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Barnmisshandel kan förekomma i alla samhällsklasser, trots att det enligt lag är förbjudet 

att slå sitt barn. Barnmisshandel brukar delas in i fysisk-, psykisk- och sexuell misshandel. 

För att kunna identifiera barnmisshandel måste skolsköterskan ha kunskap inom området, 

vilket saknas idag. Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors kunskap och roll i att 

identifiera barnmisshandel. Studien utfördes som en litteraturgranskning och belyser flera 

tecken som skolsköterskan bör observera vid misstänkt barnmisshandel.  Att det råder 

kunskapsbrist inom området, både då det gäller att upptäcka, identifiera och rapportera 

barnmisshandel framkom tydligt i studien. Skolsköterskan är i en bra position för att 

upptäcka barnmisshandel och hjälpa utsatta barn. Genom hälsosamtalet kan skolsköterskan 

uppmärksamma barn som kan vara utsatta för våld; begreppet KASAM är angeläget att ha 

med sig i det hälsofrämjande arbetet. I samtalet med barnet är det viktigt med en bra 

samtalsmetod. För att i ett tidigt skede uppmärksamma barn som utsätts för misshandel 

behövs tydliga riktlinjer och rutiner, kontinuerlig och fortlöpande utbildning inom området 

för att överbrygga den kunskapsbrist som finns. 
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Child abuse can occur in all social classes, even if it´s forbidden to hit the child according 

to the law. Child abuse usually divides in physical-, psychic- and sexual abuse. To identify 

maltreatment the school nurse needs knowledge about this field, which is missing today.  

The aim of the study is to describe school nurses knowledge and function to identify child 

abuse. The study is a literature review and it illuminates several signs that a school nurse 

should observe at suspected child abuse. It counsels lack of knowledge about maltreatment, 

both to describe, identify and report child abuse. The school nurse is in a good position to 

recognize child abuse and to help exposed children. Through the health conversation the 

school nurse can observe children that can be exposed to violence; the concept SOC is 

important in the health promotion. In the conversation with the child it´s important to have 

good method of conversation. To early observe children that have been exposed for 

maltreatment it´s a need of clear guidelines and routines, continuous education inside the 

subject child abuse in able to over bridge the lack of knowledge.                                                                                          
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INLEDNING  

Barnmisshandel är något som kan förekomma i alla samhällsklasser, trots att det enligt lag 

är förbjudet att slå sitt barn. Inget barn ska i sitt hem behöva uppleva våld. Misshandel är 

när en förälder lyfter handen för att slå sitt barn. I föräldrabalken kapitel 6 1§ står det att 

barn inte ska få kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381). 

Trots lagstiftning och även anmälningsplikt finns ett mörkertal av fall där misshandel inte 

upptäcks och behövande inte får hjälp. Ett barn som tvingas leva i en familj där det 

misshandlas är ett misslyckande för vårt samhälle. Våld mot ett barn är alltid fel.  

Under vår utbildning har vi förstått att en av de svåraste arbetsuppgifterna som en 

skolsköterska har är att identifiera och hjälpa barn som far illa. För att känna trygghet i 

detta arbete behövs kunskap och utbildning inom området. Då vi troligtvis som 

skolsköterskor kommer att möta barn som har utsatts för misshandel känns det angeläget 

att skriva om hur skolsköterskan kan vara uppmärksam på tidiga tecken av 

barnmisshandel. En evidensbaserad sammanfattning om hur skolsköterskan ska agera 

saknas. 

BAKGRUND  

Historik 

Barnmisshandel har funnits i alla tider. Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att 

hitta att aktiv fysisk misshandel var tillåtet och till och med önskvärt (Seidel, 1991). De 

förhållanden som varit i Sverige har troligen varit ungefär likvärdiga med de som varit i 

övriga Europa. I den svenska skolordningen från 1611 står det att elevernas straff skulle 

rättas efter elevens begåvning och prestation. I slutet av 1800-talet kämpade 

folkskoleinspektörer mot den hårda skolagan och på 1880-talet kom en bestämmelse om att 

agan skulle utdelas med kärleksfullt allvar och rättas efter elevens ålder och egenart. Denna 

formulering fanns i skolstadgan ända fram till 1957. I högre folkskolor och kommunala 

högre skolor förbjöds 1918 den kroppsliga bestraffningen och den kränkande behandlingen 

och 1928 förbjöds det i de allmänna läroverken. Men rätten för lärare att aga eleverna i de 

lägre folkskolorna upphävdes inte förrän 1958 (SOU 2001:18).  

Ett svenskt ordspråk som kan härledas till 1604 säger att agan ger förstånd (Bergenlöv, 

2009) och i ordspråksboken 3:12 står ”Ty den Herren älskar, den agar han, liksom en fader 

sin son, som han har kär” (Bibeln, 1982). Ordet tukta var under 1700- och 1800-talet 

synonymt med orden fostra och förmana. Att tukta sina barn innebar inte nödvändigtvis att 

gå handgripligt tillväga. Det är först under senare tid, på 1900-talet, som tukt har fått 

innebörden fysisk bestraffning (Bergenlöv, 2009). 
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Ellen Key kom år 1900 ut med en banbrytande bok, Barnets århundrade, vilken fick stor 

betydelse både i Sverige och internationellt. En ny pedagogik infördes, nämligen att barnen 

skulle fostras och utbildas till fria, ansvarstagande och demokratiska medborgare i det nya 

samhället. Ellen Key tog bestämt avstånd från aga, både i hemmet och i skolan. Istället 

förespråkade hon psykologin och fostrarens bemödanden att uppträda behärskat och vara 

en god förebild för barnen. Aga ansåg hon vara ett uttryck för bristande intelligens och 

kunde ge framtida men hos de utsatta barnen. Hon betonade också den djupa kränkningen 

av den psykiska och fysiska integriteten barnet utsattes för genom aga (Bergenlöv, 2009).  

På 1930-talet grundades det som brukar kallas det svenska folkhemmet. Några av de 

viktigaste opinionsbildarna var Alva och Gunnar Myrdal som betonade det vetenskapliga i 

den pågående moderniseringsprocessen. Människorna skulle upplysas och Alva Myrdal 

startade föräldrautbildningar. Den nya tiden krävde att barnen skulle sättas i förgrunden 

och en strävan efter att förstå barnet. Agan var för Alva helt oacceptabel för i det nya 

folkhemmet dög det inte längre att fostra barnen med de metoder man själv fått utstå 

(Bergenlöv, 2009). 

I mitten av 1950-talet uppmärksammades att barn kunde utsättas för så svår misshandel i 

sina hem att de fick svåra skador, blev handikappade eller kanske dog av misshandeln. De 

första rapporterna om svår fysisk barnmisshandel publicerades i Sverige under slutet av 

1950-talet från Malmö och Göteborg (SOU 2001:18). 

I dagens Sverige är det, som vi vet, inte tillåtet att slå barn. År 1966 ströks agan som 

uppfostringsmetod i föräldrabalken och 1979, som första land i världen, införde Sverige en 

lag som förbjuder aga i hemmen. Föräldrabalken fick då följande tillägg: Barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling (SFS 1949:381).  

Sedan 1982 lyder misshandel i hemmet dessutom under allmänt åtal. Attityden till våld 

mot barn har alltså förändrats från acceptans till nolltolerans (SOU 2001:18; Bergenlöv, 

2009). 

Definitioner  

Begreppet aga är enligt Svenska akademins ordbok (2008) länkat till ord som fruktan, tukt, 

ordning, näpst, skrämsel och skräck. Ordboken anger att aga betyder fruktan i förening 

med vördnadsfull respekt. Enligt nationalencyklopedin (2010) är barnmisshandel en skada 

som uppsåtligt tillfogas barnet av en person som har ansvar för barnet i något avseende till 

exempel förälder, vårdnadshavare eller lärare.  

I brottsbalken (1962:700 kapitel 3 5§) döms den som tillfogar en annan person 

kroppsskada, sjukdom eller smärta, för misshandel till fängelse i högst två år eller, om 

brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 



3 

 

I artikel 19 i FN´s barnkonvention står det att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att 

skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård 

eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, 

medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan 

persons vård (FN). 

I Socialdepartementets slutbetänkande från kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) 

definieras barnmisshandel enligt följande:” Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter 

ett barn för fysisk eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att 

tillgodose barnets grundläggande behov”. (SOU 2001:72,s.120)  

Förekomst 

Det kommer in allt fler anmälningar om barnmisshandel och de senaste 30 åren har antalet 

anmälningar tredubblats. Troligen beror detta på att barnmisshandel har fått större 

uppmärksamhet under senare år och toleransen mot kroppslig bestraffning av barn har 

minskat. Dessutom har anmälningsskyldigheten av barnmisshandel skärpts. Under 2009 

anmäldes det cirka 11 000 misshandelsbrott mot barn under 15 år till polisen, av dessa var 

8 800 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år (Brottsförebyggande rådet, 2010; 

Brottsrummet, 2010). I de allra flesta fallen så känner barnet förövaren och stor del av de 

anmälda misshandelsfallen sker i skolmiljö. Statistiken över barnmisshandel visar bara en 

liten del av alla misshandelsbrott (Brottsförebyggande rådet, 2010).  

 

 

Figur 1: Diagram över antalet anmälda fall av barnmisshandel de senaste tio åren 

(Brottsförebyggande rådet, 2010).  
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Orsaker  

Barnmisshandel förklaras sällan av en enskild faktor utan biologiska, psykologiska och 

sociala riskfaktorer samspelar med varandra. Några riskfaktorer hos föräldrar som 

misshandlar är arbetslöshet, låg utbildning, ensamstående föräldrar, unga föräldrar, dålig 

impulskontroll, psykisk sjukdom, brist på socialt stöd, orealistiska förväntningar på barnet 

(Hindberg, 2006; Hornor, 2005), fattigdom och missbruk (Hindberg, 2006). Föräldrar som 

själva har utsatts för misshandel och försummelse utsätter i större utsträckning sina egna 

barn för misshandel (Lindberg & Lagercrantz, 2007). 

I en familj är det oftast bara ett barn som utsätts för misshandel, barnet utses till familjens 

syndabock. Att just detta barn drabbas kan bero på exempelvis för tidig födsel, avvikande 

utseende, dålig hälsa, fysiska fel eller ”fel” kön (Fahrman, 1993; Seidel, 1991). 

Hindberg (2006) skriver att funktionshindrade barn är betydligt mer utsatta för misshandel 

och försummelse än andra barn. Detta gäller särskilt barn med flera funktionshinder. 

Förklarningar till detta är att dessa barn kan innebära påfrestningar för familjen, både 

ekonomiska, praktiska och sociala. Hornor (2005) anger även prematura barn, 

beteendeproblem och fosterhemsplacering som riskfaktor för att bli utsatt för misshandel. 

Killén (1994) beskriver hur barnets egenskaper påverkas av bristande omsorg. Det ”lätta” 

barnet har positiva reaktioner på nya stimuli och stor anpassningsförmåga. Det 

”besvärliga” barnet däremot har svårt för att acceptera nya rutiner, är tillbakadraget och 

anpassar sig långsamt eller inte alls till förändringar. Det ”lätta” barnet ger föräldrarna en 

känsla av att vara bra föräldrar och det skapar en grund till trygghet för barnet, medan det 

kan vara motsatt effekt för det ”besvärliga” barnet. Föräldrarna känner sig misslyckade och 

det kan leda till en ond cirkel där föräldrarna reagerar negativt på barnet och barnet i sin tur 

registrerar föräldrarnas attityder och blir besvärligare. Detta kan vara en anledning till att 

barnet utsätts för bristande omsorg (a.a). 

Vad är barnmisshandel 

Barnmisshandel är varje avsiktlig eller oavsiktlig fysisk eller psykisk skada som tillfogas 

barnet (Fahrman, 1993; Lindberg & Lagercrantz, 2007; Seidel, 1991; Sundelin, 2001). 

Misshandel kan delas in i följande områden: aktiv fysisk misshandel, passiv fysisk 

misshandel, aktiv psykisk misshandel, passiv psykisk misshandel och sexuell misshandel 

(Fahrman, 1993; Hwang & Nilsson, 2003; Seidel, 1991). Gränserna mellan de olika 

områdena är ofta oklara och flera former kan förekomma samtidigt (Lindberg & 

Lagercrantz, 2007). 

Aktiv fysisk misshandel 

Aktiv fysisk misshandel är när ett barn utsätts för våld som har till syfte att orsaka barnet 

smärta och lidande. De vanligaste följderna av den fysiska misshandeln är blåmärken, 
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benbrott, brännsår (Fahrman, 1993; Lindberg & Lagercrantz, 2007; Seidel, 1991; Sundelin, 

2001), förgiftning, dränkning (Fahrman, 1993; Seidel, 1991; Sundelin, 2001), skärsår, 

strypning (Fahrman,1993; Seidel, 1991), bitmärken, småblödningar, avskavd hud på och 

bakom öronen vilket tyder på att barnet dragits eller hållits fast i öronen, våldsam luggning 

så att hår slits bort, blödningar på ögats näthinna, skador på ögonlock, ögonglob, 

ögonlinsen, skållningsskador, kvävning och slutligen död (Sundelin, 2001). Det är lättare 

att se följderna av den fysiska misshandel än när det gäller psykiska och sexuella 

övergrepp. Då det kan gälla liv eller död för barnet uppmärksammans den fysiska 

misshanden oftast mer, det kan vara ödesdigert för barnet om man inte ingriper vid fysisk 

misshandel (Fahrman, 1993; Seidel, 1991). 

Passiv fysisk misshandel 

Vid passiv fysisk misshandel handlar det ofta om vanvård, föräldrarna vill inte utsätta 

barnet för smärta eller skada, men klarar inte av att ge barnet vad som behövs för en 

normal utveckling. Föräldrarna kan ha otillräcklig förmåga, vara självupptagna, ha fysiska 

eller psykiska brister eller ha en störd och sinnessjuk föreställning om vad som är bäst för 

barnet (Fahrman,1993; Seidel,1991). Exempel på passiv fysisk misshandel av barn är att 

barnets hygien (Fahrman, 1993; Seidel, 1991; Sundelin, 2001) och behov av näring inte 

sköts (Sundelin, 2001). Till den passiva fysiska misshandeln räknas även att man låtsas 

som barnet inte finns (Fahrman, 1993; Seidel, 1991; Sundelin, 2001). Det kan också röra 

sig om att barnet inte tas till sjukvård då det är allvarligt sjukt (Fahrman, 1993; Seidel, 

1991). Föräldrarna klarar inte av att ge barnet vad det behöver för en normal utveckling 

(Seidel, 1991).  

Aktiv psykisk misshandel 

Ofta är det den fysiska misshandeln av barn som får människor att reagera mest (Seidel, 

1991), men den aktiva psykiska misshandeln av barn är lika allvarlig och ger minst lika 

stora skador, om inte större, på barnet (Fahrman, 1993; Seidel, 1991). Skadorna vid 

psykisk misshandel syns oftast inte, men de inre skadorna är mer svårläkta än de 

kroppsliga. Den psykiska misshandeln pågår ofta kontinuerligt. Föräldrarna älskar sitt 

barn, men deras frustrationsnivå och toleransnivå är ibland så låg att de inte orkar med de 

krav som barnet ställer på dem (Fahrman, 1993). De orkar inte leva upp till de krav som 

föräldrarollen innebär, de är oförmögna att förmedla känslor av kärlek och trygghet till 

barnet (Sundelin, 2001). Den aktiva psykiska misshandeln handlar om att barnet avisas, 

barnet var kanske inte önskat, föräldrarna tar inte till sig barnet, de leker inte med barnet 

och bryr sig inte om barnet. Föräldrarna visar barnet negativa känslor, förlöjligar, 

förödmjukar, lägger skuld på barnet (Fahrman, 1993), hånar, hotar och överför skuld på 

barnet så att det blir psykiskt invalidiserat (Seidel, 1991). Det kan röra sig om öppen 

fientlighet och utstötning av barnet (Sundelin, 2001). Ett barn som blir psykiskt 

misshandlat uppnår inte en trygg självkänsla eller en grundtillit (Fahrman, 1993). Barnet 

avskärmar sig, uppvisar en nedsatt förmåga till socialt samspel, har svårt att uppföra sig, 
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uppvisar beteende problem och inlärningssvårigheter, dåligt självförtroende och kan ha 

svårt att klara av nya situationer (Lindberg & Lagercrantz, 2007; Sundelin, 2001). Det 

finns inget som bevisar att det finns något samband mellan aktiv psykisk misshandel och 

svåra sociala och ekonomiska omständigheter. Den aktiva psykiska misshandeln kan 

förekomma överallt och när som helst (Seidel, 1991). 

Passiv psykisk misshandel 

Oavsett om föräldrarna är medvetna om det eller inte orsakar de barnet smärta och skada 

vid den passiva psykiska misshandeln. Det beror på maktlöshet och hjälplöshet från 

föräldrarnas sida och det handlar då mer om försummelse eller vanvård än om misshandel 

av barnet (Seidel, 1991). Enligt Fahrman (1993) och Seidel (1991) kan psykisk misshandel 

innebära att barnens grundläggande behov inte blir tillgodosedda, till exempel genom att 

barnet får växa upp i en miljö där de av sina föräldrar inte är älskade eller inte får den tid 

och möjligheter som de behöver. Föräldrarna orkar kanske inte med barnet, de har fullt upp 

med sig själva och sin egen överlevnad. Det kan mellan föräldrarna finnas konflikter, gräl 

är vardagsmat och detta kan ge upphov till osäkerhet och ångest hos barnet (Fahrman, 

1993; Seidel, 1991). Barn behöver ha en stabil trygg och kontinuerlig tillvaro med vuxna 

och känna värme och ömhet för att få sina psykologiska behov tillgodosedda (Seidel, 

1991). 

Sexuell misshandel 

Alla handlingar eller situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en underåring 

klassas som sexuella övergrepp. I Sverige betraktas det som övergrepp då barnet är under 

15 år eller 18 år om den unge är i beroendeställning till den vuxne, det vill säga att 

förövaren är förälder, styvförälder, familjehemsförälder eller vårdpersonal till barnet. Den 

vuxne önskar tillfredsställa sina sexuella behov genom barnet (Lindberg & Lagercrantz, 

2007). Denna handling förstår barnet oftast inte och kan därmed inte ge sitt samtycke. Den 

sexuella handlingen kränker barnets integritet. De flesta sexuella övergrepp mot barn sker 

inom familjen eller så känner barnet förövaren. Det är lika vanligt att pojkar utsätts för 

övergrepp som flickor (Fahrman, 1993). Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp har 

ofta känslor av skuld, skam och hat (Lindberg & Lagercrantz, 2007; Fahrman, 1993) samt 

skräck och ångest. Barnet kan ibland även känna en förvåning över att det inträffat 

(Fahrman, 1993).  

Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet har sitt ursprung hos den amerikan- israeliske medicinske 

sociologen Aron Antonovsky (1923-94). Hans forskning ledde till en teoretisk modell för 

de faktorer som utgör hälsans ursprung. Modellen visar på människors förmåga att klara 

påfrestningar utan att utveckla sjukdom och andra hälsobrister. Hälsans ursprung beskrivs 

med begreppet KASAM (känsla av sammanhang) och innefattas av att man kan se sin 
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omvärld och sin situation som begriplig, uppfattar den som möjlig att påverka och finner 

det meningsfullt att försöka påverka den (Antonovsky, 2005). 

Ett hoppfullt förhållningssätt påverkar alltså om en människa som utsätts för riskfaktorer 

ändå kan förmå att upprätta hälsa. Hoppet stärks om man har ett bra socialt stöd, upplever 

resurser och är utrustad med motståndskrafter (Westlund & Sjöberg, 2006). 

Enligt Hillman (2007) är det inom skolan fullt möjligt att använda sig av Antonovskys 

modell, till exempel i analysen av sociala miljöer där barn far illa. Syftet med hälsobesöket 

hos skolsköterskan är att bevara och främja hälsa och möjligheten till hälsopedagogiska 

insatser ges där. Hälsopedagogik innefattar undervisning om hälsa men initierar också 

processer som på sikt ökar förmågan att kunna förbättra och hantera personliga 

livsstilsfrågor. På det viset bygger hälsopedagogiken på begreppet salutogenes (a.a). 

Skolhälsovårdens ansvar 

Skolverket (Skollagen, 1985:1100) beskriver skolhälsovården i kapitel 14. Enligt denna lag 

har alla skolbarn i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och 

sameskola rätt till kostnadsfri skolhälsovård. Elevens utveckling följs och de får hjälp att 

bevara och förbättra sin kroppsliga och själsliga hälsa. De får stöd och hjälp till sunda 

levnadsvanor, hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården ska främst 

vara förebyggande. Skolsköterskan ska erbjuda alla elever i grundskola och sameskola 

minst tre allmänna hälsokontroller och den första ska äga rum det första läsåret. 

Däremellan ska eleverna erbjudas att genomgå kontroll av syn, hörsel och andra 

begränsade hälsokontroller. För elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska minst 

en hälsokontroll göras. Dessutom ska alla elever ha rätt att anlita skolhälsovård vid behov. 

För att uppnå målet enligt skollagen är det viktigt att utföra hälsobesök och tidigt kunna 

identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser 

(Hillman, 2007). Hälsosamtalet med eleverna utgör en stor del av skolsköterskans arbete. 

Det ska vara stödjande och hälsofrämjande och utgå från den enskilde, avsikten med 

hälsosamtalet är att få eleven att se sambandet mellan hälsoproblem och den egna 

livssituationen (Socialstyrelsen, 2004). Vid dessa hälsobesök ska eleven få möjlighet att 

diskutera sin hälsa och skolsituation med en skolsköterska. Begränsade somatiska 

undersökningar genomförs och det är viktigt att även få en uppfattning om elevens 

psykiska välbefinnande. Efter samråd med vårdnadshavare kan det bli aktuellt att remittera 

eleven till annan verksamhet, till exempel barn- och ungdomsmedicin eller psykiatri 

(Hillman, 2007). 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika område. Sina goda kunskaper om vad som främjar 

respektive hotar ett barns hälsa har skolsköterskan fått genom utbildning och 

yrkeserfarenhet inom området. Omvårdnadsarbetet som skolsköterskan utför utgår från ett 

helhetsperspektiv och utgör en viktig del av samhällets totala folkhälsoarbete. För att nå 
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goda resultat är det viktigt att skolsköterskan arbetar strukturerat och metodiskt. 

Skolsköterskan ska för elever som drabbas av hälsoproblem skapa resurser för eleven att 

möta kraven i det dagliga livet (Riksföreningen för skolsköterskor, 2010). 

Skolsköterskan har ansvar på grund av sin kompetens att bedöma om ett barn utifrån sina 

skador har utsatts för barnmisshandel. Enligt socialtjänstlagen (SFS, 2001:453 kapitel 14 

1§) är all hälso- sjukvårdspersonal skyldig att anmäla till socialnämnden om man 

misstänker att barnet utsätts för misshandel och socialnämnden behöver ingripa för att 

skydda barnet.  

Elevvårdsarbete 

I elevhälsans organisation ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och 

specialpedagog. Verksamheten går ut på att markera behovet av ökad samverkan mellan de 

olika yrkesgrupperna som är verksamma i skolan. Det föreslås att elevhälsan ska ses som 

ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser 

ingår och de ska tillsammans arbeta mot en god hälsa, där det förebyggande arbetet anses 

extra viktigt (Hillman, 2007). Skolsköterskans roll inom elevvårdsarbetet är att hålla sig till 

sin profession och sitt kunskapsområde som främst är omvårdnad. Detta kan innebära att 

exempelvis kunna identifiera riskfaktorer och följa aktuell forskning på området 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Problemformulering 

Trots att svensk lag inte tillåter att barn utsätts för våld har antalet anmälningar om 

barnmisshandel ökat. FN:s barnkonvention uppger att alla barn ska skyddas mot olika 

former av misshandel. I skolsköterskans ansvar ingår att identifiera problem och upptäcka 

symtom på missförhållanden. Vad ska skolsköterskan ha i åtanke vid misstänkt 

barnmisshandel då hon/han träffar barn i skolan, under hälsosamtalet, eller då eleven söker 

för olika problem? Någon evidensbaserad sammanställning om skolsköterskans arbete vid 

barnmisshandel har vi inte funnit. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors kunskap och roll i att identifiera 

barnmisshandel. 
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METOD 

Studien genomfördes som en litteraturgranskning med analys och granskning av artiklar 

som berörde intresseområdet. Studiens avsikt var att sammanställa och kartlägga aktuell 

forskning inom givet område (Backman, 1998; Polit & Beck, 2004). Enligt Polit och Beck 

(2004) kan en litteraturgranskning användas på två olika sätt. För att få vetskap om hur 

kunskapsläget inom ett specifikt område ser ut, söks information inom valt område. Om 

forskaren anser att området är bristfälligt kan forskaren välja att inleda en egen studie. Det 

andra sättet är att kartlägga tidigare forskning. Både överensstämmande och motstridiga 

resultat lyftes fram och visar det som redan är känt i relation till det som man valt att 

undersöka. För att detta ska vara möjligt krävs att forskaren är objektiv samt att sökning 

och urval av forskningsdokument sker systematiskt (Polit & Beck, 2004). 

I denna studie har vi valt att följa Polit & Beck´s (2004) reviderade flödesschema enligt 

följande åtta steg för att säkerställa kvalitén i litteraturgranskningen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Flödesschema enligt Polit och Beck (2004). 
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Datainsamling 

Identifiera nyckelord och begrepp som ska användas 

Att identifiera nyckelord och begrepp som ska användas innefattar första steget i 

flödesschemat (Polit & Beck, 2004). Passande sökord som skulle användas för 

litteraturgranskningen arbetades fram. De kombinerades, trunkerades och den boolska 

söktermen AND användes. Sökord som användes var nurs, nurse, nurses, child abuse, 

identification, assessment, signs, batter, child, school nurs, school nurse, school nurses, 

documenting, school health nurses och knowledge (tabell 1).  

Identifiera potentiella referenser genom elektronisk eller manuell sökning 

Andra steget innebar att identifiera potentiella referenser inför det första urvalet av artiklar 

som skulle användas i litteraturgranskningen (Polit & Beck, 2004). Litteratursökning kan 

ske via tre sökmetoder, manuell sökning, datorbaserad sökning och konsultation 

(Backman, 1998). För att få fram vetenskapligt uppbyggda artiklar som var relevanta för 

denna studies syfte gjordes systematiska sökningar i databaser. De databaser som användes 

var CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), MEDLINE 

(Medical Literature On-Line) och ELIN som är en fulltext databas tillgänglig via 

Högskolan i Skövde. CINAHL är den viktigaste databasen för sjuksköterskor, den täcker 

områden som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Denna databas innehåller 

framförallt artiklar från engelsk språkiga sjukskötersketidningar och hälsotidskrifter. Mer 

än 1200 tidskrifts referenser finns upptagna i CINAHL. Det finns material från 1982 fram 

till dags dato. MEDLINE är känd för att täcka in den biomedicinska litteraturen. Den 

täcker mer än 4300 tidskrifter och då MEDLINE är en så stor databas är den ofta 

användbar (Polit & Beck, 2004). Vid sökning i databaserna kombinerades sökorden och 

resultatet redovisas i sökordstabellen (tabell 1). Alla artiklarnas titlar lästes och utifrån 

detta valdes intressanta artiklar ut och abstracten lästes igenom. Datainsamlingen pågick 

under februari – april 2010. 

 

Tabell 1: Översikt över de artiklar som framkom vid sökning i databaserna MEDLINE, 

CINAHL och ELIN 

Datum för 

sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar i 

studien 

2010-03-01 MEDLINE nurse* AND  child 

abuse* AND 

identification* 

44 

artiklar  

7 artiklar 3 artiklar 
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2010-03-01 MEDLINE child abuse AND 

assessment AND 

nurses 

99 

artiklar 

4  artiklar 

 

2 artiklar 

2010-04- 09 MEDLINE nurse* AND child 

abuse* AND signs* 

27 

artiklar 

4 artiklar 2 artiklar 

2010-04-26 MEDLINE child abuse AND 

nurse* AND 

knowledge  

93 

artiklar 

2 artiklar 1 artikel 

2010-02-28 CINAHL (child abuse* OR 

batter*) AND school 

nurs* 

20 

artiklar 

2 artiklar 2 artiklar 

2010-02-28 CINAHL child* AND abuse* 

AND school nurs* 

36 

artiklar 

0 artiklar 0 artiklar 

2010-04-26 CINAHL child abuse AND 

nurse* AND 

knowledge 

60 

artiklar 

2 artiklar 2 artiklar 

2010-04-30  CINAHL School nurses AND 

documenting   

5 artiklar 1 artikel 1 artikel 

2010-04-30 CINAHL School health nurses 

AND identification 

2 artiklar 1 artikel 1 artikel 

2010-03-02 ELIN child abuse AND 

school nurse 

6 artiklar 1 artikel 1 artikel 

 

Flera av artiklarna fanns vid ett flertal tillfällen vid sökning med de olika sökorden. Vid 

översikten har det tagits hänsyn till detta och i kolumnen har utvalda artiklar endast räknats 

en gång.  

Se över lovande referenser 

I tredje steget granskades överskådligt de artiklar som funnits via sökningarna (Polit & 

Beck, 2004). Inklusionskriterier i denna studie var att artiklarna ska vara vetenskapliga, 

publicerade från 2000 till 2010 för att få så aktuell forskning som möjligt, vara på engelska 

eller något av de nordiska språken och abstracten ska vara tillgängliga vid sökning via 

CINAHL, MEDLINE eller ELIN. 
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Överblicka referensernas relevans och lämplighet. Välj bort referenser som inte är 

relevanta och lämpliga 

I det fjärde steget överblickades referensernas relevans och lämplighet, varefter olämpliga 

referenser valdes bort (Polit & Beck, 2004). Exklusionskriterier i denna studie var artiklar 

skrivna på andra språk än engelska och de nordiska språken, artiklar som var publicerade 

före 2000, översiktsartiklar, artiklar som inte hade något abstract tillgängligt samt de som 

inte svarade upp mot syftet. Abstracten till de 24 artiklarna som togs fram via sökningarna 

i databaserna lästes igenom, alla artiklarna var på engelska. Utifrån detta valdes 15 artiklar 

ut som verkade vara relevanta för studiens syfte. Dessa artiklar lästes och bearbetas mer 

noggrant. 

Databehandling 

Läsa igenom relevanta referenser och föra anteckningar. Identifiera nya referenser 

och ledtrådar 

Framtagna artiklar lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild av artiklarnas innehåll och så att inte viktig fakta skulle riskeras gå förlorad.  

Vid genomläsning gjordes understrykningar i texten och anteckningar fördes, vilket enligt 

Polit & Beck (2004) är det femte steget. Inga nya artiklar framkom efter detta steg. 

Organisera referenserna 

I det sjätte steget ska referenserna organiseras. Polit & Beck (2004) rekommenderar att en 

översiktstabell utformas. Denna tabells främsta avseende är att förtydliga för läsaren och 

ge en lätt överskådlig summering över de artiklar som ingår i litteraturgransknigen. Detta 

är bra om litteraturen inom området är omfattande och svåröverskådligt. I översiktstabellen 

redovisas artikelförfattarna i bokstavsordning, även titel, tidskrift, år, land, syfte, metod, 

huvudfynd och studiernas kvalitet redovisas (bilaga 1). 

Analysera och förena material 

I steg sju analyserades och granskades materialet (Polit & Beck, 2004). Samtliga artiklar 

lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger, allt för att få fram likheter och 

skillnader i artiklarna. Analysen och granskningen gjordes systematiskt och stegvis. För att 

den skulle vara objektiv, utfördes den av båda författarna var för sig. Därefter jämfördes de 

båda författarnas resultat, allt för att undvika misstolkningar av resultatet. Artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån modifierade granskningsmallar av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) (bilaga 2). Kvalitetsgraderingen gjordes med hjälp av 

procentindelning där hög kvalitet motsvarar < 80% , medelhög kvalitet motsvarar 70 – 

79% och låg kvalitet motsvarar > 69% av ja svaren på granskningsmallen (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006).  
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Det funna materialet kategoriserades. Enligt Backman (1998) innebär detta att saker som 

handlar om samma sak förs samman. Sammanlagt utmynnade analysen i två 

huvudkategorier med fyra respektive tre underkategorier (tabell 2). Dessa områden 

bearbetades var för sig, allt för att få en logisk ordning och en röd tråd i resultatet.  

Skriva litteraturgranskningen 

Funnet resultat i de 15 artiklarna sammanställdes och litteraturgranskningen skrevs, vilket 

är steg åtta i Polit & Beck´s (2004) flödesschema.  

Etiska överväganden 

Vid en litteraturgranskning bör etiska överväganden göras i första hand då det gäller urval 

av artiklar och presentation av resultatet. I litteraturstudien ingår artiklar som har tillstånd 

från en etisk kommitté. De artiklar som ingår i studien redovisas och arkiveringen av 

artiklarna sker på ett säkert sätt. Alla resultat har presenterats och inte enbart de som stöder 

författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

I analysen av artiklarna framkom två huvudkategorier. Tecken på misshandel och 

skolsköterskan, dessa huvudkategorier har sedan delats upp i tre respektive fyra 

underkategorier (tabell 2). 

 

Tabell 2: Huvudkategorier med underkategorier som framkom vid granskning av artiklar 

och som resultatet redovisas i. 
 

Huvudkategori Underkategori 

Tecken på misshandel Fysiska  tecken 

 

Psykiska tecken 

 

Tecken hos barnet 

 

Tecken hos familjen 

Skolsköterskan Hur kan skolsköterskan arbeta för att 

upptäcka barnmisshandel? 

Skolsköterskans roll i samband med 

barnmisshandel 

Kunskap som skolsköterskan behöver för att 

upptäcka barnmisshandel 

Tecken på misshandel 

Fysiska tecken  

Till fysisk misshandel räknas slag, knuffar, ryckningar i barnet, fysisk försumlighet eller 

att barnet inte får sina basala behov tillfredsställda, vilket i sin tur leder till dålig hygien 

och malnutrition (Paavilainen & Tarkka, 2003). Blåmärken på avvikande ställen på 

kroppen (Paavilainen & Tarkka, 2003; Kolar & Davey, 2007), misstänkta märken och sår 

på huden vanligen orsakat av trubbiga föremål (Henry, Ueda, Shinjo & Yoshikawa, 2003; 

Kolar & Davey, 2007), brännmärken (Henry et al., 2003; Kolar & Davey, 2007) bitmärken 

från människa, oförklarlig blödning på näthinnan, frakturer speciellt på revben, skulderblad 

och bröstben, skador runt könsorgan och ändtarm samt sexuellt överförbara sjukdomar 

(Henry et al., 2003) är också tecken på fysisk misshandel. 
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Psykiska tecken 

Paavilainen och Tarkka (2003) beskriver att det misshandlade barnet är tillbakadraget, har 

koncentrations- och samarbetssvårigheter, psykosomatiska besvär som huvudvärk eller 

magont, stört beteende i skolan, hotfullt uppträdande, kroppsspråk som visar rädsla, lägre 

självkänsla, är misstänksam och har svårt att samarbeta vid hälsokontroller. I Edgardh och 

Ormstad (2000) rapporterades att självmordstankar och självmordsförsök är vanligt hos 

både pojkar och flickor som utsatts för sexuella övergrepp. Barn som utsatts för sexuell 

misshandel uppvisade enligt Kools och Kennedy (2002) många olika sexuella beteenden 

genom att vara utåtagerande, sökte spänning och uppvisade olämpligt sexuellt uppförande. 

För dessa barn var ett sådant sexuellt beteende normalt i utvecklingen, vilket inte förekom 

hos ej utsatta barn. 

Tecken hos barnet 

Barn som utsätts för misshandel besöker skolsköterskan mer frekvent (Kolar & Davey, 

2007; Paavilainen, Åstedt-Kurki & Paunonen, 2000; Paavilainen & Tarkka, 2003). Typiska 

orsaker är sömnbesvär, social isolering, dåligt humör, känslomässig förvirring och 

depression. Utsatta barn kan ha ett aggressivt och destruktivt beteende, letar upp fighter 

eller mobbar jämlika, samt ignorerar regler när det gäller uppförande. De har hög frånvaro 

från skolan utan adekvat förklaring. Yngre skolbarn är mer tysta och tillbakadragna (Kolar 

& Davey, 2007) men enligt Paavilainen et al. (2000) talar yngre barn oftare öppet om 

föräldrarna men det finns stora individuella skillnader. Det är lättare att få yngre barn att 

prata och berätta genom att fråga dem. 

Tecken hos familjen 

Barnmisshandel förekommer i alla socioekonomiska grupper men är mer vanligt i lägre 

socialgrupper. Vanliga faktorer hos dessa föräldrar är låg inkomst, beteendeproblem, drog- 

och alkoholmissbruk, bristfälligt föräldraskap, många barn, oplanerad graviditet, 

ensamstående, låg ålder och att själv varit offer för misshandel (Henry et al., 2003). De 

beskriver gärna sin familjesituation positiv, avbokar planerade möten eller glömmer dem, 

sätter sina egna behov före barnets och lägger ett för stort vuxenansvar på barnet. Familjen 

har dåligt socialt nätverk, saknar vänner och släktingar. Föräldrarna skrämmer barnet till 

exempel genom religiösa hot så som Guds hämnd (Paavilainen & Tarkka, 2003). Föräldrar 

som uppträder artigt misstänks mer sällan för att utsätta sina barn för misshandel 

(Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 
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Skolsköterskan 

Hur kan skolsköterskan arbeta för att upptäcka barnmisshandel? 

Skolsköterskan och eleven träffades oftast ensamma och endast i vissa fall deltog 

föräldrarna i samtalet (Paavilainen et al., 2000). En detaljerad information som 

framkommer i hälsosamtalet gör det möjligt att ge extra support till eleverna (Pirskanen, 

Pietilä, Halonen & Laukkanen, 2006). I mötet med barnet är det viktigt att rätt typ av 

frågor ställs (Henry et al., 2003; Kolar & Davey, 2007; Paavilainen & Tarkka, 2003). 

Direkta frågor ska ställas när skolsköterskan misstänker våld mot barnet. Typ av frågor kan 

vara ”Vad händer i ditt hem när någon blir arg? ” Frågor till något äldre elever kan inledas 

med kommentaren att se våld hemma kan vara lika svårt som att själv bli misshandlad, för 

att sedan gå vidare med att fråga om barnet upplevt detta. Skolsköterskan måste ha i åtanke 

att eleven kanske inte svarar med sanning vilket kan bero på rädsla för repressalier, lojalitet 

mot familjen och för att skydda föräldrarna (Kolar & Davey, 2007). Det är viktigt att vara 

uppmärksam på tidiga tecken av misshandel och att barnmisshandel kan förekomma 

överallt (Henry et al., 2003). Olika verktyg används av sjuksköterskan för att identifiera 

barmnisshandel. Centralt för detta är att förvärva information genom att kontakta familj 

och andra utifrån, ställa frågor och bjuda in barn för uppföljning. De observerar barnens 

och familjens beteende och upplever att något inte är rätt, en instinkt över att något är 

fruktansvärt fel (Paavilainen & Tarkka 2003). De ska undersöka barnet även kroppsligt för 

att söka efter tecken på misshandel (Paavilainen & Tarkka, 2003: Paavilainen, Åstedt-

Kurki, Paunonen-Ilmonen & Laippala, 2002). 

Skolsköterskans roll i samband med barnmisshandel 

Det finns två olika roller för skolsköterskan att arbeta med barnmisshandel enligt 

Paavilainen et al. (2000). En aktiv roll där skolsköterskan samlar information om både 

familjen och barnet, kontaktar och besöker familjen och tittar efter misshandelstecken på 

barnets kropp. Dessa skolsköterskor är inte rädda för att lägga sig i och väntar inte på att 

det ska lösa sig självt. De känner sig säkra på sin sak och upplever sig ha en viktig roll i 

arbetet med utsatta familjer. Den passiva rollen innebär att skolsköterskan lämnar över 

problemet till andra professioner. De anser att det är för svårt och tidskrävande för en 

skolsköterska. Båda grupperna uppger att lärarnas roll är viktig eftersom de träffar barnet 

ofta och ser koncentrationssvårigheter tidigt. Skolsköterskan och läraren genomför 

uppföljning gemensamt och stöttar barnet tillsammans (a.a). 

Skolsköterskan har en bra position för att upptäcka barnmisshandel (Clarke, 2000; 

Paavilainen et al., 2000). I en studie av Clarke (2000) jämfördes skolsköterskans 

delaktighet i arbetet med att skydda barn, vilken visade att på 80-talet kände sig 

skolsköterskan ignorerad och 10 år senare var bilden mer positiv med bättre 

kommunikation och samarbete med andra yrkesgrupper. Skolsköterskans status hade 

stärkts enligt rektorer och socialsekreterare (a.a).  
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Enligt Kolar och Davey (2007) ska skolsköterskan förklara för barnet att det är 

oacceptabelt att utsättas för våld, att det inte är barnets fel och att det finns människor som 

kan hjälpa barnet att känna trygghet. Det är inte barnets ansvar att stoppa misshandeln. 

Barnet gör rätt som söker hjälp även om någon i familjen har sagt att barnet inget får säga. 

Skolsköterskan ska också förklara att de har tystnadsplikt i sin yrkesroll, och att den kan 

brytas om skolsköterskan misstänker att barnets hälsa eller säkerhet är i fara.  

Tingberg et al. (2008) beskriver sjuksköterskan som professionell och fokuserar på barnets 

säkerhet. Däremot uppgavs svårigheter att förhålla sig yrkesmässigt till föräldrarna. I 

studien av Adams (2005) framkom att riskfaktorer vid barnmisshandel endast 

dokumenterades i hälften av fallen. Clausson, Köhler och Berg (2008) rapporterar att 

familjerelationer är svårast att dokumentera, därefter kom missbruk och våld. Orsaken till 

detta var oro för framtida misstolkningar, etiska dilemman och praktiska hinder.  

Kunskap som skolsköterskan behöver för att upptäcka barnmisshandel 

Skolsköterskor behöver mer kunskap om barnmisshandel för att upptäcka symtom på 

fysisk och psykisk misshandel (Feng, Jezewki & Hsu, 2005; Henry et al., 2003; 

Paavilainen et al., 2000; Paavilainen et al., 2002; Tingberg et al., 2008). Utbildning spelar 

en stor roll för det förberedande, diagnostiserande och behandlande arbetet som 

skolsköterskan ska utföra (Henry et al., 2003; Lazenbatt & Freeman, 2006). Sjuksköterskor 

var säkra och kunniga när det gällde deras skyldighet att anmäla fysisk och sexuell 

misshandel, men hade mindre kunskap om psykisk misshandel och försummelse (Fraser, 

Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 2010). Utbildning om barnmisshandel bör ingå i 

högskole- och universitetsutbildningar samt fortlöpande i utbildning inom tjänsten 

förslagsvis med tvärvetenskapliga seminarier och tillgängliga träningsmodeller (Lazenbatt 

& Freeman, 2006). Mer kunskap behövs även i bemötandet av familjen och barnet när 

misshandel upptäcks. Det framkom att skolsköterskorna saknade mod när de ställdes inför 

svåra situationer som när det upptäcks att ett barn for illa (Paavilainen et al., 2000). Bättre 

rutiner på enheterna önskades vid kontakt med misshandlade barn och deras föräldrar 

(Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskorna saknar kunskap i vad som är det normala barnets 

sexuella utveckling och vad som är ett resultat av sexuellt övergrepp (Kools & Kennedy, 

2002). Om skolsköterskan har goda kunskaper om riskfaktorer vid barnmisshandel ger det 

extra möjligheter att stötta dessa elever (Pirskanen et al., 2006). Mer än hälften av 

sjuksköterskorna i studien av Fraser et al. (2010) hade fått speciell träning relaterad till 

barnmisshandel och försummelse. De kände sig mer förberedda och ansvarsfulla att se och 

rapportera barnmisshandel och gjorde ett säkrare intryck på barn och familj. Kunskap och 

utbildning stärkte sjuksköterskans professionella roll. 

 

 



18 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie är genomförd som en litteraturgranskning. Metoden ansågs relevant för att 

uppnå studiens syfte, vilket vi anser har uppnåtts. Litteraturgranskningens syfte är att 

beskriva skolsköterskors kunskap och roll i att identifiera barnmisshandel. För att 

kunskapen inom intresseområdet skulle bli så brett som möjligt valde vi att ta med studier 

som inte enbart behandlar skolsköterskor utan även sjuksköterskor som i sitt arbete kan 

träffa på barn som utsätts för misshandel. Enligt Polit & Beck (2004) är 

litteraturgranskning en metod som används då man vill utforska det som redan är känt 

inom aktuellt område. Fördelen är att man på detta sätt får kunskap om vad som redan 

finns forskat inom intresseområdet. 

Vi valde att följa Polit & Beck´s (2004) reviderade flödesschema i åtta steg för att 

säkerställa en hög kvalité på litteraturgranskningen. I en studie krävs det att forskaren är 

objektiv, att sökningar och urval av artiklar sker systematiskt. I denna studie har de etiska 

riktlinjerna hjälpt till att hålla studien på en objektiv nivå. 

Sökningen efter artiklar genomfördes i databaserna CINAHL som anses vara den 

viktigaste databasen för sjuksköterskor då den täcker området omvårdnad, MEDLINE som 

innefattar den biomedicinska litteraturen och ELIN som är en fulltext databas tillgänglig 

via Högskolan i Skövde.  Sökord arbetades fram och kombinerades vid sökningarna, 

resultatet av sökningarna redovisas i tabell 1. Enligt Polit & Beck (2004) måste sökord, 

sökordskombinationer och antalet träffar redovisas. Samma studie som vi genomfört ska 

kunna genomföras av en annan forskare och liknande resultat ska då framkomma. Det har 

varit vår avsikt att på ett noggrant sätt redovisa sökord och sökordskombinationer som 

använts i litteraturgranskningen i en lättöverskådlig översiktstabell (tabell 1). Visst kunde 

en bredare databassökning med andra sökord och sökkombinationer ha gett ett annat och 

större sökresultat, vilket i sin tur kunde ha påverkat studiens resultat. Reliabiliteten är 

enligt Forsberg & Wengström (2008) ett mått på reproducerbarhet (samma resultat uppnås 

vid två mättillfällen), tillförlitlighet (frånvaro av slumpmässiga fel) eller precision 

(förmåga att mäta gradskillnader i en variabel). Vi anser att reliabiliteten av vår 

artikelsökning är av god kvalitet, då vi anser att vi på ett noggrant sätt redovisat sökord och 

sökordskombinationer i en lättöverskådlig tabell (tabell 1). 

En svaghet i studien kan vara att någon artikel felaktigt valts bort då inte hela artiklarna 

lästes igenom utan endast abstracten innan de sorterades bort. Viktig information kan gå 

förlorad då det kan vara så att artiklarnas hela innehåll inte alltid speglas i abstracten. En 

svårighet i en studie kan enligt Polit & Beck (2004) vara att man måste vara kritisk och 

inte bara acceptera forskningsresultatet. En styrka i denna studie är att resultatet är baserat 

på aktuell forskning inom intresseområdet och inte bara bygger på enskilda resultat samt 

att artiklarna som analyserats och bearbetas för att utgöra resultatet i huvudsak är 
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primärkällor från 2000-2010. Enligt Polit & Beck (2004) får litteraturgranskningen en god 

kvalitet när primärkällor används. Trots detta valde vi att använda oss av en 

litteraturgranskning (Kolar & Davey, 2007), då den svarade upp mot vårt syfte, är 

vetenskaplig och publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 

Artiklarnas abstract lästes och 24 artiklar valdes ut. Dessa artiklar granskades och 

bearbetades noggrant. Av dessa artiklar var 20 primärkällor och 4 litteratur granskningar. 

15 artiklar inkluderades i studien, synpunkter ur vissa av artiklarna som exkluderades finns 

med i resultatdiskussionen. Det visade sig vid sökningarna att det fanns få artiklar som 

bearbetade skolsköterskor och barnmisshandel. Därför har vi valt att även innefatta studier 

gjorda med sjuksköterskor som i sitt arbete kan träffa på barnmisshandel i sitt arbete, vilket 

i vår studie kan vara en brist då resultatet baseras på sjuksköterskor som arbetar inom flera 

områden och inte enbart skolsköterskor som var vårt intresseområde. I sökningarna var 

övervägande artiklar publicerade före år 2000, men dessa exkluderades då forskarna ville 

att studien skulle innefatta ett så aktuellt forskningsresultat som möjligt. 

Resultatet i litteraturgranskningen bygger på de 15 artiklar som redovisas i bilaga 1. Alla 

artiklarna som valts ut var på engelska, detta kan utgöra en risk då det i översättning av 

texten kan ske en feltolkning. Vi har varit noga med att inte förvränga den ursprungliga 

texten i artiklarna utan har behandlat den med respekt. För att minimera risken för 

feltolkningar har artiklarna lästs av båda författarna. Intressant fakta för studien 

markerades och sammanfördes till kategorier som resultatet redovisas under. En risk vid en 

litteraturgranskning är att det vid tolkning av andra författares resultat kan uppstå 

feltolkningar. För att undvika detta kan man återgå till ursprungsmaterialet ett flertal 

gånger. 

Polit & Beck (2004) framhåller att det inte är antalet artiklar som resultatet i 

litteraturgranskningen bygger på som är det viktigaste utan det är kvalitén på artiklarna 

som ingår i litteraturgranskningen. Det positiva med att vi inte fann många artiklar som 

bearbetade skolsköterskorna och barnmisshandel visar att det i framtiden finns behov att 

forska vidare på området skolsköterskor och barnmisshandel. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver fyra områden som ska beaktas vid misstanke om misshandel; fysiska 

tecken, psykiska tecken, tecken hos barnet och tecken hos familjen. Barn som har 

blåmärken, är tillbakadragna, har koncentrations- och samarbetssvårigheter och söker mer 

frekvent hos skolsköterskan ska observeras och följas upp. Skolsköterskan ska skaffa en 

detaljerad information och ställa rätt sorts frågor. Skolsköterskan behöver mer kunskap om 

barnmisshandel och kännedom om riskfaktorer. 

Att barn utsätts för misshandel är något som inte känns bra. Merparten av länderna i 

världen har skrivit under på att de ska vidta lämpliga åtgärder för att barn ska skyddas mot 

alla former misshandel (FN). I Sverige är det dessutom enligt lag (SFS 1949:381) förbjudet 

att utsätta barn för kroppslig eller kränkande behandling. Trots detta visar statistik att fallen 

av barnmisshandel som anmäls har ökat de senaste 10 åren (Brottsförebyggande rådet, 

2010; Brottsrummet, 2010). Kan detta bero på att barnmisshandel uppmärksammats mer i 

media och information från organisationer som till exempel BRIS eller har medvetenheten 

om anmälningsplikten ökat? 

När skolsköterskan träffar ett barn som utsatts för misstänkt misshandel är det viktigt att 

man tänker på om dessa skador har uppstått genom en olycka eller vid lek. Det finns ett 

flertal tecken som en skolsköterska måste vara observant på. Det kan röra sig om fysiska 

skador på barnets kropp (Henry et al., 2003; Paavilainen & Tarkka, 2003; Kolar & Davey, 

2007). Skolsköterskan bör observera var på kroppen blåmärken finns och om de 

uppkommit vid olika tidpunkter, vilket även framkom i Hornor (2005). Vi anser det viktigt 

att vara observant på om barnets förklaring till skadans uppkomst stämmer med dess 

utseende. I Sanders och Cobley (2005) bör en kartläggning av föräldrarnas och barnets 

berättelser göras. Därför tycker vi att det är betydelsefullt att även ha en öppen 

kommunikation med föräldrarna. 

Skolsköterskan ska även observera tecken på psykisk ohälsa (Paavilainen & Tarkka, 2003). 

För att skolsköterskan ska få en fullständig bild av barnets psykiska hälsa krävs samarbete 

med skolledning, lärare, föräldrar och inom elevhälsan. Viktigt är att skolsköterskan tänker 

på att det kan finnas andra orsaker till barnets uppträdande, det behöver inte vara utsatt för 

misshandel. I resultatet framkom att barn som utsatts för sexuell misshandel hade en högre 

frekvens av självmordstankar och självmordsförsök (Edgardh & Ormstad, 2000) vilket 

även framkom i Murphy (2005). Sexuella övergrepp är kanske svårast för skolsköterskan 

att identifiera och bemöta. Här är det särskilt viktigt att skolsköterskan inger ett gott 

förtroende. Eleven måste våga berätta om det eftersom någon genital undersökning i regel 

inte görs av skolsköterskan.  

I vår bakgrund framkom att prematura barn, barn med beteendeproblem (Hornor, 2005) 

och funktionshinder (Hindberg, 2006) oftare är utsatta för misshandel än andra barn. I 

resultatet fann vi inget konkret skrivet om detta, men beskrivningen av barns beteende som 



21 

 

framkom i vårt resultat (Kolar & Davey, 2007) kan tyda på fysiska eller psykiska 

funktionshinder. 

Hindberg (2006), Hornor (2005), Lindberg och Lagercrantz (2007) beskriver flera olika 

riskfaktorer hos föräldrarna som ökar risken för att barn utsätts för våld i hemmet. Henry et 

al. (2003), Paavilainen och Tarkka (2003) styrker detta i sin forskning. Om skolsköterskan 

har vetskap om att familjesituationen är svår bör hon/han vara mer observant på dessa 

barn. Genom att skapa en bra relation och inge förtroende kan skolsköterskan 

förhoppningsvis förebygga ohälsa. Begreppet KASAM (Antonovsky, 2005) är angeläget 

att ha med sig i det hälsofrämjande arbetet som skolsköterska bedriver. Vi anser liksom 

Forsberg och Wengström (2008) att ett barn med starkt KASAM ökar sin förmåga att klara 

av svåra situationer och påfrestningar som barnmisshandel innebär. Barnet lägger många 

gånger skulden på sig själv, men skolsköterskan bör förklara att barnet inte gjort något fel 

och att det är oacceptabelt att barn utsätts för misshandel. 

I Sverige behöver man inte gå så långt tillbaka i tiden för att finna att barnmisshandel var 

accepterat och till och med ingick i barnuppfostran (Seidel, 1991). I andra kulturer kan det 

fortfarande vara accepterat att tukta och aga sitt barn. Feng et al. (2005) skriver att barn i 

den kinesiska kulturen ses som familjens egendom och att föräldrarna har rätt att göra som 

de vill med sina egna barn. Av denna anledning upplevde sjuksköterskorna det svårt att ta 

hand om dessa barn och rapportera det (a.a). I vårt mångkulturella samhälle måste 

skolsköterskan vara medveten om att våld fortfarande kan vara accepterat i vissa kulturer 

och kan därmed förekomma i Sverige trots att det är förbjudet. Härmed kan skolsköterskan 

hamna i ett etiskt dilemma då hon har anmälningsplikt medans föräldrarna ser det som ett 

led i barnets fostran.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna uppgav sig ha svårigheter att förhålla sig 

professionella i mötet med föräldrarna till det misshandlade barnet (Tingberg et al., 2008) 

vilket även Sanders och Cobley (2005) rapporterade om. Kan det bero på att man som 

skolsköterska har svårt att förstå hur någon kan utsätta sitt barn för våld eller beror det på 

att skolsköterskan inte har kunskap om hur hon ska agera i mötet med föräldrarna? Man 

vill kanske vara helt säker på att barnet har utsatts för misshandel innan man rapporterar 

ärendet. Sundelin (2001) beskriver detta som ett hinder i vården, då sjuksköterskor lätt 

identifierar sig med föräldrarna. Även för professionella kan det kännas smärtsamt att inse 

att ett barn far illa. Ofta söks andra förklaringar till att ett barn misshandlas (a.a). Detta är 

något som måste uppmärksammas och avhjälpas då det är oacceptabelt att ett barn utsätts 

för misshandel.    

Resultatet beskriver två sätt för skolsköterskan att hantera barnmisshandel på; den aktiva 

och den passiva rollen (Paavilainen et al., 2000). Enligt svensk lag räcker det att anmäla 

vid misstanke om att ett barn far illa. Skolsköterskan gör inte fel i att överlämna ärendet till 

socialtjänsten utan att själv samla information om barnet och familjen. 
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För att skolsköterskan ska få en god anamnes behövs en bra samtalsmetod. I resultatet 

beskriver Henry et al. (2003), Kolar och Davey (2007), Paavilainen och Tarkka (2003) 

vikten av att rätt typ av frågor ställs. Även Hornor (2005) skriver att frågorna ska vara 

öppna och inte ledande. Enligt Chaney (2000) ska sjuksköterskan gå på den information 

som barnet frivilligt lämnar ifrån sig och undvika att pressa och tvinga barnet under 

intervjun. Vi anser att skolsköterskan behöver ha kunskap i olika samtalsmetoder, 

fortlöpande utbildningar och handledning för att bearbeta sina egna tankar och känslor som 

kan komma fram vid samtal med ett barn som far illa. 

I resultatet framkommer det i flera studier att sjuksköterskorna upplever sig vara i behov av 

mer kunskap om barnmisshandel (Feng et al., 2005; Henry et al., 2003; Paavilainen et al., 

2000; Paavilainen et al., 2002; Tingberg et al., 2008). Utbildning om barnmisshandel 

stärker skolsköterskornas kunskap och självkänsla samt gör dem mer medvetna inom 

området. Förhoppningsvis bidrar detta till att de vågar göra fler anmälningar om de 

misstänker att ett barn utsätts för misshandel. Liksom Tingberg et al. (2008) anser vi att bra 

rutiner ska finnas vid kontakt med misshandlade barn. Detta bör arbetas fram på varje 

enhet tillsammans med skolledning, elevhälsan och socialtjänsten. 

Praktisk tillämpning 

Resultatet som framkommit i denna litteraturgranskning bidrar med ett tillskott av kunskap 

inom ett område som vi uppfattar vara relativt outforskat. Detta bidrar till möjligheten att 

söka och inhämta mer kunskap. 

Fortsatt forskning 

Då vi valt att utföra en litteraturgranskning kan det vara en språngbräda för ytterligare 

forskning, en källa för forskningsidéer, en orientering om redan känd kunskap. Mot 

bakgrund av vad som framkommit i denna litteraturgransknings resultat finns det flera 

områden för framtida forskning. Det vore intressant att forska vidare inom området genom 

att undersöka; Hur skolsköterskan ser på barnmisshandel? Har skolsköterskorna tillräckligt 

med kunskap om barnmisshandel? Önskar skolsköterskorna utbildning och hur ser i så fall 

utbildningsmöjligheterna ut? Vad finns det för kulturella skillnader i synen på 

barnmisshandel och finns det forskning om funktionshindrade barn och misshandel? 

Sammanfattning 

Denna litteraturgranskning visar att skolsköterskan har en bra position för att upptäcka 

barn som utsätts för misshandel. Trots att det enligt lag är förbjudet ökar antalet fall av 

barnmisshandel och det förekommer i alla samhällsklasser men det är mer vanligt i de 

lägre socialgrupperna. 
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I studien framkom att skolsköterskorna ofta inte har tillräckligt med kunskap om tecken på 

barnmisshandel, lagar och hur en anmälan görs. Detta tror vi kan leda till att 

bortförklaringar ibland accepteras, till exempel om hur fysiska skador uppkommit. Finns 

bra riktlinjer har skolsköterskan ett bra arbetsredskap i arbetet med utsatta barn. 

Tecken på misshandel kan vara fysiska som blåmärken, sår, brännmärken eller frakturer, 

psykiska tecken som att barnet är tillbakadraget, har koncentrationssvårigheter eller 

psykosomatiska besvär. Barn som misshandlas kommer oftare till skolsköterskan. 

Skolsköterskan beskrivs i studien som professionell och fokuserar på barnets säkerhet. I 

mötet med barnet bör direkta frågor ställas när misshandel misstänks och att kroppslig 

undersökning görs för att upptäcka tecken på misshandel.  

Vidare framkom det att utbildning i ämnet barnmisshandel spelar en stor roll i det 

förberedande, diagnostiserande och behandlande arbete som skolsköterskan utför. Goda 

kunskaper om riskfaktorer vid barnmisshandel ger skolsköterskan möjlighet att stötta 

utsatta elever extra. 

Ett bra samarbete mellan skolsköterskan och andra yrkeskategorier är viktigt då det ökar 

förståelsen i ämnet och underlättar det förebyggande arbetet. Skolsköterskan är också 

skyldig att hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön som framkommer inom området.  
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Bilaga 1: Översiktstabell över inkluderade artiklar i litteraturgranskningen. 

Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Adams, B.L. 

Assessment of Child 

Abuse Risk Factors by 

Advanced Practice 

Nurses. 

2005.  

USA 

Pediatric Nursing. Att studera hur frekvent 

sjuksköterskor bedömer och 

dokumenterar riskfaktorer 

för barnmisshandel och 

försummelse. 

En enkät som besvarades av 

330 sjuksköterskor i 6 olika 

stater i USA.  20 risk 

faktorer listades och 

sjuksköterskorna ombads 

svara hur ofta de 

dokumenterade varje 

riskfaktor. 

10 av 20 risk faktorer 

dokumenterades i över 50% 

av fallen, dessa riskfaktorer 

var tidigare misshandel, 

uppfattning av stress, 

livsförändringar, ålder vid 

första graviditeten, 

utbildning, lite eller ingen 

barnhälsovård, olistad eller 

ingen telefon, låg inkomst, 

arbetslöshet och bevis för 

en hård uppfostran. Åtta av 

riskfaktorerna 

dokumenterades mer sällan 

än 40%. Mer än hälften 

rapporterade att de en eller 

flera gånger hade misstänkt 

barnmisshandel. 

 

Hög kvalitet. 

Clausson, E.K., Köhler,L., 

& Berg, A. 

Ethical challenges for 

school nurses in 

documenting 

schoolchildren´s health. 

2008. 

Sverige. 

Nursing Ethics. Att förklara ytterligare de 

faktorer som påverkar 

skolsköterskornas 

dokumentation i 

skolhälsovårdsjournalen och 

därigenom skapa en 

reservoar av kunskap som 

skulle kunna öppna upp för 

en bredare diskussion för att 

utveckla en säker 

dokumentation till fördel för 

skolhälsovården och 

välbefinnandet. 

Enkät baserad på tidigare 

pilotstudie som besvarades 

av 10 skolsköterskor i 

Sverige. Frågorna 

behandlade deras 

dokumentation. 

Familjerelationer var 

svårast att dokumentera, 

därefter kom missbruk och 

våld. Orsaker till varför det 

var svårt var oro för 

framtida misstolkningar, 

etiska dilemman och 

praktiska hinder. 

Hög kvalitet. 



2 

 

Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Clark, M.L.  

Out of the Wilderness and 

Into the Fold: The School 

Nurse and Child 

Protection.  

2000. 

England. 

Child Abuse Review.  Att studera hur olika 

yrkesprofessioner vanligen 

arbetar och om riktlinjer 

skulle påverka 

arbetssituationen vid trolig 

barnmisshandel i mitten av 

1990-talet jämfört med 

motsvarande studie gjord på 

mitten av 1980-talet. 

 

Intervjuer gjorda med social 

arbetare, rektorer, kuratorer 

och skolsköterskor. I studien 

1984 intervjuades 93 

stycken och 1993/94 

intervjuades 43 stycken. 

Skolsköterskor i 

undersökningen 1993/94 

var bättre kvalificerade och 

mer erfarna än de var vid 

undersökningen 1984. De 

såg sig själva som viktiga 

aktörer i arbetet att skydda 

barnen och de ansågs som 

mer värdefulla i rektorernas 

ögon.  Socialsekreterare såg 

skolsköterskan som en 

person som hade 

information om barnen. 

 

Hög kvalitet. 

Edgardh, K.., & Ormstad, 

K.  

Prevalence and 

characteristics of sexual 

abuse in a national sample 

of Swedish seventeen-

year-old boys and girls. 

2000. 

Sverige. 

Acta Paediatrica. 

 

Att presentera resultatet av 

sexuell barnmisshandel och 

möjliga misshandels 

relaterade problem från en 

nationell studie gjord på 

tonåringar hälsa, sexuella 

erfarenheter och 

uppträdande, i vilken en rad 

frågor om sexuell 

barnmisshandel var 

inkluderade. 

Undersökningsgruppen 

bestod av barn födda år 

1973. Av de som ingick i 

studien gick 1943 på 

gymnasiet och 210 gick inte 

skolan. De svarade på en 

enkät med 170 

flervalsfrågor. Sex av 

frågorna handlade om 

personliga erfarenheter av 

sexuell misshandel. 

I resultatet framkom att 

sexuell misshandel 

rapporterades av 3,1% av 

pojkarna och 11,2% av 

flickorna och att det var mer 

vanligt med sexuell 

misshandel i 

storstadsregionerna i 

jämförelse mot övriga 

landet. Självmords tankar, 

självmordsförsök, själv 

skadehandlingar, 

sömnstörningar, 

ätstörningar, alkohol 

drickande och provat på 

narkotika rapporterades 

signifikant mer ofta hos 

dem som utsatts för sexuell 

misshandel än hos dem som 

inte blivit utsatta.  

Hög kvalitet. 



3 

 

Författare, titel, år 

och land  

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Feng,J-Y., Jezewski, 

M.A., & Hsu, T-W. 

The Meaning of Child 

Abuse for Nurses in 

Taiwan. 

2005. 

Taiwan. 

Journal of Transcultural 

Nursing. 

Att utforska 

sjuksköterskornas perspektiv 

rörande barnmisshandel i 

Taiwan. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 18 taiwanesiska 

sjuksköterskor. Intervjun 

bestod av 12 öppna frågor 

som behandlade 

sjuksköterskornas erfarenhet 

av att arbeta med 

misshandlade barn och deras 

familjer. 

Flera av sjuksköterskorna 

nämnde enbart fysisk 

misshandel när de 

definierade barnmisshandel, 

ett fåtal nämnde psykiska 

skador eller sexuell 

misshandel, och ingen 

nämnde försummelse. De 

uppgav även kulturen som 

ett hinder för att anmäla 

barnmisshandeln, barn ses 

som föräldrars egendom 

och föräldrarna kan göra 

vad de vill med barnen. 

 

 

Hög kvalitet. 

Fraser, J.A., Mathews, B., 

Walsh, K.., Chen, L., & 

Dunne, M. 

Factors influencing child 

abuse and neglect 

recognition and reporting 

by nurses: A multivariate 

analysis. 

2010. 

Australien. 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Att undersöka sambandet 

mellan sjuksköterskors 

egenskaper, träning, vetskap 

om lagstadgade skyldigheter 

att rapportera och deras 

ställningstagande till att 

rapportera olika former av 

barnmisshandel och 

försummelse. 

Enkäter till 930 

sjuksköterskor som arbetar i 

Australien. 

Sjuksköterskorna i studien 

var säkra och 

välunderrättade om deras 

skyldighet att rapportera 

fysisk och sexuell 

misshandel. De var mindre 

säkra och kunniga omkring 

emotionell misshandel och 

försummelse. Inget 

samband framkom mellan 

träning och förståelsen för 

allvaret eller graden av 

skadan av någon form 

misshandel eller 

försummelse.  

 

 

 

Hög kvalitet. 



4 

 

Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Henry, B.M., Ueda, R., 

Shinjo, M., & Yoshikawa, 

C. 

Health education for 

nurses in Japan to combat 

child abuse. 

2003. 

Japan 

Nursing and Health 

Sciences 

Att undersöka om 

sjuksköterskors attityder och 

kunskaper om 

barnmisshandel ändrades 

efter genomgånget 

utbildnings program. 

 

Enkät studie med totalt 234 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskestuderande 

social arbetare, lärare, 

förskolelärare och 

avdelnings föreståndare fick 

svara på frågor efter 

utbildning, för att utvärdera 

kunskap och attityder om 

barnmisshandel. 

 

 

 

Utbildning om 

barnmisshandel kan ha en 

ledande roll då det gäller att 

öka medvetenheten om 

barnmisshandel. Genom 

utbildningsprogram kan 

problemet med att upptäcka 

och arbeta med 

misshandlade barn 

avhjälpas. 

 

Medelhög kvalitet. 

Kolar, K.R., & Davey, D. 

Silent Victims: Children 

Exposed to Family 

Violence. 

2007. 

The Journal of School 

Nursing. 

Att sammanställa aktuell 

forskning angående 

riskfaktorer för 

barnmisshandel och 

skolsköterskans möjlighet 

att identifiera detta.  

 

 

 

Litteraturgranskning Skolsköterskan besitter en 

ypperlig roll då det gäller 

att identifiera barn som 

utsätts för våld i sina hem 

Hög kvalitet. 

Kools, S., & Kennedy, C. 

Child sexual abuse 

treatment: 

misinterpretation and 

mismanagement of child 

sexual behaviour. 

2002. 

USA. 

Child: Care, Health & 

Development.  

Att undersöka vårdgivarnas 

förståelse för påverkan vid 

sexuell misshandel och 

handhavande vid behandling 

av misshandlade barn. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 20 sjuksköterskor och 

barnavårdsarbetare om deras 

erfarenhet av arbetet med 

vårdhems behandling och 

deras kännedom om barns 

utveckling, sexuell 

barnmisshandel och dess 

behandling. 

Vårdgivarna hade 

begränsad kännedom om 

den sexuella misshandelns 

följder. Anslagen till 

utvecklingsmöjligheter för 

sexuellt utnyttjade barns 

beteende, lik väl som 

beteende demonstrering av 

sexuellmisshandel var ofta 

missuppfattad och misskött.  

 

 

Hög kvalitet. 
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Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Lazenbatt, A., & Freeman, 

R.   

Recognizing and reporting 

child physical abuse: a 

survey of primary 

healthcare professionals. 

2006. 

Nord Irland. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Att undersöka den 

självupplevda förmågan 

 hos tre olika grupper inom 

hälsovården, nämligen 

sjuksköterskor, läkare och 

tandläkare att upptäcka och 

rapportera barnmisshandel. 

Ett andra syfte var att 

fastställa behovet av 

utbildning. 

979 sjuksköterskor, läkare 

och tandläkare inom 

primärvården fick en enkät 

som innehöll både öppna 

och slutna frågor.  

60% av respondenterna 

rapporterade att de sett 

misstänkt barnmisshandel, 

men bara 47% hade 

rapporterat det. Mer 

utbildning efterfrågades. 

Sjuksköterskorna visade sig 

vara mer medvetna än 

läkare och tandläkare på 

barnmisshandels tecken och 

hade lättare att identifiera 

och rapportera misstänkta 

fall av barnmisshandel. 

 

 

 

Hög kvalitet. 

Paavilainen, E., & Tarkka, 

M-T. 

Definition and 

Identification of Child 

Abuse by Finnish Public 

Health Nurses. 

2003. 

Finland. 

Public Health Nursing. Att fastställa hur finska 

sjuksköterskor i 

primärvården definierar och 

identifierar barnmisshandel. 

Fokuserade intervjuer av 

sjuksköterskor som arbetade 

med misshandlade barn och 

deras familjer.  

Sjuksköterskorna 

definierade barnmisshandel 

som fysisk och emotionell 

misshandel. För att 

upptäcka misshandeln 

använde de olika redskap 

som till exempel förvärvad 

kunskap, skicklighet, 

intuition och 

sjuksköterskans förmåga att 

hantera problematiska 

situationer. Tecken på 

barnmisshandeln såg 

sjuksköterskorna i barnets 

beteende och 

familjesituationen. 

 

 

Hög kvalitet. 
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Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Paavilainen, E., Åstedt-

Kurki, P., & Paunonen, 

M. 

School nurses` operational 

modes and ways of 

collaborating in caring for 

child abusing families in 

Finland. 

2000. 

Finland. 

 

 

 

 

 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Att beskriva 

skolsköterskornas arbete när 

de tar hand om 

barnmisshandels familjer, 

samt att utröna hur 

skolsköterskorna ser på sin 

uppgift att hjälpa och ta 

hand om dessa barn och 

familjer. Vidare var syftet 

att ta fram kliniska riktlinjer 

för att utveckla 

skolsköterskans arbete och 

samarbete med andra 

professioner som arbetar 

med misshandels familjer. 

Semistrukturerade 

intervjufrågor ställdes till 20 

finska skolsköterskor. 

I resultatet framkom det två 

modeller en aktiv- och en 

passivmodell. Den aktiva 

skolsköterskan uppgav sig 

ha en viktig roll i arbetet 

med utsatta barn och deras 

familjer, hon arbetade aktivt 

med att samla in 

information, letade efter 

tecken på misshandel. De 

var inte rädda att lägga sig i. 

Den passiva sjuksköterskan 

valde att lämna över 

problemet till andra 

professioner.   

 

 

 

 

Medelhög kvalitet. 

Paavilainen, E., Åstedt-

Kurki, P., Paunonen-

Ilmonen, M., & Laippala, 

P. 

Caring for maltreated 

children: a challenge for 

health care education. 

2002. 

Finland. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Att fastställa om 

barnsjuksköterskor och 

läkare på ett universitets 

sjukhus är i behov av extra 

träning i att identifiera 

fysisk barnmisshandel och 

om det finns ett behov av 

utbildning i ämnet 

barnmisshandel. 

Enkäter med öppna och 

strukturerade frågor, till 513 

personer som arbetade med 

att vårdade misshandlade 

barn på ett 

universitetssjukhus i 

Finland. Frågorna handlade 

om svårigheterna i att 

bedöma barnmisshandel och 

om det fanns behov av 

kompletterande utbildning 

eller träning. 

 

 

 

Det framkom att det behövs 

mer träning i att identifiera 

barnmisshandel. De som 

hade erfarenhet av 

barnmisshandel tyckte att 

det var svårare att 

identifiera barnmisshandel, 

än de med liten eller ingen 

erfarenhet av 

barnmisshandel.  

Hög kvalitet. 
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Författare, titel, år 

och land 

Tidskrift Syfte Metod Huvudfynd Studiens 

kvalitet 
Pirskanen, M., Pietilä, A., 

Halonen, P., & 

Laukkanen, E. 

School health nurses and 

substance use among 

adolecents-towards 

individual identification 

and early intervention. 

2006. 

Finland. 

Nordic College of 

Caring Science. 

Att undersöka riskfaktorer 

för drog-, alkohol och 

tobaksanvändande hos 

tonåringar och förmå 

skolsköterskor att identifiera 

dessa faktorer för att på ett 

tidigt stadium ge individuell 

hjälp utifrån begreppet 

Empowerment. 

Semistrukturerad enkät till 

412 tonåringar i Finland.  

Resultatet visar att 

riskfaktorer bl.a. är 

avsaknad av stödjande 

samtal med föräldrar, 

lågutbildade föräldrar och 

rökande mödrar. Resultatet 

visar också behov att 

utveckla skolsköterskans 

förmåga att diskutera och 

analysera tonåringens egen 

förmåga till förändring. 

Detaljerad information gör 

det möjligt för 

skolsköteskan att ge extra 

support till tonåringar med 

riskfaktorer. 

Hög kvalitet. 

Tingberg, B., Bredlöv, B., 

& Ygge, B-M. 

Nurses`experience in 

clinical encounters with 

children experiencing 

abuse and their parents. 

2008. 

Sverige. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Att identifiera 

sjuksköterskors erfarenheter 

i mötet med misshandlade 

barn och deras föräldrar. 

 Semistrukturerade 

intervjuer med 11 

sjuksköterskor som hade 

deltagit i den kliniska vården 

av misshandlade barn och 

deras föräldrar.  

Sjuksköterskorna uttryckte 

problem med att hantera 

sina egna känslor, alla 

sjuksköterskorna 

rapporterade att de hade 

inga professionella problem 

när det gällde 

omhändertagandet av 

barnet, men upplevde sig ha 

problem i mötet med 

föräldrarna. 

Sjuksköterskorna uttryckte 

även ett behov av att få 

professionell handledning. 

Hög kvalitet. 
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Bilaga 2: Modifierade granskningsmallar för kvalitetsbedömning efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006). 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstractet studiens innehåll?   

3. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

4. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

5. Är designen relevant utifrån syftet?   

6. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

7. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

8. Är urvalsmetoden beskriven?   

9. Finns populationen beskriven?   

10. Är populationen representativ för studiens syfte?   

11. Anges bortfallets storlek?   

12. Anges var studien genomfördes?   

13. Anges när studien genomfördes?   

14. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

15. Beskrivs studiens huvudresultat?   

16. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

17. Besvaras studiens frågeställningar?   

18. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

19. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

  

Maxpoäng: 19 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:   låg medel hög 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstractet studiens innehåll?   

3. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

4. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

5. Är designen relevant utifrån syftet?   

6. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

7. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

8. Är urvalsmetoden beskriven?   

9. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

10. Anges var studien genomfördes?   

11. Anges när studien genomfördes?   

12. Anges vald datainsamlingsmetod?   

13. Presenteras hur data analyserats?   

14. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

15. Besvaras studiens syfte?   

16. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

17. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

 

Maxpoäng: 17 

Erhållen poäng: 

Kvalitet: låg medel hög 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning av litteraturöversikt 

 Fråga Ja Nej 

1. Är artikeln vetenskaplig?   

2. Framgår resultatet tydligt?   

3. Är resultaten trovärdiga?   

4. Kan resultaten vara till hjälp i den kliniska verksamheten?   

5. Finns det en forskningsfråga klart och tydligt angivet?   

6. Ingår rätt sorts studier i översikten?   

7. Är inkluderade studier kvalitetsgranskade?   

8. Är det rimligt att sammanväga resultatet från studierna i översikten?   

9. Överrensstämmer artikelns fokus med våra egna inkluderingskriterier 

angående urval, vårdsituation eller resultat? 

  

10 Var sökningen rigoröst utförd?   

11. Är resultatet liknande i de inkluderade studierna?   

 

Maxpoäng: 

Erhållen poäng: 

Kvalitet: låg medel hög 
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