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Abstrakt  
Bakgrund: Under 2018 anmäldes det 23800 fall av barnmisshandel i Sverige. 

Barnmisshandel innefattar allvarliga negativa upplevelser med förövare som kan skada, 

potentiellt skada eller hota barnens fysiska, sociala eller psykiska utveckling. Fysisk, psykisk 

och emotionell misshandel samt sexuella övergrepp och försummelser är olika former av 

barnmisshandel. Sjuksköterskan är skyldig enligt lag att rapportera barnmisshandel och har 

en betydande roll för personer som har blivit utsatta för barnmisshandel. 

Syfte: Belysa personers upplevelser av att ha blivit utsatta för barnmisshandel.  

Metod: Studien är en litteraturöversikt. Databaserna CINAHL och Pubmed användes för 

litteratursökningen. Resultatet sammanställdes av 14 vetenskapliga artiklar av kvalitativ, 

Kvantitativ och mixad metod. De kvalitativa artiklarna granskades enligt SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall och de kvantitativa granskades enligt Fribergs 

granskningsmall. Kvalitativa artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

och de kvantitativa analyserades enligt Fribergs analysmodell. 

Resultat: Personer som blivit utsatta för barnmisshandel upplevde skam, rädsla, ilska och 

självmordstankar. De använde sig av strategier och kommunikation för att känna sig mindre 

belastande och ensamma. Då misshandeln var svårupptäckt drabbades de av psykisk ohälsa 

och upplevde sig misstrodda. 

Diskussion: Att bli utsatt för hot och våld skapar både sjukdoms-, vård- och livslidande. 

Genom god kommunikation, ökad förståelse och kunskap kan sjuksköterskan hjälpa 

personer och därmed minska risken för konsekvenser och förekomst av barnmisshandel. 

Slutsats: Vidare forskning om barnmisshandel behövs genomföras där familjer från olika 

kultur och ursprung deltar för att kunna jämföra och studera likheter och skillnader för att 

kunna erbjuda en bra och likvärdig vård och behandling. 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: barnmisshandel, lidande, psykisk ohälsa, sjuksköterska, upplevelse, övergrepp 



Innehållsförteckning 
Introduktion…………………………………………………………………………………………………………………………….1 
Bakgrund…………………………………………………………………………………………………………………………………1 
   Barnmisshandel…………………………………………………………………………….……………………………………………………1 
  Definitioner av begrepp……………………………………………………………….……………………………………………………..2 
     Barn som misshandlas…………………..………………………………………………………….……………………………………………………..2 
      Upplevelse och erfarenhet av misshandel………….……………………………………………………………………………………………2 
      Personer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

   Sjuksköterskans roll……………………………………………………………………………………………………………………………2 

   Katie Erikssons teori om lidande……………………………………………………………………………………………….3 
     Sjukdomslidande…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….3 
      Vårdlidande…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….4 
      Livslidande…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………4  
   Problemformulering…………………………………………………………………………………………………………………………..4 
Syfte………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 
Metod……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 
   Design………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 
   Inklusions- och exklusionskriterier……………………………………………………………………………………………………..5 
   Litteratursökning………………………………………………………………………………………………………………..……………..6 
      Tabell 1. Översikt av sökningar………………..…………………………………………………………………………………………..6 
   Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning……………………………………………………………………………7 
   Analys…………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 
   Etiska överväganden………………………………………………………………………………………………………..………………..8 
Resultat……………………………………………………………………………………………………………………………………8 
   Förekomst av barnmisshandel……………………………………………………………………………………………………………9 
         Tabell 2. Förekomst av barnmisshandel………………………………………………………………………………………………………10 
   Konsekvenser av barnmisshandel…………………………………………………………………………………………………….10 
      Tabell 3. Konsekvenser av barnmisshandel……………………………………………………………………………………………………10 

   Att dela med sig av misshandel………………………..………………………………………………………………………………11 
      Tabell 4. Typ av misshandel och vem personerna berättade för…………………………………………………………………….11 

   Negativa känslor av barnmisshandel……………………………………………………………………………….……………….11 
      Skuld och skam…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….11 
        Rädsla………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….12 
        Ilska……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12 

   Att hantera vardagen……………………………………………………………………………………………………………………….12 
      Strategier……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….12 
      Kommunikation………………………………………………………………………………………………………………………………….…………13 
   Betydelsen av stöd……………………………………………………………………………………………………………………….….13 
      Avsaknad av stöd…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 
      Gemenskap och ökad självinsikt…………………………………………………………………………………………………………………….14 

   Att våga berätta om misshandel……………………………………………………………………………………………………….14 

      Faktorer som påverkade avslöjandet……………………………………………………………………………………………………………..14 
   Positiva effekter av behandling………………………………………………………………………………………………………..15 
        Vikten av samtal…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 
Diskussion…………………………………………………………………………………………………………………………..…15 
   Metoddiskussion……………………………………………………………………………………………………………………………..15 
   Resultatdiskussion……………………………………………………………………………………………………………………………18 
   Slutsats…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23 
Referenser………………………………………………………………………………………………………..…………………..24 

Bilaga  

 



1 
 

Introduktion  

Runt om i världen sker olika typer av misshandel mot barn i form av fysisk, psykiskt och 

emotionell misshandel, sexuella övergrepp och försummelse. Våld som förekommer mot 

barn sker inte bara en gång utan upprepas oftast kontinuerligt. Över tid blir ofta våldets 

mönster och frekvensen allvarligare och offren som blir utsatta för våldet blir känslomässigt 

och fysiskt skadade för resten av sitt liv. Därför krävs det hjälp av hälso- och sjukvården för 

att förebygga, hjälpa och lindra konsekvenser av misshandel (Cho, Cha & Yoo, 2015).     

Bakgrund 

Barnmisshandel 

Barnmisshandel innefattar allvarliga negativa upplevelser med förövare som kan skada, 

potentiellt skada eller hota barnens fysiska, sociala eller psykiska utveckling. 

Barnmisshandel består av flera olika former. Emotionell misshandel avser ett bestående 

mönster av misshandel som leder till signifikanta negativa effekter på den emotionella 

utvecklingen. Emotionell misshandel innefattar nedvärderande ord som ful, fet och oälskad. 

Fysisk misshandel innebär användning av fysisk kraft som leder till skada eller har potential 

att skada. Sexuella övergrepp består av personer som har fullbordat eller försökt ha sexuell 

kontakt med ett barn. Försummelse, fysisk eller emotionell, är brist på tillräcklig omsorg för 

att uppfylla barnens grundläggande behov till exempel näring, hygien, utbildning, skydd 

och säkerhet (Dias, Sales, Hessen & Kleber, 2015). Misshandel kan förekomma under olika 

manifestationer och i olika sociala grupper. Där det förekommer mest misshandel är i 

hemmet, där makten och hierarkin mellan vuxna och barn är som starkast (Santomé, Leal, 

Mancia & Gomes, 2018). I den här litteraturöversikten innefattas och benämns 

barnmisshandel i form av fysisk, psykisk och emotionell misshandel samt sexuella 

övergrepp och försummelser. Vem som var förövaren och i vilket sammanhang händelsen 

ägde rum bestämdes inte innan. Med förövare menas en person som utsätter en minderårig 

person för misshandel.  
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Definitioner av begrepp 

Barn som misshandlas  

Barn är enligt svensk lag, varje individ som är under 18 år (Socialstyrelsen, 2014, s.13). Enligt 

Brottsförebyggande rådet (BRA, 2019) anmäldes det 23 800 fall av misshandel i Sverige mot 

barn 0-17 år 2018. Förekomst av barnmisshandel i Europa är 29 procent för emotionell 

misshandel och försummelse. 22 procent för fysisk misshandel, 13 procent för sexuella 

övergrepp hos flickor och sex procent för sexuella övergrepp hos pojkar (Rehan, Antfolk, 

Johansson & Santtila, 2019).  

Upplevelse och erfarenhet av misshandel 

En upplevelse innefattar positiva eller negativa händelser som en person varit med om. En 

upplevelse kan påverka personer känslomässigt på olika sätt. En erfarenhet skapas efter en 

upplevd händelse och tillför ny kunskap till personen. Kunskapen kan yttra sig positivt eller 

negativt (Svenska akademiens ordlista, 2015). Upplevelsen av traumatiska händelser, såsom 

misshandel, övergrepp och försummelse under barndomen, påverkar hjärnans utveckling. 

Genom överstimulering av det autonoma nervsystemet kan stimuleringen resultera i fysiska- 

och beteendemässiga förändringar. En långvarig stimulering av autonoma nervsystemet kan 

skapa störningar i regleringen av stressnivån vilken kan leda till fysiska och psykiska 

sjukdomar hos personen (Kalmakis & Chandler, 2015; López-Martínez et al., 2018). 

Personer 

I denna litteraturöversikt användes begreppet personer, vilket inkluderade både barn och 

vuxna som blivit utsatta för barnmisshandel.  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en betydande roll för personer som blivit utsatta för misshandel i 

barndomen (El-Radi, 2015). Barnmisshandel har en stor inverkan på personers utveckling 

och funktion som kan leda till konsekvenser senare i livet. Sjuksköterskan kan hjälpa 

personer genom att sätta perspektiv på det som har inträffat och därmed sluta leva i 

förnekelse (van der Zalm et al., 2015). Genom att aktivt lyssna och ta det barnet säger på 

allvar samt se tecken på misshandel kan sjuksköterskan ta till rätt åtgärder. Sjuksköterskan 

bör vara observant på familjers problem där det kan finnas förhöjda risker för misshandel 
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(El-Radhi, 2015). Vissa sjuksköterskor har erhållit kunskap genom sin utbildning att bedöma, 

identifiera och undersöka personer som blivit misshandlade och sjuksköterskan är skyldig 

enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), kap.14, 1 § att rapportera barnmisshandel. Förutom att 

rapportera misshandel är sjuksköterskan dessutom i en position att identifiera familjer som 

står inför svårigheter. Genom att interagera med familjerna kan sjuksköterskorna förbättra 

barnens säkerhet och välbefinnande (Yıldız & Tanrıverdi, 2018).  

Forskning har visat på att barnmisshandel har specifika terapeutiska krav som innefattar 

terapeutiska interventioner. Interventionerna är rekommenderade och effektiva 

behandlingar för personer som har blivit utsatta. Behandlingarnas syfte är att reducera 

symtom som uppstår senare i livet exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos 

personer som blivit exponerade för misshandel i barndomen (Dias et al., 2015). Ett annat 

tillvägagångssätt för att förebygga hälso- och utvecklingsproblem hos barn är hembesök. 

Frekventa insatser av hembesök ger det stöd som barnet och föräldrarna behöver och kan 

minska våldet i hemmet. Då det finns begränsade tillgångar på förebyggande insatser har 

det visat sig att sjuksköterskans besök har betydelse för att minska barnmisshandel i 

hemmet. Genom att ha kontakt med barnskyddstjänster kan tidig hjälp sättas hos familjer 

med problem och därmed minska förekomst av barnmisshandel. Vid hembesök tittar 

sjuksköterskan på hur föräldrar sköter familjeplanering, hemmiljön och hur de agerar mot 

sina barn samt gör uppföljning för att se hur relationen utvecklas över tid. Det har visat sig 

att hembesök har reducerat antalet anmälda fall av barnmisshandel med hälften (Eckenrode 

et al., 2000). 

Katie Erikssons teori om lidande 

Katie Erikssons teori bygger på tre former av lidande inom vården: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande.  

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande innefattar personens upplevelse av vården relaterat till sjukdom eller 

behandling som orsakar lidande i form av fysisk smärta. Den fysiska smärtan kommer sällan 

ensam utan är ofta i samspel med den spirituella smärtan. Den spirituella smärtan kan bero 

på att personen upplever skam, förnedring eller skuld som kan uppstå vid jobbiga 
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händelser. Dessa känslor kan bero på rädslan av förutfattade meningar och stigmatisering 

om vad andra kommer tycka och tänka. Känslorna är kopplade till det lidande som personen 

har blivit utsatt för men kan också bero på sjukvårdens bristande förmåga att se personen. 

Det är viktigt att hälso- och sjukvården ser alla personer utifrån deras situation och att kunna 

upptäcka det som personen behöver hjälp med (Eriksson, 1994, s.82-85). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande innefattar det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen 

exempelvis dåligt bemötande, att inte bli bekräftad och bristande förmåga att inte uppfylla 

personens behov. Om viktig information missas tillgodoses inte personens bästa vilket kan 

orsaka kränkning och onödigt lidande. Det onödiga lidandet kan resultera i att personen 

upplever en begränsning i det fortsatta livet. Det onödiga lidandet som förekommer inom 

vården ska i så lång utsträckning som möjligt elimineras för att förbättra vården för 

personerna detta kan ske genom enkla åtgärder. Såsom att undvika kränkning och tillgodose 

personens behov (Eriksson, 1994, s. 86-92). 

Livslidande 

Livslidande innefattar det lidande som upplevs i relation till det egna livet där personen blir 

exempelvis bestulen på sin värdighet, inte bli sedd och lider i det tysta. Misshandel kan 

medföra en plötslig förändring av personens livssituation och strider mot det naturliga. 

Personen som blivit utsatt för barnmisshandel kommer troligen att behöva stöttning och 

hjälp av hälso- och sjukvården. Om personen lider i det tysta är det viktigt att hälso- och 

sjukvården lyssnar på personen och fångar upp problemet så att personen kan få den hjälp 

den behöver (Eriksson, 1994, s.93-97). 

Problemformulering    

Att bli utsatt för barnmisshandel skapar negativa upplevelser och konsekvenser vilket kan 

kvarstå resten av livet. Barnmisshandel förekommer internationellt och är ett område som 

människor helst inte vill prata om. Som sjuksköterska är det sannolikt att någon gång råka ut 

för en situation där det finns misstanke om att en person blivit utsatt för barnmisshandel. 

Därför behövs kunskap om deras upplevelser för att kunna bemöta dem på bästa sätt, 

reducera deras lidande och skapa en trygg miljö där de vågar berätta om misshandel. 



5 
 

Litteraturöversikten kan bidra till att uppmärksamma problem och förmodligen bidra med 

ny kunskap. Kunskap behövs för att lära sig vara lyhörd och uppmärksam på tecken på att 

en person far illa och för att minska våldet mot barn. 

  

Syfte  

Syftet var att belysa personers upplevelser och erfarenheter av att ha blivit utsatta för 

barnmisshandel.                  

 

Metod 

Design 

Vald design är litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att forskning granskas genom 

att fördjupa sig inom ett specifikt forskningsområde (Polit & Beck, 2016, s. 733). Genom att 

kartlägga och arbeta strukturerat skapas en blick över kunskapsläget inom ett visst område. 

Vilket innebär att kritiskt granska vetenskaplig kunskap inom omvårdnad (Friberg, 2017, 

s.141-152). Att genomföra en strukturerad litteraturöversikt medför att undersökningen och 

materialet till resultatet kommer fram på ett strukturerat sätt efter att data analyserats (Polit 

& Beck, 2016, s.88).                                                         

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De inkluderade artiklarna skulle hålla en vetenskaplig grund (Friberg, 2017, s.148-150) och 

kontrollerades med UlrichsWeb för att säkerställa att artiklarna var av hög vetenskaplig 

kvalitet och peer review. Vetenskapliga originalartiklar av hög kvalitet inkluderades i 

resultatet och bestod av kvalitativ och kvantitativ metod samt mixade metoder. Artiklarna 

skulle utgå från personer som har blivit utsatta för barnmisshandel. Artiklarna som 

inkluderades skulle vara publicerade på engelska eller svenska och begränsades från 2009-

2019 för att upprätthålla aktuell forskning. Artiklarna skulle vara godkända av en etisk 

kommitté eller ha ett etiskt resonemang beskrivet.  
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Litteratursökning 

De databaser som användes var Pubmed och CINAHL. Sökord som ansågs vara lämpliga 

utifrån syftet var child abuse, maltreatment, neglect, domestic violence, violence, childhood, 

life experience, experience, attitudes, perspectives, telling och adverse childhood experience. 

Litteratursökning se tabell 1.  

Tabell 1  

Översikt av sökningar 

Databas      Sökord                                Avgr.                                    Antal          Urval*   Urval*  Urval*  Urval*   Antal              Artikel 

Datum                                                                                                  relevanta      1            2            3            4            valda 

                                                                                                               träffar                                                                                                                                

Cinahl    (MH “Child Abuse”) AND   2009-2019, English              37               18          18           11           2               2                  Usta et 

190513    (MH “Domestic Violence”)                                                                                                                                                 al. (2013)                       

                AND (MH “Life Experiences”)                                                                                                                             Fuller-Thompson 

                                                                                                                                                                                                              et al. (2016) 

Cinahl      (MH ”Child Abuse”) AND  2009-2019, English              162            78           78            9            1              1              Thulin et 

190513      attitudes AND experience                                                                                                                                                  al. (2019) 

Cinahl      Child abuse AND                2009-2019, English                 7                5             5            1              1              1             Hassan et 

130519      experience AND telling                                                                                                                                                       al. (2015) 

Cinahl     Child maltreatment types   2009-2019, English                113           70          33          15              1               1                Paul et  

190513     AND childhood AND                                                                                                                                                         al. (2018) 

                 child abuse and neglect 

Cinahl   (MH “Child Abuse”) AND   2009-2019, English,              67             12            12           7               3              3     Bhattacharyya       

190902   “perspectives” AND                                                                                                                                                      et al. (2018);  

                 experience                                                                                                                                                                        Sigad et al.         

                                                                                                                                                                                                                (2015); 

                                                                                                                                                                                                          Atiqul Haque 

                                                                                                                                                                                                              et al. (2017) 

PubMed  ((Child abuse and neglect)) 10 years, English,                 8              3                 3           2              1              1          Schaeffer et 

190903     AND telling                                                                                                                                                                          al. (2011) 

Cinahl     Experienced AND                2009-2019, English               50            31              31           7              1             1        Callaghan et. 

190904    (MH ”Domestic Violence”)                                                                                                                                                 al. (2019) 

                AND (MH “Child Abuse”) 

Cinahl    Child abuse AND                   2009-2019, English              122            26               26         8            1              1       Choudhary et 

190905    “perspectives” AND attitudes                                                                                                                                          al. (2019) 

Cinahl    (MH “Child Abuse”) AND      2009-2019, English            41             17               17         6             2              2        Jernbro et al. 

190919    violence AND child maltreatment                                                                                                                                         (2017) 

                AND neglect AND experienced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PubMed (((childhood abuse and          10 years, English                79            15           15           4              2             2       Pournaghash et 

190921    neglect and maltreatment))                                                                                                                                       al. (2019); Prino 

                AND adverse childhood experience)                                                                                                                       et al. (2018) 

                AND child abuse 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet skedde i fyra steg och artiklarna lästes och kvalitetsgranskandes tillsammans. Först 

kontrollerades artikelns titel och om titeln svarade på syftet kontrollerades abstraktet. Om 

abstraktet uppnådde kriterierna och svarade på syftet analyserades hela artikeln; bakgrund, 

metod, resultat och diskussion. Slutligen genomfördes en kvalitetsgranskning av kvalitativa 

artiklar enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014, s. 

5.1-5.4). För att upprätthålla hög kvalitet behövde de kvalitativa artiklarna svara ja på minst 

18 av 21 frågor. De kvantitativa artiklarna granskades enligt Fribergs granskningsmall 

(Friberg, 2017, s.187-188). De kvantitativa artiklarna behövde svara ja på minst nio av 13 

frågor för att upprätthålla hög kvalitet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna behövde ha 

ett tydligt syfte, problemformulering, etiskt resonemang och ett resultat som är relevant 

gentemot syftet för att uppnå hög kvalitet. De artiklar som uppfyllde de ställda kraven 

arkiverades och organiserades i ett separat dokument. Dokumentet skapades för att 

underlätta framtida arbete och för att kunna gå tillbaka till artiklarna vid behov. Inkluderade 

artiklar se bilaga 1. 

Analys  

Analysen för de kvalitativa artiklarna genomfördes genom att använda kvalitativ 

innehållsanalys för att identifiera likheter och skillnader. Först kontrollerades 

innehållsområden om de svarade på syftet genom att analysera och plocka ut 

meningsenheter. Sedan skapades kondenserade meningsenheter där onödigt innehåll utan 

betydelse togs bort från meningsenheterna. Utifrån innehållet av de kondenserade 

meningsenheterna skapades koder, som beskrev meningsenheternas innehåll. Efter kodning 

skapades nio subkategorier som delades in i passande och relevanta kategorier (figur 1). Det 

var fem kategorier som skapades för att betona innehållet på en högre nivå, så kallad 

abstraktion (Graneheim & Lundman, 2004). De kvantitativa artiklarna analyserades enligt 

Fribergs analysmodell. En analys innebär att offentliggöra och analysera material som sedan 

skapar en helhetsbild (Friberg, 2017, s.148-150). För att offentliggöra materialet och skapa en 

helhetsbild lästes alla artiklar igenom noggrant. Artiklarna lästes tillsammans och om frågor 

eller problem uppstod fördes ett gemensamt resonemang för att få konsensus. De material 
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som svarade på syftet i artiklarnas resultatdel delades in i tre områden som representerade 

resultatet.   

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet  Kod  Subkategori Kategori  

He started touching my legs and thighs. 

He just said, “Will you give me this?” He 

was touching my [genitalia]. I thought if I 

did it, he would leave. 

Han tog på mina ben, lår och 

mitt könsorgan. Jag trodde 

om jag tillät han skulle han 

gå. 

Tvång Skuld och 

skam  
Negativa 

känslor av 

misshandel  

Some of the children described how the 

treatment made it possible for them to 

remain living with their parents. 

Behandlingen möjliggjorde 

att de kunde stanna kvar hos 

föräldrarna.  

Hållbarhet  Vikten av 

samtal  
Positiva effekter 

av behandling 

Figur 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier.  

Etiska överväganden  

När artiklarna lästes skulle en objektiv syn eftersträvas samt inte dra några egna slutsatser 

eller tolkningar utifrån egna erfarenheter eller upplevelser (Polit & Beck, 2016, s.153.154). Vid 

användning av citat översattes de ur artiklarna ordagrant och skrevs ut i originalspråk. 

Norstedts engelska ordbok: professionell användes vid översättning och om oklarhet 

uppstod diskuterades det tills samförstånd uppnåddes (Wiman, 2010). 

 

Resultat  

Resultatet sammanställdes av fjorton vetenskapliga artiklar där sju artiklar var av kvalitativ 

metod, fem artiklar var av kvantitativ metod och två artiklar var av mixad forskning (figur 

2).  

       Kvantitativa artiklar                                                           Kvalitativa artiklar  

               Områden         Subkategori               Kategori  

Förekomst av 

barnmisshandel  

 

Skuld och skam  Negativa känslor av 

barnmisshandel  
Rädsla  

Ilska  

Strategier  Att hantera vardagen  

 Kommunikation  

Avsaknad av stöd  Betydelsen av stöd  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av subkategorier och kategorier.  

 

Förekomst av barnmisshandel   

De personer som upplevde minst en incidens av våld i hemmet utsattes för psykisk 

misshandel och fysisk misshandel (Usta, Farver & Danachi, 2013). Den vanligaste formen av 

misshandel som personer upplevde var emotionell misshandel och försummelse. Vissa 

personer upplevde förolämpningar eller blev kritiserade (54.0%), blev dödshotade eller 

hotade att bli slagna (16.3%) och vissa fick höra att de inte var älskade (7.3%). Av de personer 

som upplevde emotionell misshandel berättade att det var barn på skolan, föräldrar och 

lärare som utsatte dem för emotionell misshandel eller försummelse (Prino, Longobardi & 

Settanni, 2018; Pournaghash-Tehrani, Zamanian & Amini-Tehrani, 2019). Följt av emotionell 

misshandel kom fysisk misshandel. Under den fysiska misshandeln blev personerna slagna 

(27.8%), hårt omskakade (23.3%) och skurna eller knivhuggna med avsikt att skada (2.9%). 

Fysisk misshandel upplevdes mest i hemmet och i skolan där det var föräldrar som slog sina 

barn och i skolan var det andra barn, syskon och främlingar. Det var 34.4 procent av 

personerna som hade blåmärken, frakturer, blödningar och sönderslagna tänder. Det var 

11.5 procent som var tvungna att besöka sjukhuset, 3.4 procent var tvungna att stanna 

hemma från skola och andra event på grund av sina skador och 1.1 procent upplevde 

kvarstående skador av misshandeln (Prino et al., 2018). Fysisk misshandel förekom i större 

utsträckning hos flickor än hos pojkar (Pournaghash-Tehrani et al., 2019). Det personer blev 

minst exponerade för var sexuella övergrepp. Det personer upplevde av sexuella övergrepp 

var att de blev tvingade att posera naken (0.3%), tvingade till sexuellt samlag (1.6%) eller att 

förövaren tog på deras könsorgan (9.6). De som blev utsatta för sexuella övergrepp nämnde 

att förövaren vanligtvis var fadern. Annars var det ett syskon eller modern (Pournaghash-

Tehrani et al., 2019; Prino et al., 2018). Se tabell 2.  

 

Konsekvenser av 

barnmisshandel  

Gemenskap och ökad 

självinsikt  

Faktorer som påverkade 

avslöjandet  

Att våga berätta om 

misshandel 

Att dela med sig av 

misshandel  

Vikten av samtal  Positiva effekter av 

behandling  
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Tabell 2 

Förekomst av barnmisshandel 

Artikel                           Förekomst av barnmisshandel                 Antal barn (n)                Procent %            Totalt (N) 

Pournaghash et            Verbalt våld                                                           335                             68.8                       487 

al., (2019)                       Emotionell misshandel                                        119                              31.2                      487 

                                        Försummelse                                                         125                              25.7                      487 

                                        Fysisk misshandel pojkar/flickor                       32/75                           16.8/26                191/288 

                                        Sexuella övergrepp                                                69                               14.2                      487                         

Usta et al., (2013)         Upplevt minst en incidens våld                           310                              30                        1028              

                                        Psykisk misshandel                                                664                              65                        1028 

                                        Fysisk misshandel                                                  556                              54                       1028      

Prino et al., (2018)        Emotionell misshandel/försummelse                  196                              62                        312 

                                        Fysisk misshandel                                                  141                             44.4                      312 

                                        Sexuella övergrepp                                                 58                               18.2                     312 

 

 

Konsekvenser av barnmisshandel  
Exponering av emotionell, psykiskt och fysisk misshandel var direkt relaterade till psykisk 

ohälsa. Flickor som varit utsatta för psykisk misshandel drabbades av posttraumatiskt 

stressyndrom medan pojkar hade hög nivå av aggressionsproblem. Flickor som rapporterade 

fysisk misshandel upplevde ångest och depressiva symtom, medan pojkar hade 

aggressionsproblem (Usta et al., 2013). Personer som blivit utsatta för misshandel eller 

övergrepp i barndomen var överrepresenterade bland de som genomfört ett 

självmordsförsök. Av de personer som blivit utsatta för fysisk misshandel eller sexuella 

övergrepp i barndomen hade ett högre antal fall av självmordsförsök än de personer som 

inte upplevt fysisk misshandel eller sexuella övergrepp (Fuller-Thomson, Baird, Dhrodia & 

Brennenstuhl, 2016). Självmordsrisken upplevdes vara störst hos flickor jämfört med pojkar. 

Flickor upplevde mer suicidala tankar och idéer samt hade planerat självmord inom en snar 

framtid jämfört med pojkar (Pournaghash-Tehrani et al., 2019). Redan i 4-6 års ålder pratade 

många personer om att ta sitt liv och hade skadat sig själv minst en gång under senaste 6 

månaderna (Paul & Ortin, 2019). Se tabell 3.  

Tabell 3 

Konsekvenser av barnmisshandel 

Artikel                           Förekomst av psykisk ohälsa                      Antal barn (n)           Procent %            Totalt (N) 

Paul et al., (2019)          Självmordstankar vid 4år/6år                             16/34                         1.5/3.9                  1090 

                                        Självskadebeteende vid 4år/6år                          43/35                         3.1/3.2                  1090 

Fuller-Thompson et     Självmordsförsök med våld i hemmet              3092                           17.3                      22559 

al., (2016)                       Självmordsförsök utan våld i hemmet               518                             2.3                       22559 
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                                        Självmordsförsök efter fysiskt våld                    2797                          12.4                      22559 

                                        Självmordsförsök utan fysiskt våld                    428                             1.9                       22559 

                                        Självmordsförsök efter sexuellt övergrepp       3812                           16.9                      22559 

                                        Självmordsförsök utan sexuellt övergrepp       473                              2.1                       22559 

Pournaghash et            Självmordstankar pojkar/flickor                         65/110                       34/38.2                 191/288 

al., (2019)                       Självmordsplaner pojkar/flickor                         80/131                       41.9/45.5              191/288 

 

Att dela med sig av misshandeln 

Vissa personer berättade för andra om att de blivit utsatta för misshandel i barndomen men 

några personer berättade inte för någon. De personer som valde att berätta för någon 

berättade det för en nära vän, syskon, sin partner, en förälder eller annan vuxen anhörig 

exempelvis en lärare eller personal inom rättsväsendet (Jernbro, Otterman, Steven, Tindberg, 

Janson, 2017). Av de personer som blivit utsatta för fysisk misshandel, emotionell 

misshandel eller försummelse och sexuella övergrepp var det vissa som aldrig berättade för 

någon om övergreppet. De som vågade berätta om övergreppet gjorde det inom en dag 

(36.8%, n=7) eller efter tre år (31.6%, n=6) (Prino et al., 2018). Se tabell 4.  

Tabell 4 

 Typ av misshandel och vem personerna valde att berätta för  

Artikel                           Misshandelstyp                Personer de berättade för           Procent %           Totalt (N) 

Jernbro et al., (2017)    Fysisk misshandel              Vän, syskor eller partner                32.5                       3202 

                                       Fysisk misshandel               Förälder eller vuxen anhörig         18.2                       3202 

                                       Fysisk misshandel               Lärare eller rättsväsendet               11                         3202                               

Prino et al., (2018)       Fysisk misshandel                Ingen                                                 35.1                       312 

                                       Emotionell misshandel        Ingen                                                 35.1                       312 

                                       Försummelse                         Ingen                                                 35.1                       312 

                                       Sexuella övergrepp               Ingen                                                 35.1                       312 

 

 

Negativa känslor av barnmisshandel 

Skuld och skam  

Personer som har blivit utsatta för misshandel i barndomen berättade om de negativa 

upplevelserna som det innebar. De upplevde att deras integritet blev kränkt då de blev 

tvingade till att göra saker de visste var fel bara för att det skulle få ett slut. De upplevde 

skam för vad som hade hänt. Efter misshandeln blev personerna inåtvända vilket innebar att 

de blev blyga, tillbakadragna och inte ville prata om misshandeln. De försökte dölja bevisen 

på att sexuella övergrepp hade ägt rum genom att torka av sig. De ifrågasatte sig själva 
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varför misshandeln hade hänt, varför det drabbade dem och hela situationen gav dem sorg 

(Atigul Haque et al., 2017; Hassan, Gary, Hotz, Killion, & Vicken, 2015).  

This dude stuck his stuff in my mouth. I had to spit something out. This dude was holding 

me … He forced my mouth open with his hand … He touched my stuff. He pulled 

my pants down and touched my stuff (African American, male, 7 years old) (Hassan 

et al., 2015, s.949).  

Rädsla  

Personer som blivit utsatta för misshandel var rädda, inte bara under tiden det pågick, utan 

även efter två års separation från förövaren. De var rädda att förövaren skulle komma 

tillbaka och att de åter skulle befinna sig i den utsatta miljön. Personerna kände sig hjälplösa 

och överväldigade av skräcken och de var rädda att styrkan att ta sig ut ur sorgen aldrig 

skulle infinna sig (Atigul Haque et al., 2017; Bhattacharyya, Lev-Wiesel & Banerjee, 2018; 

Choudhary, Satapathy & Sagar, 2019). Förutom att misshandeln gav dem psykisk smärta 

upplevde de även fysiska symtom som blåmärken och röda märken på grund av slagen, de 

kunde få svårt att andas om de blev slagna i magen eller att förövaren gjorde det svårt för 

dem att andas relaterat till rädsla (Atigul Haque et al., 2017).  

Ilska   

Efter misshandeln var personerna mer lättretliga och kunde bli irriterade på småsaker som 

senare kunde eskalera ut i frustration och ren ilska som de tog ut genom att använda 

svordomar. Det kunde gå så långt att de började slåss med sina syskon eller sina föräldrar 

(Choudhary, Satapathy & Sagar, 2019). 

Att hantera vardagen 

Strategier 

För att göra livet lättare efter misshandeln använde sig personerna av olika strategier. De 

strategier de använde sig av var att springa från konflikter och att känslomässigt distansera 

sig från händelserna som barn. En strategi de använde sig av var att skriva ner händelserna i 

sin dagbok för att det var svårt att möta sanningen. Att skriva ner händelsen innebar för 

personerna att leva i en lögn genom att lägga dagboken under kudden och agera som om 

misshandeln aldrig inträffat. Personerna hittade även sätt att leva i de stunder där de kände 
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sig beskyddade, genom att vara omgivna av nära och kära på platser där vittnen befann sig 

och gav dem stöd. De lade fokus på dessa stunder i livet, exempelvis ett födelsedagskalas 

och detta möjliggjorde att de kunde skapa sig en bättre uppfattning och förståelse om sig 

själv och omvärlden. Här valde personerna att leva sitt liv istället för att leva i fruktan 

(Bhattacharyya et al., 2018; Sigad, Beker, Lev-Wiesel & Eisikovits, 2015). 

Kommunikation 

Personer som blivit utsatta för misshandel upplevde att kommunikation var viktigt för att 

kunna hantera misshandeln. Att ha en bra kommunikation med sina föräldrar möjliggjorde 

att de kände sig mindre belastade, lyssnad på, mindre ensamma och därmed ett steg 

närmare att hantera misshandeln. Vissa personer som blivit utsatta för misshandel upplevde 

att det var fel och tog modet att berätta om misshandeln för sina föräldrar. Där några 

föräldrar lyssnade och trodde på dem och vidtog åtgärder (Bhattacharyya et al., 2018; Sigad 

et al., 2015). I de situationer där föräldrarna inte trodde på sina barn kände sig personerna 

ensamma, utstötta och fick leva med att försöka hantera sina trauman helt själva. Personerna 

fick ta egna initiativ till att hantera övergreppen och använde sig utav fysiskt våld som sin 

enda styrka mot förövaren (Bhattacharyya et al., 2018). 

Betydelsen av stöd 

Avsaknad av stöd 

Där förövaren inte var en förälder eller nära vän upplevde personerna att det var svårt att 

avslöja misshandeln för föräldrarna eller nära vänner. Det var en enorm börda att bära och 

vissa personer fick inte det stöd som behövdes eller blev betrodda (Bhattacharyya et al., 2018; 

Sigad et al., 2015). När vissa personer visade sina sår för sin förälder fick de till svar att såren 

inte ska visas för någon då föräldern predikade att det skulle vara en förbannelse att berätta. 

Föräldern gjorde ingenting åt saken och personerna upplevde sorg och chock då föräldern 

avvisade deras lidande och inte gav det känslomässiga stödet som de behövde. Personer 

upplevde genom detta att samhället skulle sätta skam på hela familjen och de själva om 

någon fick veta. De som berättade för sina vänner om misshandeln upplevde att vännerna 

ansåg det som underhållning, som roliga historier att lyssna på. De kände sig 

motståndskraftiga till att avslöja för flera då de blev rädda för att bli förminskade, 
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misstrodda och ensamma samt att andra inte skulle inse vilket lidande de upplevde 

(Bhattacharyya et al., 2018; Choudhary, 2019). 

Gemenskap och ökad självinsikt  

Personer upplevde att olika typer av behandlingar var till hjälp för att hantera misshandel. 

Att ha samtal i grupp och enskilt värderades högt då de delade en gemensam historia med 

andra personer som utsatts för misshandel som barn. Samtalen hjälpte dem att våga dela 

med sig av sina historier. Att förstå att det fanns andra personer med liknande upplevelser 

gjorde det möjligt för dem att bygga upp en starkare känsla till samhället, vilket möjliggjorde 

till en bättre självinsikt. Personer upplevde att de kunde berätta om sina upplevelser i 

gruppsamtalen utan att skämmas över vad som de tyckte kunde ses som en stigmatiserad 

upplevelse. De upplevde att de kunde uttrycka sig, bli förstådda på ett helt annat sätt och 

upptäckte en helt ny sida av sig själva. Personerna fick ett ökat självförtroende, blev gladare, 

kände sig mindre isolerade och annorlunda (Callaghan, Fellin & Alexander, 2019; Hassan et 

al., 2015; Thulin, Kjellgren & Nilsson, 2019). 

Att våga berätta om misshandel 

Faktorer som påverkar avslöjandet 

Beroende på vilken ålder personen har avgjorde vem de valde att berätta för om de sexuella 

övergreppen. Desto yngre personen var desto större var sannolikheten att de berättade för en 

eller båda föräldrarna och desto äldre personen var desto större var sannolikheten att de 

berättade för en vän eller vuxen. Av 81 personer i åldrarna 3-10 år valde 91.4 procent (n=74) 

att berätta för en vuxen och 8.6 procent (n=7) att berättade för en vän. Av 60 personer i 

åldrarna 11-19 år valde 51.7 procent (n=31) att berätta för en vuxen och 48,3 procent (n=29) 

valde att berätta för en vän. Det fanns olika anledningar till att varför de valde att berätta om 

övergreppen och varför de valde att vänta med att berätta. Det som fick personerna att 

berätta var emotionella reaktioner som blev för stora för att hålla inom sig, det kunde vara 

ilska, raseriutbrott eller skuldkänslor som gjorde att de valde att berätta. Anledningarna till 

att varför personerna valde att vänta med att berätta var för att de var rädda för att bli slagna 

eller hotade till livet av personen som utfört övergreppen samt rädsla över vilka reaktioner 

som skulle kunna uppstå hos personen som de berättade för (Schaeffer, Leventhal & Asnes, 

2011). 
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Positiva effekter av behandling 

Vikten av samtal 

Personer upplevde att terapibehandling lärde dem att hantera sina egna problem bättre 

genom att få hjälpmedel av sin terapeut för att hantera de jobbiga känslorna som uppkom 

kring misshandeln. I de fall där föräldrarna hade varit förövarna kände sig ofta barnen 

ansvariga för misshandeln och förstod inte varför de blev bestraffade. De gånger föräldrarna 

var med i samtalet var det betydelsefullt att höra att deras föräldrar tagit sitt ansvar gällande 

misshandeln. Genom att förklara för föräldrarna vad de hade gjort för fel så förstod 

föräldrarna och kunde ta till sig det. Detta möjliggjorde att personerna befriades från 

skuldkänslor, vilket var en viktig del för de i behandlingen (Atigul Haque et al., 2017; 

Hassan et al., 2015; Thulin et al., 2019). Personerna upplevde att föräldrarna förändrades 

genom behandlingen. De beskrev hur deras föräldrar fick strategier av terapeuten som 

hjälpte dem att lugna ner sig utan att ta till våld, vilket gjorde att personerna kände sig 

trygga och lugna av att inte behöva bli utsatta för våld igen. De upplevde att när våldet hade 

avtagit fann de ett lättare sätt att prata med sina föräldrar och att de öppnade upp sig. 

Föräldrarna blev mer engagerade och spenderade mer tid med dem. Behandlingen 

möjliggjorde att de kunde bo kvar hos sina föräldrar (Hassan et al., 2015; Thulin et al., 2019). 

I think it feels good that she knows how I felt when she hit me, and that she knows how I 

feel—that I'm not really mad at her, but I feel really sad and wonder why—you 

wonder why she did that sometimes. (Respondent age 11) (Thulin et al., 2019. s.20). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För göra sökandet effektivt användes sökord för respektive databas i form av Mesh-termer 

och headings samt fritextsökningar i databaserna Pubmed och CINAHL. Det gav bättre 

träffar och relevanta artiklar. Den databas som genererade flest artiklar till 

litteraturöversikten var CINAHL då databasen gav flera relevanta artiklar som svarade på 

syftet. Sökningar i PsykInfo genomfördes med anpassning till databasen men artiklarna som 

fanns ansågs inte hålla tillräcklig hög kvalitet och därför exkluderades artiklar från PsykInfo. 

Genom att använda rätt databas till rätt område effektiviserades sökandet, vilket 
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minimerade tidsförluster och minskade risken att gå miste om användbara artiklar. De 

artiklar som ansågs vara relevanta var av kvantitativ och kvalitativ metod samt mixad 

forskning på grund att de svarade på syftet. De artiklar som var av mixad metod delades in 

endera i den kvalitativa eller kvantitativa delen i litteraturöversiktens resultat eller bara i en 

av dem om inte båda delar svarade på syftet efter artikelgranskning. Artiklarna presenterade 

nya fakta om hur personer upplevde misshandel och den nya kunskapen gav upphov till 

nya sökord vilket gjorde att flera relevanta artiklar hittades. Nya sökord som uppkom var 

adverse childhood experience som beskrev negativa barndomsupplevelser samt telling och 

perspectives som belyste personers berättelser av barnmisshandel. Ingen avgränsning på 

länder, ålder och kön användes i databassökningarna vilket resulterade i artikelträffar från 

hela världen. Detta val utfördes medvetet för att öka kunskapen kring personers upplevelser 

världen över samt få en bredare syn på problemområdet. Artiklar där etnicitet och kulturella 

skillnader diskuterades och jämfördes exkluderades för att inte frångå syftet. Svenska 

artiklar exkluderas för att sökningarna gav bara engelska artiklar som svarade mot syftet. 

Child abuse, maltreatment, neglect och violence var grundbegreppen som arbetet utgick 

ifrån och inriktade sig på olika typer av barnmisshandel. Domestic violence användes då 

misshandel mot barn främst förekommer i hemmet. Eftersom arbetet syftade till att belysa 

personers upplevelser av att ha blivit utsatta för barnmisshandel användes sökorden life 

experience, experience, attitudes och childhood. Den booleska söktermen OR användes inte 

då det gav för stora sökträffar i databaserna och tid fanns inte för att hinna läsa alla artiklar. 

Därför användes den booleska söktermen AND för att begränsa antalet sökträffar.  

De artiklar som ansågs uppfylla kraven på hög kvalitet, relevans för arbetet och som 

publicerats i erkända tidskrifter sparades. Det ökade litteraturöversiktens trovärdighet och 

reliabilitet vilket var en styrka i metoden (Polit & Beck, 2017, s.160). Alla artiklar som 

användes lästes och kontrollerades flera gånger för att säkerställa artiklarnas relevans för 

litteraturöversikten och om artiklarna levde upp till kraven för att inkluderas. Genom att 

kontrollera alla artiklar på det sättet kunde flera artiklar exkluderas under arbetets gång. 

Viktig information gick inte förlorad och att arbetet höll hög kvalitet. Flera av artiklarna 

exkluderades på grund av att innehållet inte uppfyllde kraven på hög kvalitet eller att 
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artikeln inte bedömdes vara tillräckligt relevant. Det ansågs höja litteraturöversiktens 

trovärdighet och var en styrka i metoden (Polit & Beck, 2017 s.559-560). 

Styrkor med att använda kvantitativa artiklar var att litteraturöversiktens resultat stärktes 

för att artiklarna använde sig av tydligt strukturerade mätningar eller observationer. Det gav 

upphov till andra perspektiv, statistiska beskrivningar och forskarna hade inte lika stor 

påverkan på deltagarna som de kan ha i kvalitativa studier. Det stärkte validiteten av 

resultatet (Polit & Beck 2017, s.299, s.508). En annan styrka med kvantitativa artiklar var att 

det stärkte vad större grupper upplevde och vad de ansåg att misshandel hade orsakat för 

lidande. Att göra studier på större grupper stärkte överförbarheten genom att kunna göra 

generalisering till andra miljöer eller grupper (Polit & Beck 2017, s.261, s.560). I de 

kvantitativa artiklarnas resultat uppkom inte några större skillnader, snarare fler likheter 

oavsett val av metod. Likheterna stärkte resultatets trovärdighet och överförbarhet (Polit & 

Beck 2017, s.559-560).  

En styrka med att använda kvalitativa artiklar var att utvalda artiklar visade på hög 

trovärdighet och pålitlighet på grund av att majoriteten av artiklarnas resultat visade på 

liknande data (Polit & Beck 2017, s.557-559). En annan styrka med att använda kvalitativa 

artiklar, där deltagarantalet är begränsat, var att artiklarna gav en djupare förståelse och 

ökad kunskap om personers upplevelser samt vilken betydelse sjukvården har för dem 

(Henricson & Billhult, 2017, s.112-113).  

En svaghet som uppkom under arbetets gång var att genom att använda olika databaser tog 

det längre tid, då sökningarna behövde anpassas om till en ny databas som skulle användas. 

En annan svaghet var att de kvantitativa artiklarna inte gav samma djup som vid kvalitativ 

datainsamling då det vid kvantitativ forskning har ett större antal deltagare (Kjellström, 

2017, s.72). 

Under arbetets gång blev arbetet med litteraturöversikten pausat för att syftets perspektiv 

ändrades från Barn till Personer. Detta genomfördes för att litteratursökningen gav träffar på 

både barn och vuxnas upplevelser av att ha blivit utsatta för barnmisshandel. Då ungefär 

hälften av artiklarna efter artikelgranskningen beskrev vuxnas upplevelser av 

barnmisshandel ändrades syftets perspektiv till Personer för att förhålla litteraturöversikten 
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till valda sökord och relevanta artiklar. Denna process bör undvikas i framtida  för att 

minimera tidsförlust.  

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat visade att personer som blivit utsatta för barnmisshandel 

upplevde skam och rädsla. De var livrädda att förövaren skulle misshandla dem igen. För att 

hantera misshandel använde de sig av olika strategier. Något som var viktigt för personerna 

var kommunikation med det var inte lätt för dem att avslöja för andra personer om 

misshandeln. De var rädda för att bli förminskade, misstrodda och att andra inte skulle inse 

vilket lidande de upplevt. Misshandeln påverkade pojkar och flickor olika. Exponering av 

misshandel var direkt relaterat till psykisk ohälsa och konsekvenser som kunde sitta kvar för 

resten av livet.  

Eriksson (1994, s.82-97) teori om lidande visar hälso- och sjukvårdens relevans för personer 

som har blivit utsatta för barnmisshandel. Att bli utsatt för barnmisshandel skapar både ett 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan innebära att personer 

blir slagna och knivhuggna vilket resulterar i fysiskt lidande. Sjukdomslidande kan även 

innebära att personer som blir tillfrågade på ett respektlöst sätt kan känna sig kränkta och 

utsatta. Exempelvis när personer inte blir betrodda av sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. 

Vårdlidande kan innebära att sjuksköterskan inte utför en korrekt anamnes och därmed kan 

information förbises. Livslidande kan innebära att personer får konsekvenser för resten av 

livet av misshandeln. Personerna drabbades av bland annat ångest, depression, aggression, 

sorg och självmordstankar. 

Personer var rädda och försökte hantera situationen genom att använda olika strategier. 

Liknande fynd visade även en studie av Callaghan, Alexander, Sixsmith och Fellin (2018) och 

där personer som upplevt misshandel i hemmet som barn visar tydligt på att de är medvetna 

om misshandeln och personerna hanterar situationen genom strategier där de exempelvis 

slog tillbaka, försökte ignorera, glömma eller tog avstånd och gömde sig. Genom att prata 

direkt med personerna om deras förmåga att hantera situationer med misshandel i hemmet 

kan sjuksköterskan hjälpa personer att utveckla strategierna för motstånd för att stödja dem 

att hantera våldet. Det terapeutiska stödet bygger på att etablera strategier för att kunna 
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hantera misshandeln och få en bättre självinsikt. Enligt Eriksson (1994, s.82-97) ska 

sjuksköterskan arbeta för att minska vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande för 

utsatta personer. För att minska lidandet för personer borde sjuksköterskan tänka på är att 

hitta strategier som fungerar för varje enskild individ och ha i åtanke att personer hanterar 

misshandel på olika sätt samt öppnar upp sig i olika grad. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om personers olikheter för att kunna individanpassa vården och 

strategierna. Beroende på hur mycket och vilken information som kommer fram borde 

sjuksköterskan försöka hitta individanpassade strategier och inte anta att alla strategier 

fungerar för alla.  

Personer var rädda för att berätta om misshandeln och liknande fynd beskrivs i studierna av 

Watkins-Kagebein, Barnett, Collier-Tenison och Blakey (2019) och Morrison, Bruce och 

Wilson (2016) där personer har svårt att berätta om misshandeln. En av anledningarna beror 

på att de inte hittar rätt tidpunkt att berätta eller att de inte känner sig tillräckligt trygga eller 

har en pålitlig person att berätta för. En annan orsak beror på de känslor som skapas till följd 

av misshandeln exempelvis skam, skuld och att personerna tyckte att det är pinsamt att 

prata om misshandeln.  

Den spirituella smärtan som uppstår av skam och skuldkänslor orsakar ett sjukdomslidande. 

Genom att skapa en säker miljö och fråga om de har blivit utsatta för misshandel kan 

sjuksköterskan hjälpa till med att normalisera upplevelsen och minska sjukdomslidande 

samt underlätta för en bekväm miljö där personer vågar berätta sin historia (Eriksson, 1994. 

82-97; Kalmakis et al., 2015). Att våga ställa frågor har visat sig underlätta avslöjandet av 

barnmisshandel och sjuksköterskan kan inte ignorera bevisen som finns för sambandet 

mellan negativa barndomsupplevelser och de konsekvenser som det medför. Sjuksköterskan 

bör samtala med personer för att minska deras vårdlidande (Eriksson 1994, s.82-97). 

Eftersom det visar sig att personer har svårt att avslöja och våga berätta för andra om 

misshandel är det viktigt att sjuksköterskan vågar ställa frågor för att minska risken för 

komplikationer som kan uppstå hos personer och därmed minska risken för vårdlidande. 

Det är oetiskt att inte fråga om misshandel och utan en fullständig bedömning kan viktiga 

riskfaktorer förbises. När sjuksköterskan ska ställa frågor bör de vara medvetna och fråga 

om barnet blivit utsatt för misshandel. Detta gäller särskilt personer som uppvisar tecken på 
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barnmisshandel exempelvis aggressioner, introvert beteende eller synliga skador som 

blåmärken.  

Personer som har blivit utsatta för barnmisshandel var rädda för vilken reaktion som 

personen de berättar för kommer att uppvisa. I andra studier belyser de hur viktigt det är att 

sjuksköterskan är medveten om hur deras bemötande och reaktion kan påverka personers 

val att berätta och vad de avslöjar. Det viktigt att personerna kan känna att sjuksköterskan de 

möter tar dem på allvar och hjälper dem. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 

införstådd i vad misshandeln innebär och att det kan vara ett livslidande för personerna 

(Watkins-Kagebein et al, 2019; Morrison et al, 2016). Att hålla misshandeln inom sig kan 

skapa ett livslidande för personer då de lider i sin ensamhet. Personer kan tro att 

sjuksköterskan inte ser deras lidande och inte vill lyssna (Eriksson, 1994, s.82-97). Genom att 

kunna känna igen tecken på misshandel kan sjuksköterskan agera. Genom att ha kunskap 

om vilka faktorer som är viktiga för att personer ska öppna upp sig, blir det lättare för 

sjuksköterskan att bemöta personer och skapa ett förtroende (Watkins-Kagebein et al., 2019; 

Morrison et al., 2016). För att skapa ett förtroende kan sjuksköterskan exempelvis be om att 

få vara ensam med personen för att skapa en trygg och säker miljö och därmed förenkla att 

de öppnar upp sig om misshandel.  

Exponering av barnmisshandel var relaterat till psykisk ohälsa och konsekvenser för resten 

av livet. Resultatet är förenligt till en studie där olika former av barnmisshandel ökade 

sannolikheten för att få en diagnos som vuxen. Personer kunde exempelvis drabbas av 

smärtor, ångest, ilska och depression nästan 40 år efter att misshandeln ägde rum och desto 

fler typer av misshandel som personen blev utsatt för, desto fler diagnoser kan personen 

drabbas av senare i livet (Springer, Sheridan, Kuo & Carnes, 2007). I studien av Thompson, 

Kingree och Desai (2004) visar det sig att fysisk misshandel och sexuella övergrepp i 

barndomen är relaterade till hälsoproblem i vuxen ålder. Det visar sig även att flickor och 

pojkar upplever misshandel och övergrepp på olika sätt. Resultatet är likvärdigt till 

litteraturöversiktens resultat där flickor även här drabbas i större uträckning av depression 

medan pojkar upplever mera ett aggressivt beteende. Flickors hälsa påverkas betydligt mer 

än pojkars vilket kan bero på att det är betydligt många fler flickor som blir utsatta för 

misshandel och övergrepp än pojkar. Resultatet talar för att Eriksson (1994, s.82-97) teori om 
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lidande är av relevans för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

barnmisshandel kan vara förknippade med hälsoproblem i vuxen ålder, särskilt bland 

kvinnor där depression och självmordsrisken är som högst. Att ingripa i ett tidigt skede kan 

minska sannolikheten för att utveckla långsiktiga hälsoeffekter och även minska antalet fall 

av barnmisshandel genom att förhindra framtida hälsoproblem och därmed reducera risken 

för livslidande för personer som blir utsatta för misshandel i barndomen. 

Personer som blev utsatta för misshandel i barndomen var överrepresenterade bland de som 

hade självmordstankar och försökt begå självmord. I andra studier beskrivs liknande fynd 

där personer som har varit med om misshandel i barndomen får allvarliga konsekvenser 

senare i livet. Det visar sig att personer som upplever sexuella övergrepp och fysisk 

misshandel har en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök. Självmordstankarna 

kan kvarstå under hela livslängden, från barndomen till vuxen ålder (Fry, McCoy och 

Swales, 2012; Angelakis, Gillespie och Panagioti, 2019). Det onödiga lidandet ska elimineras 

eller lindas i så stor utsträckning som möjligt (Eriksson, 1994, s.93-97). Både sexuella 

övergrepp och fysisk misshandel kan orsaka både psykisk och fysisk smärta. Den fysiska 

smärtan är övergående men den psykiska smärtan kan kvarstå resten av livet som kan 

orsaka ett onödigt lidande för personen. Som sjuksköterska är det därför viktigt att våga 

möta personens lidande och tillgodose personens behov.  

Resultatet visade inga större skillnader när det gäller personers upplevelser av 

barnmisshandel oberoende på vilken metod som användes eller vilket land studierna 

genomfördes i. Annan forskning visar på att misshandel av barn tenderar att vara högre i 

låginkomstländer än höginkomstländer. Detta beror på att i låginkomstländer tolereras oftast 

våld mot barn. Även sociala och kulturella normer uppmuntrar till barnmisshandel som 

uppfostran och disciplin (Fry el al, 2012; Yıldız & Tanrıverdi, 2018). Strategier för att 

förhindra misshandel mot barn måste syfta till att minska dess underliggande orsaker och på 

så sätt förhindra förekomst av nya fall av misshandel. Sjuksköterskan bör även vara 

medveten om att det kan finnas en högre acceptans för barnmisshandel som 

uppfostringsmetod i andra kulturer. Resultatet är likvärdigt till studier av Fry et al., (2012) 

och Yıldız et al., (2018) då oavsett om personerna som blir utsatta för barnmisshandel är från 

ett låginkomstland eller höginkomstland borde upplevelser och konsekvenserna ändå bli 
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lika. Det sjuksköterskan kan göra är att rutinmässigt samla in data om barnmisshandel, 

försöka investera i att utveckla och stärka nationella informationssystem för barnskydd 

oavsett låg- eller höginkomstland. Utveckling av sådana system skulle ge mer omfattande 

och långsiktiga lösningar för att skydda personer som riskerar att bli misshandlade jämfört 

med enstaka frågeställningar. Genom att rutinmässigt samla in data om barnmisshandel och 

informera om konsekvenser kommer det leda till att fler fall upptäcks. Detta kan leda till att 

sjuksköterskan minskar uppkomsten av barnmisshandel. Eftersom sjuksköterskan upptäcker 

och minskar uppkomsten av misshandel kan fler personer få rätt stöd och hjälp i ett tidigt 

skede. Det leder till att sjuksköterskan kan minska deras sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande (Eriksson, 1994, s.82-97). 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), kap.14, 1 § är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga 

att omedelbart anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa. Enligt Lines, Hutton & Grant, 2017 är majoriteten av sjuksköterskor medvetna 

om deras etiska och juridiska ansvar när det gäller att rapportera barnmisshandel. Trots sin 

medvetenhet rapporterar de inte alltid sina misstankar till barnskyddstjänster. Bristande av 

rapportering beror på att sjuksköterskan står inför flera hinder där de inte kan skydda 

personer som utsätts för misshandel i barndomen. Hindren inkluderar bristande information 

och kunskap, dålig kommunikation och stöd mellan professioner och övervakning från 

barnskyddstjänster. Vissa sjuksköterskor får inte den feedbacken om resultaten av sin 

rapport till barnskyddstjänster exempelvis om barnet erbjudits hjälp. 

Bristande av rapportering leder till ett onödigt lidande för personerna då inte alla fall av 

misshandel blir upptäckta och kan stoppas, vilket kan leda till konsekvenser för personer och 

ett ökat lidande. För att minska på personers sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande 

måste sjuksköterskans vara medveten om att ta egna initiativ istället för att vara passiva till 

att implementera ytterligare strategier för att skydda personer från misshandel exempelvis 

genom utbildning, minimering av skador, frivilliga program och utöka personens 

familjestöd (Eriksson, 1994, s.82-97). Då det visar sig att hembesök reducerar antalet anmälda 

fall av barnmisshandel med hälften är hembesök en insats som sjuksköterskan bör ta initiativ 

att implementera i hälso- och sjukvården. Hembesök ger det stöd som familjen behöver och 

här kan sjuksköterskan lättare upprätthålla kontakten med barnskyddstjänster för att tidigt 
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kunna sätta in rätt åtgärder och minska förekomst av barnmisshandel (Eckenrode et al., 

2000). Det finns otillräcklig kunskap hos sjuksköterskor att tolka tecken på barnmisshandel. 

Det finns forskning på att utbildningsprogram kan öka kunskapen men det påverkar inte 

alltid den professionella tolkningen av tecken på misshandel och föreslagna åtgärder (Lines 

et al., 2017). Även om det kan vara relativt enkelt att öka yrkeskunskapen genom utbildning i 

praktikbaserade yrken som omvårdnad är både kunskap och kunskapsbaserad klinisk 

kompetens väsentlig.  

Slutsats 

Att bli utsatt för barnmisshandel skapar negativa upplevelser och konsekvenser som kan 

kvarstå för resten av livet. Förutom fysiska symtom som smärta förekommer psykiska 

symtom i form av rädsla, depression, självmordstankar och ilska. Sjuksköterskans 

bemötande och förmåga att upptäcka tecken på barnmisshandel kan vara avgörande för 

personens hälsa. Att ha en bra kommunikation och få stöd av andra människor hjälper 

personer som blivit utsatta för barnmisshandel att hantera situationen och minskar deras 

lidande. Bristande kunskap och forskning finns om hur sjuksköterskan ska bemöta olika 

typer av familjer beroende på vilken etnicitet, kultur och normer som finns i dagens 

samhälle. Då aga av barn kan anses vara en normal del av uppfostran i vissa kulturer är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om kulturella skillnader när det gäller 

barnuppfostran. Sjuksköterskans uppgift är att främst hjälpa personer som blir utsatta för 

misshandel men även informera familjemedlemmar att barnmisshandel i Sverige är 

förbjuden. Vidare forskning om barnmisshandel behöver genomföras där familjer från olika 

kultur och ursprung deltar för att kunna jämföra och studera likheter och skillnader för att 

kunna erbjuda en bra och likvärdig vård och behandling.  
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Bilaga 1 
Tabell 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare            Studiens syfte      Typ av studie   Deltagare       Datainsamling               Huvudresultat                   Kvalitet 

Årtal                                                                                 (bortfall)        Analys 

Land                    

Atiqul Haque et Att utforska           Kvalitativ             24               Semistrukturerade      Misshandel gav barnen                     Hög 

al., (2017)            erfarenheter och                                   (0)              intervjuer, kvalitativ    psykiska och fysiska    

Bangladesh        uppfattningar av                                                     innehållsanalys            symtom med de upplevde 

                            barnmisshandel i                                                                                              att behandling hjälpte. 

                          skolåldern i Bangladesh                                                                              

 

Bhattacharyya et  Att undersöka      Kvalitativ           15                 Frågeformulär,         Teman som uppkom var:                   Hög 

al., (2018)            tankar, känslor och                             (5)                beskrivande              hur barnen hanterade traumat,   

Indien                upplevelser hos offer för                                         fenomenologisk        vem som de avslöjande för och när. 

                           misshandel och försummelse                                  analys                                 

                          och hur terapeutiska interventioner  

                           uppmuntrar till avslöjandet  

 

Callaghan et    Att rapportera unga  Mixad metod    62              Bedömningsskalor,       Behandling i grupp var                   Hög 

al., (2019)          personers resultat och                          (7)              intervjuer, deskriptiv   bra för barnen och de vågade  

USA                  uppfattningar av välmående                                  analys                            dela med sig av sina historier  

                          efter interventioner                                                                                          och fick strategier för att kunna 

                                                                                                                                                       hantera misshandeln. 

 

Choudhary et  Att avslöja effekterna  Kvalitativ       59              Djupa intervjuer,           Barn upplevde att föräldrar            Hög 

al., (2019)          av sexuella övergrepp                         (0)             fokusgruppsintervjuer,  avvisade deras rop på hjälp. 

Indien               mot barn utifrån deras                                          tematisk analys               De upplevde inget stöd och  

                          perspektiv                                                                                                         att det var skamligt att berätta. 

 

Fuller-Thomson et Att undersöka       Kvantitativ  22559           Frågeformulär,            Barn som blivit utsatt för                   Hög 

al., (2016)       sambandet mellan                                 (6%)            logisk regression        våld i hemmet, sexuella och  

Kanada           barnmisshandel och                                                                                        fysiska övergrepp var  

                        självmordsförsök                                                                                              överrepresenterade bland de  

                                                                                                                                                som genomfört ett självmordsförsök. 

 

Hassan et    Att utforska barns         Kvalitativ           37           Semistrukturerade         Barns integritet blev kränkt,            Hög 

al., (2015)    berättelser om                                             (0)           intervjuer, tematisk       de kände skam och rädsla samt  

USA            sexuella övergrepp                                                 analys, sekundäranalys      blev blyga och ville inte prata 

                                                                                                                                                       om det som hade inträffat.  

 

Jernbro et    Att undersöka            Mixad metod     3202       Frågeformulär,                      Det var 52% som berättade          Hög 

al., (2017)    avslöjandet av                                           (4)         kvalitativ innehållsanalys   om fysiska övergreppen. 37.5% 

Sverige        barnmisshandel och                                              logisk regression,                  av dem valde att berätta för en  

                     upplevt stöd som vuxen                                       chi2-test                                   vän, syskon eller partner.  

                                                                                                                                                        18.2% berättade för en förälder.  

                                                                                                                                                        11% berättade för annan vuxen.  

  

Paul et       Att undersöka förekomst  Kvantitativ    1090        Intervjuer                            I 4 års ålder hade 16 barn              Hög 

al., (2018)  av psykiska symtom,          longitudinell  (2)          frågeformulär,                   pratat om att ta sitt liv och 43 hade  

USA         självmordstankar och                                                   sekundäranalys              skadat sig själv. Vid 6 års ålder hade  

                 självskada i samband                                                                                               34 pratat om att ta sitt liv och 35  

                 med olika typer av                                                                                                    hade skadat sig själv.  

                 barnmisshandel                                                                                              

 



 
 

Pournaghash-Tehrani et Att                  Kvantitativ    487        Frågeformulär,                 Självmordsrisken var störst              Hög 

al., (2019)   undersöka i vilken              retrospektiv   (33)        logisk regression,            hos flickor och det våld som  

Iran              grad negativa                     tvärsnitt                         chi2-test                            barn exponerades mest för var  

                   upplevelser påverkar                                                                                            verbalt våld följt av emotionell  

                   självmordsresultaten.                                                                                            misshandel och försummelse. 

 

Prino et       Att undersöka                     Kvantitativ     312        Frågeformulär                 Barnen blev förolämpade,                Hög 

al., (2018)    förekomst av                       retrospektiv     (0)                                                  kritiserade, dödshotade, slagna,  

Italien         barnmisshandel i                                                                                                  hörde att de inte var älskade,  

                    Italien                                                                                                                   knivhuggna och sexuellt utnyttjade. 

 

Sigad et    Att använda sig av               Kvalitativ         20          Djupa semistrukturerade   Att avslöja misshandeln var        Hög 

al., (2015)  barns perspektiv                 beskrivande     (0)          intervjuer, korstest              svårt för barnen. De använde  

Israel        för att beskriva och              fenomenologisk                                                            olika strategier för att hantera  

                analysera upplevelsen                                                                                                  misshandeln och kommunikation 

               av misshandel och försummelse                                                                                   var viktigt för dem. 

                hos tonåriga flickor i Israel 

 

Schaeffer et  Att undersöka                   Kvalitativ       327         Intervjuer, grundad         Barnets ålder var avgörande för      Hög  

al., (2011)   avslöjandet om                                           (136)        teori, innehållsanalys       vem som barnet berättade för och  

USA           barnmisshandel, processen                                                                                   det fanns olika anledningar varför 

                   att berätta och faktorer                                                                                           de valde att berätta. 

                  som påverkar avslöjande  

 

Thulin et    Att studera barn                  Kvalitativ       20           Semistrukturerade          Behandlingen hjälpte barnen           Hög  

al., (2019)   som blivit fysiskt                                         (0)            intervjuer, kvalitativ      att hantera de jobbiga känslorna  

Sverige      misshandlande och                                                      innehållsanalys               som uppkom kring misshandeln  

                   deras upplevelser av                                                                                               och de upplevde att föräldrarna  

                   kognitivbeteendeterapi                                                                                          förändrades så de kunde bo kvar. 

 

Usta et      Att undersöka                     Kvantitativ      1028       Intervjuer, formulär,      Totalt 310 barn upplevde minst         Hög 

al., (2013)   förekomst,                          tvärsnitt            (7)          poweranalys                   en incidens av våld i hemmet och  

USA          riskfaktorer och                                                                                                      exponering av misshandel var  

                  följder i samband med                                                                                           relaterat till psykisk ohälsa hos barn.  

                  barnmisshandel i hemmet 

 

 

 

 

                     
 

 


