den höga arbetsbelastningen. 

3.2 Upplevelser av att anmäla barnmisshandel  

3.2.1 Anmäla barnmisshandel 

När sjuksköterskorna tog beslutet om att anmäla barnmisshandel så upplevde de flesta tvivel 

på om anmälan verkligen var det bästa för barnet respektive familjen i sin helhet. De kände oro 

över att barnet skulle separeras från familjen (Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay 

Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015). Det 

framkom att sjuksköterskor plågades av rädsla för barnets säkerhet (Barrett et al. 2016; 

Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Feng et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Söderman & 

Jackson 2011; Tiyyagura et al. 2016) samt att de upplevde att de inte ville svika barnet genom att 

ge falskt hopp och löften som inte kunde förverkligas. Sjuksköterskorna var även rädda för att 

föräldrarna skulle bryta kontakten med vården (Kraft & Eriksson 2015) eller flytta (Francis et al. 

2012; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013).  

Sjuksköterskor upplevde skuldkänslor om anmälningsprocessen inte följdes upp eftersom det 

sårade både familjen, barnet och även de själva (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015). De 

skuldbelade även sig själva för att de eventuellt hade gjort fel mot barnet eller felaktigt anklagat 

föräldrarna (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Tiyyagura et 

al. 2016). Det framkom även att vissa sjuksköterskor var rädda för att göra något fel i processen 

som kunde leda till att förövaren skulle frias (Rowse 2009b). Trots anmälningsplikten upplevde 

vissa sjuksköterskor att det inte borde vara deras huvudsakliga uppgift att hantera anmälan. De 

lade över ansvaret på socialarbetare, läkare eller kollegor med högre status (Feng et al. 2010; 

Francis et al. 2012). Om barnmisshandeln skedde på en mindre ort kunde sjuksköterskor uppfatta 

att deras synliga roll i samhället kunde medföra negativa konsekvenser, både på den personliga 

och professionella nivån, om de skulle anmäla (Francis et al. 2012).  
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Framförallt nyutexaminerade sjuksköterskor vågade inte fråga sina kollegor om hur de skulle 

gå tillväga i anmälningsprocessen. De var rädda att bli dömda av kollegorna (Rowse 2009b).     

Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att anmäla samt att hantera 

kontakten med familjen och barnet (Feng et al. 2012; Rowse 2009b). Tidspressen nämns som en 

avgörande upplevelse för sjuksköterskorna även i Tiyyaguras et al. (2016) studie och det ansågs 

som en lättnad att ha en engagerad handledare som stöttade dem genom hela processen och även 

frigjorde tid. Trots mycket osäkerhet och rädslor i anmälningsprocessen kände dock många att 

det var det enda rätta att göra och de ville fullfölja sin plikt ändå (Eisbach & Driessnack 2010; 

Francis et al. 2012; Rowse 2009b; Söderman & Jackson 2011; Tiyyagura et al. 2016).  

3.2.2 Barnmisshandelsutredning 

Enligt Kraft och Eriksson (2015) upplevde sjuksköterskorna dokumentationen av 

barnmisshandel som obekväm eftersom det kunde innehålla mycket känslig information, vilket 

ledde till dokumentationsbrist. Rowse (2009b) tog upp att sjuksköterskor som behövde skriva 

rapporter om misshandeln inför en rättegång var rädda att de skulle bli missförstådda eller att de 

skulle skriva någonting som kunde fördröja utredningen och förlänga lidandet för barnet. 

När en anmälan hade gjorts var de flesta sjuksköterskorna med om samarbets- och 

kommunikationsproblem med andra parter i utredningsprocessen, såsom Soc, vilket ledde till 

känslor som frustration, ilska och uppgivenhet (Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; 

Kraft & Eriksson 2015; Rowse 2009b; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008). Det framkom även att många kände sig illa behandlad eller underordnad i samarbetet 

(Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013; 

Söderman & Jackson 2011). Borimnejad och Khoshnavay Fomani (2015) beskrev en 

uppgivenhet som sjuksköterskor i Iran kände för att en anmälan till polisen i de flesta fall inte 

följdes upp.   

Utifall sjuksköterskorna behövde uppträda som vittne i rätten upplevdes det som ett 

stressmoment, märkt av känslor som rädsla, osäkerhet och obehag (Barrett et al. 2016; Rowse 

2009b). En annan viktig punkt som nämndes av Rowse (2009b) var att sjuksköterskorna tyckte 

det var svårt att släppa taget och lämna barnmisshandelsfallen bakom sig på grund av att de 

saknade information och att det fanns för många lösa trådar. Enligt Tingberg, Bredlöv och Ygge 

(2008) upplevde vissa sjuksköterskor ett behov att få professionell rådgivning i efterhand.   
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3.3 Metodologisk frågeställning 

Undersökningsgrupperna är beskrivna i alla inkluderade artiklar och redovisas i Bilaga 2: 

Metodologisk översikt. 

 

3.3.1 Antalet deltagare 

Det var totalt 222 deltagare i de inkluderade artiklarna varav 161 var sjuksköterskor (Barrett et 

al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Feng et al. 

2012; Feng et al. 2010; Francis et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Rowse 2009b; Schols, de 

Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Tiyyagura et 

al. 2016). 

Det lägsta antalet var sex deltagare (Söderman & Jackson 2011), det högsta var 34 (Schols, de 

Ruiter & Öry 2013). Sex artiklar hade mellan tio och 20 deltagare (Barrett et al. 2016; 

Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Feng et al. 2012; Francis et al. 2012; Rowse 2009b; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). De resterande fyra artiklarna hade 21-28 deltagare (Feng et al. 

2010; Eisbach & Driessnack 2010; Kraft & Eriksson 2015; Tiyyagura et al. 2016). 

3.3.2 Könsfördelning 

I tre studier framkom det inte någon könsfördelning (Feng et al. 2012; Feng et al. 2010; Rowse 

2009b). I tre studier var alla deltagarna kvinnor (Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 

2013; Söderman & Jackson 2011). 

I de övriga fem artiklarna var det totalt 59 kvinnliga deltagare (Borimnejad & Khoshnavay 

Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; 

Tiyyagura et al. 2016). Det var totalt 36 manliga i de resterande fem artiklarna (Borimnejad & 

Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008; Tiyyagura et al. (2016).  

3.3.3 Åldersfördelning 

I sex studier framkom det inte någon åldersfördelning (Barrett et al. 2016; Eisbach & 

Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Rowse 2009b; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Tiyyagura 

et al. 2016).  
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I de övriga artiklarna sträcker sig åldersspannet av deltagarna från 25 till 64 år (Borimnejad & 

Khoshnavay Fomani 2015; Feng et al. 2012; Feng et al. 2010; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de 

Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011).  

3.3.4 Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 

I två studier framkom det ingen arbetslivserfarenhet som sjuksköterska (Francis et al. 2012; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Två studier nämnde ett genomsnittsvärde för 

arbetslivserfarenheten mellan åtta och ett halvt år till 22,7 år (Söderman & Jackson 2011); 

Tiyyagura et al. 2016).  

I de övriga artiklarna sträckte sig den relevanta arbetslivserfarenheten från två till 38 år. 

(Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Feng 

et al. 2012; Feng et al. 2010; Kraft & Eriksson 2015; Rowse 2009b; Schols, de Ruiter & Öry 

2013).  

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att deras misstanke om barnmisshandel oftast 

baserades på en magkänsla vilket skapade osäkerhet och frustration. Känslan av osäkerhet är 

konstant genom hela processen från misstanke till utredning. De upplevdes svårt att upprätthålla 

ett professionellt förhållningssätt. Flera studier visar att många av deltagarna var rädda för sin 

egen säkerhet. Sjuksköterskorna kände att dessa fall lämnade djupa spår. Både oro och 

tillfredsställelse kunde uppstå i samband med anmälan.  

Under utredningsprocessen visar studier att uppgivenhet och frustration dominerade i 

samarbetet med Soc, exempelvis på grund av brist i statusuppdatering över fallen. De flesta 

sjuksköterskorna upplevde att kollegorna var ett stort stöd i processen, dock hade inte alla 

tillgång till det. 

Det var totalt 222 deltagare varav 161 sjuksköterskor, mellan 25 - 64 år gamla. Majoriteten var 

kvinnor och den relevanta arbetslivserfarenheten låg mellan två och 38 år.   
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevda känslor och copingstrategier 

Det framkom i resultatet av det föreliggande arbetet att framförallt osäkerhet hade stor 

påverkan på sjuksköterskorna i förhållande till att misstänka barnmisshandel, tolka tecken samt 

hur de skulle hantera situationen (Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; 

Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Rowse 2009b; Schols, de Ruiter & Öry 2013; 

Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Studier av Svärd (2016) samt 

Lines, Hutton och Grant (2016) bekräftar att osäkerhet är vanligt i denna situation eftersom andra 

yrkesprofessioner (läkare, lärare, psykologer etc.) upplevde liknande när de kom i kontakt med 

barnmisshandel. En skillnad som framkom i resultatet var att sjuksköterskor med många års 

erfarenhet upplevde att de hade adekvata kunskaper och inte behövde ifrågasätta sin egen 

förmåga (Eisbach & Driessnack 2010; Söderman & Jackson 2011).  

Författarna av föreliggande arbete tror att det beror på att deltagarna i speciellt dessa studier 

huvudsakligen jobbade med barn och därmed hade en mer specifik erfarenhet kring barns hälsa, 

utveckling och tankesätt. Erfarenhet kan ses som en indirekt och värdefull inre resurs för att ta sig 

igenom copingprocessen. Denna process möjliggör att sjuksköterskorna kan överkomma negativa 

påfrestningar som leder till personlig och professionell utveckling (Zander, Hutton & King 2010). 

Diskussion och rådfrågning med kollegor nämndes som ett viktigt behov av sjuksköterskorna 

för att kunna överkomma sin osäkerhet (Feng et al.2010; Söderman & Jackson; Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008; Tiyyagura et al. 2016). I motsats till detta påpekar Borimnejad och 

Khoshnavay Fomani (2015) samt Rowse (2009b) att relationen till kollegorna kunde även skapa 

negativa känslor såsom rädsla för att bli isolerad eller dömd. Möjligheten att ha tillgång till ett 

socialt nätverk är en viktig copingresurs enligt Lazarus och Folkmans (1984) teori. Kvaliteten av 

det tillgängliga sociala nätverket på jobbet är en avgörande faktor för att kunna hantera stress på 

ett effektivt sätt. Det minskar risken för negativa konsekvenser, såsom isolering, ensamhet eller 

utbrändhet (Zander, Hutton & King 2010). Vikten av det sociala stödet borde uppmärksammas 

mer ute i verksamheten samt att det bör ske ömsesidigt. Det är lika viktigt att ge socialt stöd till 

sina kollegor som att ta emot det. 

Författarna av det föreliggande arbete hävdar att ett annat sätt att minska känslor av osäkerhet 

och tvivel skulle kunna vara mer teoretisk och praktisk träning kring barnmisshandel. Detta 

bekräftas av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) samt Herendeen, Blevins, Anson 
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och Smith (2014) då träning varit till hjälp för deltagarna. Dessutom skulle det kunna vara 

värdefullt med stödjande riktlinjer eller handlingsplan om hur misshandelsfallen ska hanteras, 

vilket bekräftas av Svärd (2016) som dock samtidigt hävdar att andra faktorer har en större 

påverkan när det gäller att ta ett beslut om anmälan. Träning, riktlinjer och handlingsplaner skulle 

kunna ses som en problemfokuserad copingstrategi som skulle kunna hjälpa att bryta 

beteendemönster och få kontroll på situationen (Lazarus & Folkman 1984). I motsats leder 

förbättrade teoretiska och praktiska kunskaper hos sjuksköterskorna inte nödvändigtvis till en 

förbättring i att tolka tecken på misshandel och agerandet därpå, enligt Lines, Hutton och Grant 

(2016). Författarna i detta arbete drar följaktligen slutsatsen att den subjektiva uppfattningen av 

situationen spelar en avgörande roll, som kan präglas av bakgrund, tidigare erfarenheter, kultur 

och attityder. Det är svårt att ta hänsyn till denna subjektiva aspekt i träning och utbildning vilket 

även styrks i studien av Lines, Hutton och Grant (2016).  

Rädsla är en ytterligare känsla som sjuksköterskorna upplevde, framförallt rädsla för sin egen 

säkerhet (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Feng et al. 

2010; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tiyyagura et al. 2016), samt för att 

förlora kontakten och relationen till familjen (Francis et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Schols, 

de Ruiter & Öry 2013). Denna rädsla att bli måltavla för föräldrarnas reaktioner verkar vara en 

naturlig reaktion eftersom andra professioner upplevde detsamma, enligt Feng et al. (2010) samt 

Schols, de Ruiter och Öry (2013). Författarna av det föreliggande arbete anser att rädsla för sin 

egen säkerhet verkar medföra ett stresspåslag med allvarliga negativa konsekvenser som följd. I 

dessa situationer är det viktigt med socialt stöd samt att det eventuellt behövs även mer formellt 

psykologiskt stöd för att kunna återfå trygghet på arbetsplatsen. Det finns forskning som belyser 

att stödjande insatser för sjuksköterskor var viktigt för att kunna hantera fall av barnmisshandel 

(Rowse 2009a).  

I samarbetet med familjen kände sjuksköterskorna som den största utmaningen att behålla ett 

professionellt förhållningssätt (Barrett, Denieffe, Bergin & Gooney 2016; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008; Kraft & Eriksson 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013). Sjuksköterskorna berättade 

att de hade svårt att förstå hur en förälder kunde göra sitt barn illa men att de kunde känna 

förståelse för vissa påfrestningar i situationer med barn om de själv var förälder, eller om 

förövaren var ärlig över situationen (Barrett et al. 2016). Deltagarna i Barrett et al. (2016) 

beskrev att de däremot inte kunde vara emotionellt förberedda på att möta barn som blivit 
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skadade av sina föräldrar. Samarbetet med familjen verkar vara speciellt invecklat om den 

rådande policyn är mer familjecentrerad, som i Sverige, än barnskyddsinriktad, som i andra 

länder, sammanfattar författarna till det föreliggande arbete. Även om sjuksköterskorna försökte 

att ge en professionell respons beskrev de flesta att ansvaret för barnet hade den högsta prioriteten 

(Barrett et al. 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Feng 

et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Söderman & Jackson 2011; Tiyyagura et al. 2016). Det är 

viktigt att reflektera och bli medveten om hur känslorna påverkar hanterandet och agerandet, 

vilket Zander, Hutton och King (2010) ser som ett avgörande verktyg för att ta sig igenom 

copingprocessen. Bedömningen om vilken påverkan en stressor har, samt vilka resurser det finns 

för att ta itu med situationen är individuell och alla sjuksköterskor måste hitta sitt eget personliga 

sätt för att hantera detta (Zander, Hutton & King 2010).  

När sjuksköterskorna bestämde sig att agera på sina misstankar att anmäla kunde de i 

efterhand uppleva oro och skuldkänslor i samband med anmälningen, men även tillfredsställelse. 

Skuldkänslorna baserades mestadels på tvivel av att ha gjort mer skada än nytta mot familjen och 

barnet (Borimnejad & Khoshnavay Fomani 2015; Eisbach & Driessnack 2010; Tiyyagura et al. 

 2016). Däremot kan en känsla av tillfredställelse efter ett barnmisshandelsfall förknippas med en 

meningsbaserad conpingstrategi, anser författarna till det föreliggande arbete. De kunde se 

tillbaka på processen och finna en positiv mening i det som de upplevde, trots det tragiska som de 

mött. Detta är i enlighet med Folkman och Moskowitz (2004) och Zander, Hutton och King 

(2010) som menar att individen kan hitta en positiv mening i en situation som var negativt 

påfrestande. 

Det framkom även att sjuksköterskorna valde att inte anmäla sin misstanke eller att lägga över 

anmälningen till kollegor eller annan yrkeskategori (Feng et al. 2010; Francis et al. 2012). Denna 

undvikande reaktion kan kopplas till en emotionsfokuserad copingstrategi som används när en 

person känner obehagliga känslor och känner behovet av att undvika och fly från dessa känslor 

(Lazarus & Folkman 1984). Denna strategi är möjligtvis inte det rätta tillvägagångssättet att 

hantera situationen. Det finns copingstrategier som innebär negativa konsekvenser vilket Zander, 

Hutton och King (2010) beskriver. Därför är det viktigt att vara medveten om sitt eget sätt att 

handla och hantera för att kunna vidareutveckla förmågan att klara av obehagliga känslor 

(Zander, Hutton & King 2010). 
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Samarbetet med andra instanser i ett barnmisshandelsfall framkallade negativa upplevelser för 

sjuksköterskorna, såsom ilska, frustration och uppgivenhet (Eisbach & Driessnack 2010; Francis 

et al. 2012; Kraft & Eriksson 2015; Rowse 2009b; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008). Den största frustrationen utlöstes av kommunikationsproblem och att det 

saknades återkoppling av till exempel Soc över utredningens status. Detta bekräftade även 

studien av Herendeen et al. (2014) där hälften av deltagarna tyckte att de inte fick en adekvat 

statusuppdatering av Soc. Konsekvensen av denna oklarhet var att det var svårt att ta sig vidare 

då de involverade sjuksköterskorna inte fick ett avslutande moment. Det är viktigt med ett utökat 

formellt socialt stöd som erbjuds av arbetsgivare som stödjer sjuksköterskorna vare sig de har 

god kontakt med kollegor eller inte. Alla bör ges möjlighet att kunna bearbeta fallet så att de kan 

gå vidare i livet.  

Här kunde det vara klokt att ha någon form av etiska ronder med alla inblandade yrkesgrupper 

för att ventilera det specifika barnmisshandelsfallet där de tillsammans kan hjälpa varandra att 

komma vidare. Samtidigt skulle det vara viktigt att erbjuda formell psykologisk rådgivning 

efteråt. Det skulle också vara hjälpsamt för sjuksköterskor som inte har socialt stöd eller inte är 

självmotiverade att söka stöd i arbetsteamet. Zander, Hutton och King (2010) bestyrker att 

formellt socialt stöd utgör en viktig positiv tillgång för att kunna bearbeta och få ett avslut.  

4.2.2 Metodologisk frågeställning 

I kvalitativa studier är undersökningsgrupperna ofta små och tenderar att ge ett rikt och 

detaljerat resultat. Det är dock osannolikt att resultatet från kvalitativa studier går att 

generaliseras eller är överförbart på en större population (Polit & Beck 2012). De flesta 

deltagarna i de ingående artiklarna var kvinnor, vilket speglar den rådande könsfördelningen i 

vården, som statistik visar (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2014). Undantaget är studien som 

genomfördes av Tiyyagura et al. (2016) där majoriteten var manliga deltagare, vilket författarna 

ansågs som speciellt, vilket skulle kunna återspegla könsfördelningen i ambulansvården.  

Bara hälften av de inkluderade artiklarna anger åldersfördelning, där deltagarna har varit 

mellan 25 och 64 år. Detta innebär att ett stort spann av livserfarenhet har iakttagits, vilket är 

lämpligt för att få en varierad bild, där man kan fånga både nyutexaminerade och erfarna 

sjuksköterskors erfarenheter. Det hade dock också varit intressant att kunna fördjupa sig specifikt 

i nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse, eftersom situationen kring barnmisshandel knappt 
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tas upp under utbildningen. Den relevanta arbetslivserfarenhet nämns i tio av de tolv inkluderade 

artiklarna, vilket möjliggör att se om urvalsgrupperna är relevanta. 

Majoriteten av de valda artiklarna beskrev urvalsgrupperna detaljerad och väl och detta kan 

enligt Polit och Beck (2012) ses som en styrka eftersom det möjliggör att bedöma artiklarnas 

kvalitet, pålitlighet och överförbarhet. 

4.3 Metoddiskussion 

Resultatet baserades enbart på kvalitativa studier, vilket enligt Polit och Beck (2012) är den 

lämpliga typen av studie för att beskriva upplevelser och kan följaktligen ses som en styrka. 

Artiklarna som valdes för resultatet publicerades inom de senaste tio åren och de representerade 

därmed den mest aktuella forskningen kring detta område. Artiklarna söktes i både CINAHL och 

PubMed vilket författarna ser som en styrka eftersom databaserna tillsammans täcker den största 

delen av omvårdnadsinriktad forskning. Fyra artiklar hittades enbart i CINAHL vilket bekräftar 

att användning av båda databaserna var nödvändig för att få ett så djupt och varierat resultat som 

möjligt. Dessutom var alla artiklar som användes peer-reviewed som kan ses som en styrka 

eftersom de granskades av forskare med stor expertis i området. Samtidigt kan dock detta också 

betyda att viktigt material i det föreliggande forskningsområde uteslutits (Polit & Beck 2012).    

Under dataanalysen jobbade författarna enskilt i början och tillsammans vid sammanställning 

av resultatet. Eftersom båda författarna kom fram med samma resultat och det fanns hög 

samstämmighet styrker det objektiviteten och trovärdigheten av arbetet. En transparent och 

noggrann beskrivning av hur teman och underkategorier har analyserats fram är en ytterligare 

aspekt för god kvalitet (Polit & Beck 2012). 

Då de valda artiklarna i detta arbete var skrivna på engelska kan detta ses som en svaghet 

eftersom författarna inte har engelska som modersmål och risk för feltolkning kunde uppstå.  

En ytterligare svaghet i denna litteraturstudie var att sökning av artiklarna begränsades med att 

vara tillgängliga i fulltext och via Högskolan i Gävle vilket kan innebära att relevant material 

omedvetet har uteslutits. Författarna anser dock att det funna resultatet var mycket detaljerat och 

omfattande. 

De flesta av de ingående artiklarna redovisade tydligt sin deltagande urvalsgrupp vilket kan 

ses som en styrka. I fyra av de valda artiklarna bestod urvalsgrupperna utav blandade 

yrkesgrupper. Förutom sjuksköterskor nämndes det också lärare, läkare, polis samt 
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socialarbetare. Författarna till det föreliggande arbetet valde att förkasta allt material för resultatet 

som inte tydligt stod i samband med sjuksköterskors upplevelse enligt inklusionskriterierna.   

4.4. Kliniska implikationer samt förslag på fortsatt forskning  

De beskrivna upplevelserna av att vara involverad i barnmisshandelsfall bidrar till ökad 

kunskap och förståelse hur det känslomässigt påverkar sjuksköterskor att möta barn som utsätts 

för barnmisshandel. Studien skapar en medvetenhet om att det är svårt att förbereda sig 

emotionellt på att hantera dessa fall. Det behövs ytterligare forskning på hur sjuksköterskor skulle 

kunna bli bättre känslomässigt förberedd inför mötet med barnmisshandel - både genom specifika 

träningsinsatser och i sjuksköterskeutbildningen.  

Arbetet belyser dessutom att socialt stöd, att kunna prata och konsultera med en kollega eller 

handledare, var ytterst centralt. Den kliniska organisationen skulle kunna tillmötesgå detta behov 

bättre genom att strukturellt erbjuda detta på arbetsplatsen. Det skulle kunna handla om öppna 

diskussioner, etiska ronder samt fall- eller simulationsstudier. Samtidigt skulle detta kunna främja 

professionella etiska värderingar och förhållningssätt. 

Det är viktigt att framtida forskning inte enbart fokuserar på negativa upplevelser av 

barnmisshandel utan även undersöker detta område genom att fokusera mer på använda 

copingstrategier, från en mer salutogen synvinkel. Detta skulle kunna leda till utveckling av mer 

lösningsorienterade verktyg för att överkomma de negativa upplevelserna.  

 

4.5 Slutsats 

De olika stegen i ett barnmisshandelsfall sätter framförallt negativa spår på sjuksköterskan. 

Osäkerhet spelar den största rollen och går som en röd tråd genom alla olika steg. Även om 

socialt stöd upplevdes som en bra resurs för att kunna hantera dessa situationer finns det många 

utmaningar kvar att hitta mer lösningsorienterade ansatser. Det behövs en mer salutogen 

synvinkel i forskning, sjuksköterskeutbildning och i verksamheter, för att förbättra förutsättningar 

för sjuksköterskor att kunna hantera dessa upplevelser.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatöversikt 

Författare Syfte Huvudresultat 

1. Barrett, 

Denieffe, Bergin 

& Gooney 

Att utforska barnsjuksköterskors syn på att ta 

hand om spädbarn med skador inte orsakad av 

olyckor 

Sjuksköterskor upplevde på personliga nivån olika negativa och ihållande känslor i mötet med barnen. De 

reflekterade sin upplevelse av sin professionella roll, skyldigheten att vårda både barn och föräldrar, samt 

sin roll i samspel med andra discipliner under barnmisshandelsfall. Sjuksköterskor beskrev dessutom sina 

upplevelser i samarbete med familjen och hur viktigt det är att förbli professionellt. Slutligen reflekterade 

de över sina resurser att motstå dessa utmaningar när de vårda misshandlade barn. 

2. Borimnejad & 

Khoshnavay 

Fomani 

Att utforska iranska sjuksköterskors 

erfarenheter av att rapportera barnmisshandel 

och utmaningarna i denna process. 

Sjuksköterskor upplevde kunskapsbrist och svårigheter i att se tecken på barnmisshandel. De fick för lite 

information vilket var ett hinder för anmälan av barnmisshandelsfall. Det beskrevs att inget hände även om 

de rapporterade till polisen samt att det hade att göra med religionen där pappan är förmyndare. Dessutom 

upplevde sjuksköterskorna känslor av hot från föräldrar och rädsla för sin egen säkerhet. 

3. Eisbach & 

Driessnack 
1. Att beskriva processen för anmälningsplikt 

av barnmisshandel utifrån barnsjuksköterskans 

perspektiv 
2. Att få insyn i omständigheterna som 

påverkar anmälningsprocessen 

Sjuksköterskor upplevde osäkerhet och att de hade kunskapsbrist i hur de skulle tolka tecken på 

barnmisshandel, vilket ledde till självtvivel. Andra sjuksköterskor upplevde motsatsen: de upplevde sig ha 

gott självförtroende och goda kunskaper i att se och tolka tecken på barnmisshandel. De upplevde rädslor 

för föräldrarnas reaktioner och den egna säkerheten, vilket påverkade deras beslut om att anmäla eller inte. 

Anmälningsprocessen sågs som en komplex situation. 

4. Feng, Chen, 

Fetzer, Feng, & 

Lin 

Att beskriva erfarenheter av att samarbeta och 

de olika perspektiven av att anmäla 

barnmisshandel för fyra professioner med 

anmälningsplikt i Taiwan. 

Sjuksköterskorna upplevde etiska konflikter i mötet med barn utsatta för misshandel: konflikten mellan att 

göra gott och barnets autonomi. De upplevde att de hade för lite tid med barnet och att de kände en 

osäkerhet för barnets/barnens framtid. De kände att anmälningslagen är ett stöd i arbetet med utsatta barn 

då de kunde hänvisa till lagen om föräldrarna motsatte sig beslutet samt att det tillhörde deras plikt att 

anmäla.  

5. Feng, Fetzer, 

Chen, Yeh & 

Huang 

Att beskriva de etiska dilemman och legala 

utmaningar vid anmälning av barnmisshandel. 
Sjuksköterskorna upplevde sin roll som den “vårdande” för barnet, de ville inte ha ansvaret att anmäla, 

tyckte att det ansvaret skulle ligga på läkarens eller socialarbetarens bord. De kände en rädsla och oro över 

föräldrarnas reaktion, vilket kunde påverka arbetet med barnet. Sjuksköterskorna kände sig säkrare om de 

jobbade på ett sjukhus, de kände att de kunde luta sig mot medarbetarna. Det framkom att det fanns brister 

i samarbetet och kommunikationen med SOC. 
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Författare Syfte Huvudresultat 

7. Kraft & 

Eriksson 
Att utforska hur skolsköterskor 

upptäcker barnmisshandel och hur de 

inleder åtgärder. 

Sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser inom området kunskap och erfarenheter, exempelvis frustrationen att 

misstänka misshandel på grund av en magkänsla, behovet av att få fler instrument som hjälper att upptäcka 

misshandel. Det beskrevs sköterskornas upplevelse av att bygga en relation till både barnen och föräldrarna, hur de 

kommunicerade med dem och pratade om känsliga teman. Dessutom uppfattade sköterskorna som sin primära uppgift 

att sätta barnets intresse i centrum och en uppgivenhet när samarbetet med SOC inte funkade bra eller fallet inte togs 

upp av SOC. Slutligen beskrevs deras uppfattningar av att vara del i det preventiva arbetet.  

8. Rowse Att utforska barnsjuksköterskornas 

upplevelse av att vara inblandad i 

barnmisshandelsfall, att upptäcka 

deras behov för stöd samt att föreslå 

vidareutvecklingen inom utbildning 

och stöd. 

Sjuksköterskorna upplevde att det hade en långvarig effekt att vara involverad i barnmisshandelsfall. De beskrev 

dessutom sitt behov av att få information kring fallet och hela processen från en erfaren stödperson samt att de 

behövde individuellt stöd. Deltagarna i studien kände sig sårbara och isolerade på grund av att de kände sig dömda av 

sina kollegor. De upplevde rädsla och oro för vad som är rätt och fel, oförberedd och ovetande.  

9. Schols, de 

Ruiter & Öry 
Att undersöka erfarenheter av att 

upptäcka och anmäla barnmisshandel 

för yrkesamma i direkt kontakt med 

barn, med en specifik fokus på de 

faktorerna som kan påverka 

“suboptimalt” upptäckt och 

anmälning. 

Sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser i de tre steg enligt I-Change-modellen. I första steget, medvetenhetssteget, 

beskrevs hur de uppfattade signaler på barnmisshandel, att bli medveten om det och sen ta steget att “agera”, oftast på 

grund av magkänsla. De beskrev sina upplevelser av de olika faktorerna som påverkade dem i det motiverande steget, 

såsom attityder, sociala faktorer och effektivitet. Slutligen redogjorde de för de påverkande faktorerna i det sista 

steget, agerande steget, som kommunikationssvårigheter med föräldrarna, brist på strategier att agera samt inre och 

yttre hinder som relationen till barn och familjen, rädsla för ens egen säkerhet, brist på distans mellan jobbet och 

personliga livet.  

10. Söderman. & 

Jackson 
Att beskriva BVC-sjuksköterskors 

upplevelser av att möta och hjälpa 

barn som utsätts för misshandel i sin 

hemmiljö. 

Sjuksköterskorna upplevde det som en svår arbetsuppgift att möta barn som far illa i hemmet. De kände att en lång 

erfarenhet i området gav bättre tillit i sin egen förmåga att upptäcka tidiga tecken på barnmisshandel. De uppfattade 

sina kollegor som det nödvändiga stödet att kunna reflektera sina tankar och observationer. Samspelet mellan BVC, 

socialtjänst och förskolor tycktes behöva förbättring. Det skulle kännas underlättande med gemensam handlingsplan 

och riktlinjer.  
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Författare Syfte Huvudresultat 

11. Tingberg, 

Bredlöv & Ygge. 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelse inom den 

kliniska vården av att vårda barn som utsattes för 

misshandel samt att fastställa hur de förbli 

professionellt speciellt om de misstänker att 

förövaren är en av föräldrarna. 

Sjuksköterskorna upplevde ambivalenta känslor, såsom dilemmat att känna ansvaret för barnet och 

hat för förövaren, att vara oförberedd för att möta dessa patienter, samt att de kände sig lurade av 

föräldrarna. Samtidigt upplevde de medkänsla för förövaren. Dessutom kände deltagarna att det 

var svårt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, framförallt i responsen till föräldrarna. 

Slutligen beskrevs det ett behov för terapeutiska interventioner och ändamålsenliga 

undervisningsinsatser, samt bättre samarbete med SOC. 

12. Tiyyagura 

Gawel, Alphonso, 

Koziel, Bilodeau & 

Bechtel 

Att utforska både hindrande och främjande faktorer 

för att identifiera och anmäla barnmisshandel samt  

-försummelse i den prehospitala vården.  

Sjuksköterskor upplevde vissa hinder att identifiera barnmisshandel eller -försummelse som 

exempelvis en känsla av osäkerhet i att skilja mellan olycks- och misshandelsskador. Dessutom 

upplevde de olika hinder att göra en anmälan som exempelvis rädsla att ha fel, rädsla inför 

föräldrarnas reaktioner samt arbetsbelastningen och tidspressen. Däremot kände sjuksköterskorna 

att det underlättade när de fick en second opinion på sin misstanke samt stöd av handledare.  
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Bilaga 2: Metodologisk översikt 

Författare År 

Land 
Titel Design och evtl. ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Barrett, 

Denieffe, 

Bergin. & 

Gooney 
2016 
Irland 
 

An exploration of 

paediatric nurses’ 

views of caring 

for infants who 

have suffered non-

accidental injury 

Beskrivande design  
 
Kvalitativ ansats  

Ändamålsenligt urval  
 
10 Barnsjuksköterskor  
Ålder: Anges ej. 
Yrkeserfarenhet: 2-32 år.  
Könsfördelning: Män och kvinnor 
Inklusionskriterier: De skulle ha arbetat i 2 år och 

vårdat barn som utsatts för misshandel.  
Exklusionskriterier: Anges ej. 

Inspelade  
semistrukturerade 

intervjuer 

Transkribering,   
“framework”-ansats, systematisk 

innehållsanalys 

2. Borimnejad 

& Khoshnavay 

Fomani 
2015 
Iran  

Child Abuse 

Reporting 

Barriers: Iranian 

Nurses’ 

Experiences 

Utforskande och 

beskrivande  
design  
 
Kvalitativ ansats 
 

 

Ändamålsenligt urval  
 
16 sjuksköterskor 
Ålder: 25-55 år 
Yrkeserfarenhet: 5-25 år 
Könsfördelning: 6 Män och 10 Kvinnor 
Inklusionskriterier: Erfarenheter av att direkt 

vårdat utsatta barn 
Exklusionskriterier: De som inte ville delta och 

inte ville fullfölja studien.  

Inspelade 

semistrukturerade 

djupintervjuer 

(telefonuppföljning 

vb) 
 

 

Transkribering, konventionell 

innehållsanalys 
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Författare År 

Land 

Titel Design och evtl. ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

3. Eisbach & 

Driessnack 

2010 

USA 

Am I Sure I Want 

to Go Down This 

Road? 

Hesitations in the 

Reporting of 

Child 

Maltreatment by 

Nurses 

Utforskande och 

beskrivande design  

 

Kvalitativ ansats 

 

Maximal-variationsurval 

 

10 skolsköterskor 

7 barnsjuksköterskor 

6 psykiatriska barnsjuksköterskor 

Ålder: Anges ej. 

Yrkeserfarenhet: 10-41 år, snitt: 27 år 

Könsfördelning: 2 män och 21 kvinnor 

Inklusionskriterier: Verksamma på akut och/eller 

hälsocentral, förmåga att kommunicera på 

engelska, erfarenheter av att anmäla 

barnmisshandel. 

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Inspelade intervjuer 

både fysiskt närvarande 

och över telefon 

Transkribering, 

analysprogram NVivo 7,  

enl. Grounded Theory 

 

4. Feng, Chen, 

Fetzer, Feng & 

Lin 

2012 

Taiwan 

Ethical and legal 

challenges of 

mandated child 

abuse reporters 

Utforskande och 

beskrivande design  

 

Kvalitativ ansats 

 

 

 

Snöbollsurval 

 

6 sjuksköterskor 

4 socialarbetare 

3 läkare 

5 lärare 

Ålder: 28-53 år 

Yrkeserfarenhet: 3-27 år 

Könsfördelning: Anges ej. 

Inklusions- och exklusionskriterier anges ej. 

Strukturerad 

intervjuguide  

 

Ordagrann transkribering,  

Innehållsanalys enl. Grounded 

Theory  

 

5. Feng, 

Fetzer, Chen, 

Yeh & Huang 

2010 

Taiwan 

 

Multidisciplinary 

collaboration 

reporting child 

abuse: a grounded 

theory study. 

Utforskande och 

beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Teoretiskt urval 

 

5 läkare 

5 sjuksköterskor 

6 socialarbetare 

5 lärare 

Ålder: 25-59 år 

Yrkeserfarenhet: 3-34 år 

Könsfördelning: Anges ej. 

Inklusions- och exklusionskriterier anges ej.  

Inspelade intervjuer 

med hjälp av 

intervjuguide  

 

Transkribering.  

Översättning till engelska. 

Innhållsanalys enl. Grounded 

Theory 
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Författare År 

Land 

Titel Design och evtl. ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

6. Francis, 

Chapman, 

James, Miles, 

Jones & 

Grant 

2012 

Australien 

The decision-

making processes 

adopted by rurally 

located mandated 

professionals when 

child abuse or 

neglect is suspected 

Utforskande och 

beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

 

Snöbollsurval 

 

7 Sjuksköterskor 

2 poliser, 

6 lärare  

1 läkare 

Ålder: Anges ej.  

Yrkeserfarenhet: Anges ej. 

Könsfördelning: 2 män och 15 kvinnor 

Inklusions- och exklusionskriterier anges ej. 

Inspelade intervjuer 

både fysiskt närvarande 

och över telefon 

Transkribering, 

Innehållsanalys enl.unded 

Theory 

 

 

 

7. Kraft & 

Eriksson 

2015 

Sverige 

The School Nurse's 

Ability to Detect 

and Support Abused 

Children: A trust-

Creating Process 

trust-Creating 

Process. 

 

Utforskande och 

beskrivande design  

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

23 skolsköterskor 

Ålder: 45-57 år 

Yrkeserfarenhet: 3-38 år 

Könsfördelning: Endast kvinnor 

Inklusionskriterier: 2-år erfarenhet, använder 

hälsoverktyg i dialoger, erfarenheter med barn 

mellan 6-18 år, specialistutbildning/träning. 

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Inspelade 

gruppintervjuer med 4 

fokusgrupper á 4-6 

deltagare (+ djupgående 

uppföljningsintervjuer) 

 

Ordagrann transkribering, 

analys enligt Grounded Theory  

 

8. Rowse 

2009 

Storbritannien  

Support needs of 

children's nurses 

involved in child 

protection 

cases. 

Utforskande och 

beskrivande design   

 

Kvalitativ ansats  

 

Ändamålsenligt urval 

 

13 barnsjuksköterskor 

2 barnmorskor 

Åder: Anges ej. 

Yrkeserfarenhet: 10-35 år 

Könsfördelning: Anges ej. 

Inklusionskriterier: Deltagarna måste ha varit 

involverad i minst ett fall.  

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer  

Transkribering, innehållsanalys 
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Författare År 

Land 

Titel Design och evtl. ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

9. Schols, de 

Ruiter & Öry 

2012 

Nederländerna  

How do public child 

healthcare 

professionals and 

primary school 

teachers identify 

and handle child 

abuse cases? A 

qualitative study 

Beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

11 primärvårdssjuksköterskor 

16 grundskollärare 

6 läkare 

1 rektor  

Ålder: 30-58 år   

Yrkeserfarenhet: 7-25 år 

Könsfördelning: Endast kvinnor 

 

Inklusions- och exklusionskriterier anges ej. 

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Ordagrann transkribering, 

innehållsanalys enl 

I-Change-modell  

10. Söderman 

& Jackson 

2011 

Sverige 

"Barn som far illa i 

sin hemmiljö --

BVC-

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

möta och hjälpa 

barnen. 

 

Beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats  

 

[Pilotstudie] 

 

 

Ändamålsenligt urval  

 

6 bvc-sjuksköterskor 

Ålder: 45-64 år  

Yrkeserfarenhet: snitt-22,7 år 

Könsfördelning: bara kvinnor. 

Inklusionskriterier: verksamma inom länet, 

arbetat med barn mellan 0-6 år, minst 3 års 

yrkeserfarenhet och mött barn som farit illa. 

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Inspelade 

lågstrukturerade 

intervjuer  

Transkribering, 

induktiv innehållsanalys  

 

11. Tingberg, 

Bredlöv & 

Ygge 

2008 

Sverige 

Nurses' experiences 

in clinical 

encounters with 

children 

experiencing abuse 

and their parents 

Beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats  

 

Ändamålsenligt urval  

 

11 sjuksköterskor 

Ålder: anges ej. 

Yrkeserfarenhet: anges ej. 

Könsfördelning: 1 man och 10 kvinnor  

Inklusionskriterier: Verksamma på barnsjukhus, 

erfarenheter av att vårda misshandlade barn  

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Semistrukturerade 

intervjuer enl Critical 

Incident Technique 

(CIT) 

 

Transkribering,  

systematisk innehållsanalys 
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Författare År 

Land 

Titel Design och evtl. ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

12. 

Tiyyagura, 

Gawel, 

Alphonso, 

Koziel, 

Bilodeau & 

Bechtel 

2017 

USA 

Barriers and 

Facilitators to 

Recognition and 

Reporting of Child 

Abuse by 

Prehospital 

Providers 

Utforskande och 

beskrivande design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt samt snöbollsurval 

 

16 ambulansförare 

12 ambulanssköterskor 

Ålder: anges ej. 

Yrkeserfarenhet: snitt 8,5 år  

Könsfördelning: 25 män och 3 kvinnor 

Inklusionskriterier: Yrkesroll, varierande 

arbetserfarenhet (ny och >10 år), arbetserfarenhet 

med olika arbetsgivare (brandstation, privata 

ambulanstjänst) 

Exklusionskriterier: Anges ej. 

Video-inspelade 

simulationsövning samt  

inspelade semi-

strukturerade intervjuer 

 

Ordagrann transkribering 

induktiv innehållsanalys med 

hjälp av Hyper RESEARCH 

analysverktyg 

 


