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         Abstrakt 

Barnmisshandel är ett samhällsproblem i Sverige men även globalt.  Trots att det i flera 

länder är lagstadgat att vårdpersonal ska anmäla misstanke om att ett barn far illa finns det 

ett stort mörkertal som aldrig anmäls inom vården. Misshandel påverkar barnets 

utveckling negativt samt att det kan ge konsekvenser för barnet resten av livet, vi lket i sin 

tur leder till stora kostnader för samhället. Syftet med denna studie var att sammanställa 

kunskap om vilka barriärer vårdpersonal har att göra en orosanmälan i samband med 

misstanke om att barn far illa. En integrerad litteraturöversikt gjordes där 12 artiklar som 

svarade mot syftet analyserades enligt Whittemore och Knafls (2005) analysmetod. I 

resultatet framkom fem kategorier om barriärer. Dessa var barriärer som grundas i olika 

grader av acceptans, barriärer som grundas i brister i lagen, arbetsplatsen samt kunskapen, 

barriärer som grundas i individuella osäkerheter samt svåra känslomässigt laddade fall, 

barriärer som grundades i bristande samarbete och stöd och barriärer som grundades i en 

rädsla för eventuella konsekvenser. Vårdpersonal ansåg att bristande riktlinjer, bristande 

kunskap om lagen, identifierings- och anmälningsprocessen samt om ämnet 

barnmisshandel var en barriär. Vårdpersonalen upplevde även osäkerhet om sina egna 

bedömningar och bristande samarbete mellan vårdpersonalen socialtjänsten som barriärer 

mot att anmäla sin oro gällande barn. Genom att förtydliga och utveckla riktlinjer samt 

utveckla utbildningen för vårdpersonal inom ämnet barnmisshandel kan vårdpersonal 

känna sig tryggare med att göra orosanmälningar. Detta kan leda till att de utsatta barnen 

och familjerna får hjälp tidigare. 

      

Nyckelord: Anmälningsskyldighet, Barnmisshandel, Barriärer, Orosanmälan, 

Vårdpersonal 
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Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (FN, SFS 2018:1197) fastslår att varje 

individ under 18 års ålder räknas som barn om hen inte blivit förklarad myndig tidigare. Enligt 

regeringens proposition (2002/03:53) anses även att bevittna våld eller hot om våld i sin närhet 

eller i hemmet vara lika med psykisk misshandel. Tingberg (2010) anser att  barnmisshandel 

globalt sett är ett stort problem som kan ge konsekvenser för barnet livet ut. Begreppet 

barnmisshandel innefattar inte bara fysiskt misshandel utan även känslomässig misshandel, 

försummelse, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn i kommersiellt syfte eller annat 

utnyttjande som skadar eller eventuellt kan skada barnet. Enligt Cukovic-Bagic et al. (2015) 

innefattar misshandel och försummelse både faktisk skada, men även risk för skada mot barnets 

hälsa, utveckling, överlevnad eller värdighet. Sverige är ett av de länder i världen där föräldrar 

enligt Föräldrabalken (1949:381) inte på något sätt får använda våld i barnets uppfostran.   

En studie i Sverige som gjordes 2010 visade att 15% av 8494 barn i klass två, sju och nio har 

upplevt våld av något slag från föräldrar eller vårdnadshavare, och 6,4% har upplevt slag eller 

våld mer än en gång. Statistiken kan skilja sig med tanke på socioekonomiska förhållanden 

beroende på vart i landet statistiken mäts. Det skiljer sig även i olika länder där prevalensen av 

barnmisshandel och försummelse är 25% i England och 24% i Danmark (Annerbäck, Wingren, 

Svedin, & Gustafsson, 2010). 

Från och med 1 januari 2020 har FN:s konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) blivit 

svensk lag. Detta innebär att barnens rättigheter synliggörs och detta skapar en grund för den 

offentliga sektorn att tillämpa ett mer barnrättsbaserat synsätt. Enligt Socialtjänst lagen [SoL] 

(SFS 2001:453) är bland annat de personer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården 

skyldiga att till socialtjänsten genast anmäla om de misstänker eller får kännedom om att ett barn 

far illa. Även andra myndigheter vars målgrupp är barn och unga har samma skyldighet. Lines, 

Hutton och Grant (2017) anser att sjuksköterskor är den yrkesgrupp som har störst sannolikhet 

att upptäcka barnmisshandel eller försummelse, och därmed också störst möjlighet att göra en 

orosanmälan och stötta barnet i den aktuella situationen.  

Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 20-29) är skyldigheten att anmäla är personlig, det vill säga att 

den person som observerat eller får information om något som kan skapa misstanke om att ett 

barn far illa den som skall anmäla. Socialstyrelsen specificerar även att en anmälan inte enbart är 

en engångsföreteelse, anmälan ska även göras om någon annan person eller myndighet redan 

gjort en anmälan eller planerar att göra det. En anmälan ska dessutom göras om det redan pågår 

en utredning och även om det finns en pågående insats för barnet från verksamheten anmälaren 

är aktiv inom. Socialstyrelsen säger också att ytterligare en anmälan ska göras om det finns en 
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kvarstående oro för barnets välmående efter en tidigare anmälan. Vid misstanke om att barn far 

illa får sekretessen inom vården brytas, och den som anmäler är skyldig att lämna de uppgifter 

som behövs för en eventuell utredning. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller även om anmälan 

gjorts av någon annan men individen själv antas ha uppgifter av betydelse för utredningen.  

Enligt Tingberg (2010) görs inte orosanmälan i nog stor utsträckning och det bedöms finnas en 

stor skillnad mellan antalet fall som rapporteras och de som bör leda till en anmälan. Tingberg 

menar att detta framgår av att det bland 95 barn som fått diagnosen fysiskt våld så anmäldes 

endast hälften av dessa fall, och för diagnos avseende sexuellt övergrepp anmäldes endast 62% 

av fallen rörande 42 barn till socialtjänsten. Enligt Talsma, Bengtsson Boström och Östberg 

(2015) har 20% av läkare i en studie gjord i Västra Götaland vid något tillfälle ej rapporterat till 

socialtjänsten trots att de misstänkt att barnet far illa. Även i en studie gjord av Borres och Hägg 

(2007) framgick att 67% av de läkare som medverkade i studien valt att inte anmäla misstanke 

om att barn far till Socialstyrelsen. Svärd (2017) anser att det finns bristande kunskap om 

vårdpersonalens upplevelser av att göra orosanmälningar. Åsikten baseras på resultaten från en 

studie bland svenska läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socialarbetare som visade att 6 

av 10 av dessa haft misstankar om att ett barn farit illa men inte gjort någon anmälan och i 

efterhand känt att de borde ha gjort det. I enlighet med svensk sjuksköterskeförenings (2017b, s. 

4) etiska kod för sjuksköterskor har yrkesverksamma ett delat ansvar att med samhället främja 

och initiera åtgärder samt insatser som syftar till att tillgodose behov kopplat till hälsa och det 

sociala hos allmänheten, och framförallt sårbara grupper. Dobos (1992) anser att sjuksköterskor 

undviker att ta riskabla beslut av olika slag då beslutsfattandet leder till ett ansvar som kan 

generera skuldbeläggande som sjuksköterskorna ogärna vill bli utsatta för. Hon menar vidare 

även att sjuksköterskor lever med höga förväntningar på att de bland annat ska veta vad andra 

förväntar sig av dem utan att denne själv har sagt detta. Dessa orealistiska förväntningar kan hos 

sjuksköterskorna skapa fysisk, emotionell och sociala hälsoproblem. 

Tidigare forskning inom området visar hur misshandel och försummelse påverkar barnet i fråga 

negativt, och om den rådande förekomsten av barnmisshandel och försummelse, samt dess 

konsekvenser för barnet och samhället i stort. Det finns insikt i att underrapportering är vanligt 

förekommande. Det finns en mindre mängd forskning om varför vårdpersonal inte genomför 

orosanmälningar gällande barn. Detta arbete kan belysa vilka barriärer som finns att som 

vårdpersonal göra en orosanmälan och i förlängningen kan det även bidra till att en lösning för 

att främja tidig rapportering upptäcks. Tidig rapportering kan enligt författarna potentiellt hindra 

att barnet utsätts för mer övergrepp och lidande, minska barnets framtida vårdbehov och genom 
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detta även minska belastningen på sjukvården samt kostnader kopplat till höga vårdbehov. 

Genom denna litteraturöversikt förväntas författarna belysa en aspekt av yrket som vårdpersonal 

och inte minst sjuksköterskor troligtvis upplever som svår och kanske drar sig för att prata med 

andra om.  

Syftet var att sammanställa kunskap om vilka barriärer vårdpersonal ställs inför i samband 

med att göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. 

Metod 

För att besvara syftet genomfördes en integrerad litteraturöversikt enligt metodbeskrivningen av 

Whittemore och Knafl (2005). Denna metod tillät integrering av studier av kvalitativ och 

kvantitativ design.  

Litteratursökning 

En pilotsökning genomfördes i ett tidigt skede av arbetet för att säkerställa att det fanns 

tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom ämnet (jfr. Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006, s. 

61). Den systematiska litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Cinahl har ett brett utbud av omvårdnadstidskrifter och PubMed innehåller förutom detta även 

medicinsk litteratur, allt detta beskrivs som fördel vid forskning inom omvårdnad (jfr. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016, ss. 80-81).  

Relevanta Mesh-termer och Cinahl headings användes. Detta gjorde att antalet söktermer kunde 

minskas då dessa utgår från enstaka huvudkategorier med flertalet underkategorier som ofta var 

synonyma begrepp. Sökord i fritext användes när det ej fanns någon motsvarande Mesh-term 

eller Cinahl heading. Fritextsökning bidrog till att sensitiviteten och antalet träffar ökade (jfr. 

Willman et al. 2016, s. 70,74). Sökorden som användes var mandatory reporting, child abuse, 

health personnel och barriers. 

Booleska operatorn AND användes i sökningarna för att specificera den systematiska sökningen 

(jfr. Willman et al. 2016, ss. 72-73). Tabell 1 redovisar söktermer och använda 

kombinationer. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara gjorda i länder som hade en 

anmälningsplikt samt att studierna handlade om vårdpersonalens svårigheter att anmäla sin oro. 

Begränsningen fulltext användes.  
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Tabell 1. Systematisk litteratursökning  

Syfte: Att sammanställa kunskap om upplevda barriärer hos vårdpersonal mot att göra orosanmälan vid misstanke 

om att barn far illa 

PubMed 2019-01-29 Begränsningar: fulltext 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1   MSH ”Mandatory reporting” 3221   

2   MSH ”Child abuse” 29 922  

3   MSH ”Health personnel” 502 670  

4  S1 AND S2 AND S3 124 7 

Cinahl 2019-01-29 Begränsningar: fulltext 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1  MH ”Mandatory reporting” 5136  

2   MH ”Child abuse” 13 906  

3   FT  Barriers 81 808  

4  S1 AND S2 AND S3 16 2 

*MSH – Mesh-term i databasen PubMed, MH – Cinahl headings i databasen Cinahl, FT – fritextsökning  

PubMed var den databas som bearbetades först följt av Cinahl och dubbletter togs bort manuellt. 

För att välja ut lämpliga artiklar bland sökträffarna lästes titlarna igenom och om dessa ansågs 

kunna svara mot syftet lästes abstrakt igenom. De artiklar som fortfarande ansågs svara mot 

syftet lästes igenom i sin helhet. I figur 1 visas urvalsprocessen och i denna framgår anledningar 

till exklusion av artiklar. Ett fåtal av sökträffarna var sammanställningar av andra studiers 

resultat, det vill säga integrerade litteraturöversikter, och ett aktivt beslut att exkludera dessa 

sammanställningar togs då dessa översikter inkluderade studier som redan valts ut för den egna 

analysen.  

Det genomfördes en manuell sökning då de första sökningarna i PubMed och Cinahl inte gav 

tillräckligt med material för att besvara syftet. Den manuella sökningen gjordes genom 

referenslistor i de artiklar som redan var valda till analysen för denna översikt (jfr. Karlsson, 

2012, s. 102). Tre artiklar bedömdes som intressanta baserat på titel. För att få tillgång till dessa 

gjordes sökningar på deras titlar i LTU:s databas. Dessa tre artiklar följde samma urvalsprocess 

som de andra artiklarna, det vill säga genomgång av abstrakt och fulltext. 
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Figur 1. Översikt urvalsprocessen 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning innebär enligt Willman et al. (2016, s.106) att vissa specifika faktorer ska 

bedömas för att kvaliteten på en studie ska kunna graderas. Vilka faktorer som bedöms beror på 

vilken typ av studie det är som ska granskas. Kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna 

gjordes med utgångspunkt från mallar utformade av Statens Beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2017, Bilaga 3 & 5). De mallar som använts bedömde ett antal punkter med 

svarsalternativen ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. Enligt Willman et al. (2016, s. 106) skall 

mallar anpassas efter respektive studie. Detta resulterade i att ett antal punkter gavs svaret ej 

tillämpligt då punkterna i fråga inte ansågs gälla för vissa artiklar. Den totala 

kvalitetsbedömningen baserades på antalet ja-svar av det totala antalet tillämpliga frågor och 
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räknades om till en procentsats i enlighet med beskrivningen av Willman et al. (2006, s.96). 

Kvalitetsgraderingen redovisas i procent, se tabell 2. 

Artiklarnas respektive kvaliteter återfinns i bilaga 1. Vi valde med stöd av Whittemore 

och Knafl (2005) att efter kvalitetsgranskningen inte exkludera artiklar med en låg kvalitet. Det 

är enligt dem vanligt att kvaliteten skiljer sig mellan de olika studierna i en integrerad 

litteraturöversikt, detta i och med att de metodologiska ansatserna kan vara vitt skilda, och det 

kan då vara svårt att få en heltäckande bild av fenomenet om studier exkluderas enbart baserat 

på att de är av låg kvalité. 

Analys 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver en metod för dataanalys av integrerade studier som utgår 

från ett tänk om stegvis analys. Stegen som innefattas i denna metod är datareduktion, 

uppvisning av data, jämförelse av data och slutsats samt verifikation. 

Datareduktionen bör enligt Whittemore och Knafl (2005) starta med att man bestämmer i vilken 

ordning de olika typerna av data ska analyseras. Först analyserades data av kvantitativ design 

och sedan av kvalitativ design. Sedan fortsatte processen med att ta ut textenheter som svarade 

an mot syftet och dessa skall enligt Whittemore och Knafl (2005) kodas efter ett logiskt system 

och placeras i en matris. Varje textenhet benämndes utifrån namnet på artikelns första författare 

och varje enhet fick ett nummer från ett och uppåt, exempelvis Andersson:1, Andersson:2 och så 

vidare. Varje uttagen textenhet översattes till svenska, kondenserades samt kodades för att 

förenkla analysprocessen. 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att uppvisningen av data syftar till att organisera 

extraherade textenheter och sedan sätta samman liknande textenheter i kategorier. De beskriver 

att det steget hör ihop med jämförelse av data som syftar till att jämföra och finna slutgiltiga 

kategorier där data enbart ska höra hemma i en kategori genom en föränderlig 

process. Kategoriseringen skedde i sju steg. I första steget placerades textenheterna i ett separat 

dokument och de som ansågs likna varandra grupperades ihop i icke namngivna grupperingar. I 

resterande steg gavs grupperingarna preliminära namn utefter innehållet. Textenheter flyttades 

fram och tillbaka under arbetets gång för att få en slutgiltig kategorisering.  

Sista steget enligt metodbeskrivningen av Whittemore och Knafl (2005) är slutsats samt 

verifikation, en fas där fokus flyttas från beskrivning av samband och mönster till fokus på 

helheten. Små delar ska här sammanfattas till mer generella slutsatser om analyserad data, en typ 

av syntes över området. I denna sista fas av analysen lästes samtliga slutgiltiga kategorierna 
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igenom ytterligare en gång för att skapa denna helhet och originaltexten lästes igenom för att 

säkerställa att den sanna meningen inte förändrats.  

Resultat 

Resultatet som bygger på fyra kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar lyfter fram 

vårdpersonalens barriärer mot att göra orosanmälan gällande barn. I resultatet framkom fem 

kategorier (tabell 2) som presenteras med brödtext och med en sammanfattning i slutet av varje 

kategori.  

Tabell 2. Redovisning av kategorier 

Huvudkategorier 

Barriärer som grundas i olika grader av acceptans 

Barriärer som grundas i brister i lagen, organisationen samt kunskap 

Barriärer som grundas från individuella osäkerheter samt svåra känslomässigt laddade fall 

Barriärer som grundas i bristande samarbete och stöd 

Barriärer som grundas i en rädsla för eventuella konsekvenser 

 

Barriärer som grundas i olika grader av acceptans 

I en studie framkom det att vårdpersonal som arbetade i mindre kommuner eller hade mindre än 

500 patienter var mindre troliga att anmäla sin oro gällande barnen (Vaksdal Brattabø, Iversen, 

Nodrehaug Åstrøm & Bjørknes, 2016). Kultur kunde påverka vad som ansågs som acceptabelt 

av vårdpersonalen. Att föräldrarna skrek och svor åt sina barn om de själva befann sig i en 

socialt utsatt situation var något som accepterades (Land & Barclay, 2008). Det framkom även 

att barnmisshandel ansågs som irrelevant av vissa yrkesgrupper (Lazenbatt & Freeman, 2006). 

I en studie av Vaksdal Brattabø et al. (2016) framkom det att kvinnor var mindre troliga att göra 

en orosanmälan, medan motsatsen framkom i en studie av Gunn, Hickson & Cooper (2005) 

Tidigare erfarenhet av att anmäla sin oro beskrevs av vårdpersonal påverka beslutet att inte 

upprätta en orosanmälan (Gunn et al. 2005;Eisbach & Driessnack, 2010). Lite erfarenhet av att 

anmäla sin oro, tidigare jobbiga eller stressiga erfarenheter och tidigare skrämmande kontakt 

med socialtjänsten beskrevs som faktorer som kan påverka det egna beslutet att anmäla 

(Lazenbatt & Freeman, 2006;Kuruppu et al. 2018). Lite erfarenhet kan definieras som att 

personen har jobbat i mindre än 10 år och specifikt nyexaminerade sjuksköterskor upplevde det 

svårt att anmäla sin oro (Eisbach & Driessnack, 2010;Vaksdal Brattabø et al. 2016). I en studie 

av Gunn et al. (2005) framkommer det dock att vårdpersonal med längre arbetslivserfarenhet var 
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de som var mindre benägna att göra en orosanmälan. Samt att de som arbetat mindre med barn 

anmälde i mindre utsträckning (Rønneberg et al. 2019).   

Sammanfattningsvis visade det sig att olika faktorer påverkar acceptansen på vad som ska 

anmälas och inte. Dessa faktorer visade sig vara geografi, kultur,  kön samt tidigare erfarenhet. 

Barriärer som grundas från brister i lagen, arbetsplatsen samt kunskapen. 

Studier visade att vårdpersonal upplevde en osäkerhet gällande innehållet i lagen om 

anmälningsskyldighet, och om vem som var skyldig att anmäla. Osäkerheten kunde visa sig i 

form av att det fanns vårdpersonal som ansåg att de inte behövde anmäla vid vissa tillfällen, 

samt att de ansåg att konfidentialitet hindrade dem att anmäla (Bjørknes, Iversen, Nordrehaug 

Åstrøm & Vaksdal Brattabø, 2018;Herendeen, Blevins, Anson & Smith, 2014;Rønneberg, 

Nordgarden, Skaare & Willumsen, 2019). Det fanns även åsikter om huruvida lagen var 

hjälpsam. Vårdpersonalen ifrågasatte lagens effektivitet mot att minska våld mot barn och de 

blev uppgivna och tyckte att lagen inte gjorde det enklare att anmäla sin oro. Vårdpersonalen 

tyckte även att problemet var för komplext för att lösas med en så pass ospecifik lag och att den 

inte bidrog med något användbart (Kuruppu, Forsdike & Hegardy, 2018). 

Flera studier påvisade att brist på tydliga riktlinjer och protokoll på arbetsplatsen ledde till att 

vårdpersonal inte anmälde sin oro till socialtjänsten, eller anmälde i mindre utsträckning än de 

som hade tydliga riktlinjer (Bjørknes et al. 2018;Kuruppu et al. 2018;Land & Barclay, 

2008;Lazenbatt & Freeman. 2006;Rønneberg et al. 2019). En studie visade även att vårdpersonal 

upplevde att arbetsplatsens utbildningsmaterial samt riktlinjer endast fokuserade på hur 

vårdpersonal kan identifierar barnmisshandel baserat på objektiva fynd, men inte så mycket på 

hur man gör det baserat på subjektiva eller otydliga fynd (Eisbach & Driessnack, 2010).  

Arbetsplatsen hade en betydelse för huruvida vårdpersonalen anmälde sin oro. Aspekterna som 

ansågs som barriärer kunde vara tidsbrist, stress samt resursbrist (Land & Barclay, 

2008;Lazenbatt & Freeman, 2006;Rønneberg et al. 2019). En del vårdpersonal upplevde även en 

oro för hur arbetsplatsens rykte skulle påverkas om de valde att göra en anmälan (Bjørknes et al. 

2018;Herendeen et al. 2014;Uldum et al. 2010). 

Flera studier visade att vårdpersonal hade bristande kunskap om misshandel och försummelse av 

barn. Vårdpersonal med mer arbetserfarenhet visade sig ha mindre kunskap om detta (Bjørknes 

et al. 2018; Rønneberg et al. 2019). Det visade sig även finnas en okunskap kring processerna 

och tillvägagångssättet gällande anmälan. Det rådde en osäkerhet bland vårdpersonal gällande 
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identifiering och vad som bör uppmärksammas. En del vårdpersonal visste inte hur fynd eller 

misstanke skulle dokumenteras eller till vem en orosanmälan skulle göras (Bjørknes et al. 

2018;Kuruppu et al. 2018;Lazenbatt & Freeman, 2006;Sathiadas, Viswalingam & Vijayaratnam, 

2018; Uldum et al. 2010). Vårdpersonal upplevde att de fanns brister i utbildningen och att de 

hade för lite kunskap om vad de kunde erbjuda för hjälp till barnet samt lite kunskap om vad 

socialtjänsten kunde erbjuda för stöd (Land & Barclay, 2008;Lazenbatt & Freeman, 

2006;Rønneberg et al. 2019). Dåliga intervjutekniker i mötet med familjen beskrevs även som 

en barriär bland vårdpersonalen mot att anmäla sin oro för ett barn (Lazenbatt & Freeman, 

2006). 

Sammanfattningsvis upplevde vårdpersonalen att det fanns många otydligheter gällande lagen. 

Vårdpersonalen upplevde även vissa brister på arbetsplatserna i form av bristfälliga riktlinjer, 

tidsbrist och bristande utbildning. En okunskap om ämnet barnmisshandel och identifierings- 

samt anmälningsprocessen framkom.  

Barriärer som grundas från individuella osäkerheter samt svåra känslomässigt laddade fall  

Vårdpersonalen upplevde en känsla av hjälplöshet och rädsla gällande orosanmälningar rörande 

barn (Leite, Beserra, Scatena, Pereira da Silva & Ferriani , 2016). De beskrev att de var osäkra 

på sina misstankar och på om misshandel överhuvudtaget förekom (Bjørknes et al. 2018; 

Eisbach & Driessnack, 2010;Gunn et al. 2005;Rønneberg et al. 2019;Sathiadas et al. 

2018;Uldum et al. 2010).  

En känsla som var vanligt förekommande bland vårdpersonalen var att de ville ha mer bevis 

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

Sökandet efter bevis blev komplext då barnets redogörelse inte räckte eller tog tid att få, då det 

saknades objektiva eller uppenbara tecken samt då barnets eller familjens besök var 

oregelbundna (Eisbach & Driessnack, 2010;Lazenbatt & Freeman, 2006). Det framkom även att 

vårdpersonal förnekade att försummelse pågick (Gunn et al. 2005). Detta kunde förklaras av att 

personal ofta ansåg att föräldrarna gav en rimlig förklaring till barnets skador och att det  blev 

lättare för alla inblandade att hantera om de trodde på denna redogörelse (Lazenbatt & Freeman, 

2006). 

Att göra orosanmälan gällande barn beskrevs av vårdpersonal som svårt och känsloladdat . De 

uppgav att det var den gråa zonen som var svår, att de blev känslomässigt intrasslade i otydliga 

fall och att de svåra fallen hemsöker dem (Eisbach & Driessnack, 2010;Land & Barclay, 
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2008;Lazenbatt & Freeman, 2006). Vårdpersonalen ifrågasatte ofta sig själv och upplevde en 

rädsla för att ha fel. Det framkom även att det fanns en rädsla för att de egna osäkerheterna 

skulle visa sig för andra (Eisbach & Driessnack, 2010; Kuruppu et al. 2018;Lazenbatt och 

Freeman, 2006) (Leite et al. 2016). Studier visade att vårdpersonalen upplevde det svårt att få 

grepp om situationen och att bristen på tydliga definitioner ledde till subjektiva bedömningar 

(Eisbach & Driessnack, 2010;Land & Barclay, 2008).  

Sammanfattningsvis visade det sig att vårdpersonalen upplevde en osäkerhet gällande sina 

bedömningar och ofta ifrågasatte sig själva. De ville gärna ha bevis innan de gjorde en anmälan. 

De ansåg även att fallen var svåra och känsloladdade att hantera. 

Barriärer som grundas i bristande samarbete och stöd 

En bristande i kommunikation mellan vårdpersonalen och socialtjänsten var något som 

framkom. Bristande återkoppling från socialtjänsten efter en orosanmälan upplevdes som svårt 

och påfrestande för vårdpersonalen (Herendeen et al. 2014; Kuruppu et al. 2018; Land & 

Barclay, 2008). 

Osäkerhet på förmågan hos socialtjänstens handläggare att handha fallet förekom. 

Vårdpersonalen tyckte att handläggarna var likgiltiga samt oförberedda och därmed inte gjorde 

ett bra arbete (Eisbach & Driessnack, 2010;Land & Barclay, 2008;Leite et al. 2016). 

Vårdpersonalen upplevde att handläggarna ofta var överbelastade samt dåligt utrustade, och att 

de därför hade begränsad förmåga att ingripa och agera. I och med detta fanns en tro hos 

vårdpersonalen att om allt skulle anmälas till socialtjänsten skulle det leda till för hög 

arbetsbelastning för socialtjänsten att hantera (Eisbach & Driessnack, 2010;Land & Barclay, 

2008).  

På grund av vårdpersonalens tidigare erfarenheter, där de bland annat blivit avskräckta av 

socialtjänstens metoder och på grund av att socialtjänsten ansågs oti llräcklig kände 

vårdpersonalen en oro över hur socialtjänsten skulle hantera situationen (Bjørknes et al. 2018; 

Herendeen et al. 2014; Kuruppu et al. 2018). Det fanns en frustration över att ingenting hände 

efter en orosanmälan och att många av fallen inte undersöktes av socialtjänsten trots flertalet 

anmälningar, och det kändes meningslöst för vårdpersonalen att anmälan sin oro för barnet i och 

med detta (Eisbach & Driessnack, 2010; Land & Barclay, 2008;Lazenbatt & Freeman, 2006). 

Processen ansågs av vårdpersonal som långsam samt komplex och vårdpersonalen kunde känna 

oro över att barnet skulle bli lidande av att handläggningstiden var långdragen. Personalen ansåg 
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också att det var tidskrävande och besvärligt att genomföra orosanmälan (Eisbach & Driessnack,  

2010;Gunn et al. 2005;Herendeen et al. 2014;Lazenbatt & Freeman, 2006). Vårdpersonalen 

tvekade att ta hjälp av socialtjänsten då de ansåg att det inte skulle ge några positiva utfall för 

barnet i fråga. Detta gjorde att vårdpersonal vägde fördelar och nackdelar med att lämna över 

fallet till myndigheterna mot att agera själv (Eisbach & Driessnack, 2010;Lazenbatt & Freeman, 

2006; Leite et al. 2016;Rønneberg et al. 2019). 

Det framkom att vårdpersonal upplevde bristande stöd i rollen som anmälningsskyldig. 

Vårdpersonalen saknade stöd från kollegor, chefer samt från socialtjänsten. De saknade att ha 

någon att diskutera sin oro med. En del vårdpersonal hade även upplevt att chefer avrått dem att 

anmäla och därmed inte stöttat vårdpersonalen (Bjørknes et al. 2018;Eisbach & Driessnack, 

2010;Herendeen et al. 2014;Lazenbatt & Freeman, 2006;Rønneberg et al. 2019).  

Sammanfattningsvis visade det sig att vårdpersonalen hade en del negativa åsikter om 

socialtjänsten som bottnade i dålig kommunikation och återkoppling. Bristande stöd i rollen som 

anmälningsskyldig ansågs även vara en barriär.  

Barriärer som grundas i en rädsla för eventuella konsekvenser 

Rädslan för reaktionen från familjen var en känsla som vårdpersonalen ofta beskrev (Bjørknes et 

al. 2018; Leite et al. 2016). Vårdpersonal uppgav att de kände en ovilja att konfrontera 

familjen och ville undvika upprörda föräldrar (Gunn et al. 2005;Lazenbatt & Freeman, 2006). 

Detta på grund av en rädsla för att föräldrarna skulle få reda på att vårdpersonalen gjort en 

anmälan förekom. Likaså en rädsla att bli förföljd, för att familjen skulle ställa till med problem 

och för att föräldrarna skulle bli aggressiva (Eisbach & Driessnack, 2010;Kuruppu et al. 

2018;Lazenbatt & Freeman, 2006;Sathiadas et al. 2018). Vårdpersonalen stålsatte sig inför 

reaktionen från familjen och de övervägde om det var värt att göra en orosanmälan med risk för 

vedergällning från föräldrarna (Eisbach & Driessnack, 2010). Vårdpersonalen upplevde det som 

otrevligt och svårt att anmäla sin oro eftersom de inte fick vara anonyma och att föräldrarna 

därför skulle få reda på vem som anmält dem till socialtjänsten (Bjørknes et al. 2018; Leite et al. 

2016). Vårdpersonal upplevde även upprättandet av en orosanmälan som skrämmande att göra 

då barnets familj inte höll med om bedömning. Vårdpersonalen kände därför en oro för att få ta 

emot personliga hot och därmed fanns en rädsla för den egna säkerheten (Bjørknes et al. 

2018;Eisbach & Driessnack, 2010;Leite et al. 2016;Rønneberg et al. 2019). En del beskrev 

dessutom en oro för sin professionella karriär (Gunn et al. 2005; Sathiadas et al. 2018). 

Vårdpersonalen kände även en oro för våld mot sin familj och ett behov av att skydda sina 
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familjer mot eventuella hot (Leite et al. 2016;Uldum et al. 2010). Vårdpersonalen upplevde 

därför att de potentiella fördelarna med att anmäla var i konflikt med rädslan (Kuruppu et al. 

2018).  

Orosanmälan gällande ett barn kunde leda till känslor av rädsla och skuld då vårdpersonalen var 

orolig att relationen med patienten skulle förstöras i samband med en anmälan (Eisbach & 

Driessnack, 2010; Kuruppu et al. 2018; Rønneberg et al. 2019). Att felaktigt anklaga en familj 

samt att få dem att känna sig stämplade som dåliga föräldrar gav också skuldkänslor (Gunn et al. 

2005;Kuruppu et al. 2018). En oro bland vårdpersonalen för att barnet och familjens kontakt 

med sjukvården skulle minska i samband med upprättandet av en orosanmälan förekom även 

(Bjørknes et al. 2018;Eisbach & Driessnack, 2010; Herendeen et al. 2014). Vårdpersonal 

upplevde det som svårt att veta om de skulle kunna leva med sitt beslut att anmäla sin oro om de 

skulle leda till att föräldrar förlorar barn permanent (Eisbach & Driessnack, 2010). Det fanns en 

stor oro hos vårdpersonalen för barnets säkerhet efter upprättandet av en orosanmälan samt att 

de var rädda för att utsätta barnet för mer fara (Bjørknes et al. 2018; Eisbach & Driessnack, 

2010; Gunn et al. 2005; Uldum et al. 2010). Vårdpersonalen var även rädd för att stressa 

familjen och orsaka problem för dem. En oro för vad som skulle hända med familjen efter 

anmälan fanns även (Bjørknes et al. 2018; Eisbach & Driessnack, 2010;Lazenbatt & Freeman, 

2006;Sathiadas et al. 2018). 

En rädsla bland vårdpersonalen för att hamna i någon form av rättstvist efter upprättandet av en 

orosanmälan förekom samt en rädsla för att behöva lägga fram bevis på sin bedömning under 

rättegång (Lazenbatt & Freeman, 2006;Sathiadas et al. 2018; Uldum et al. 2010). 

Vårdpersonalens tidigare erfarenheter av rättstvister påverkade beslutet att anmäla och ledde till 

att orosanmälan mer troligt uteblev, även vårdpersonal som blivit hotade med stämning av 

föräldrarna var mindre troliga att anmäla (Gunn et al. 2005). 

Sammanfattningsvis visade det sig att vårdpersonalen upplevde en rädsla för familjens 

reaktioner i samband med en orosanmälan. Något som oroade vårdpersonal var rädsla för 

personliga hot, att bli förföljd samt en rädsla för hot mot sin egen familj. Vårdpersonalen 

upplevde även en oro för att orosanmälan skulle påverkar relationen till barnet eller familjen, 

och att det skulle leda till en minskad kontakt med vården. Det fanns också en oro för vad som 

skulle hända med barnet och familjen efteråt. En oro för att hamna i någon form av rättstvist och 

behöva vittna var även något som framkom.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var sammanställa kunskap om vilka barriärer vårdpersonal ställs inför i 

samband med att göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Kategorierna som 

framkom var barriärer som grundas i olika grader av acceptans, barriärer som grundas från 

brister i lagen, organisationen samt kunskap, barriärer som grundas från individuella osäkerheter 

samt svåra, känslomässigt laddade fall, barriärer som grundas i bristande samarbete och stöd 

samt barriärer som grundas i en rädsla för eventuella konsekvenser. 

Vårt resultat visade att vårdpersonal som arbetade i mindre kommuner eller på mindre 

arbetsplatser var mindre troliga att göra en orosanmälan gällande barn.  Det framkommer dock 

ingen förklaring eller orsak i vårt resultat till varför det var på det sättet. I en studie av Francis et 

al. (2012) framkommer det liknande resultat där storleken på orten vårdpersonalen var 

yrkesverksamma i påverkade om de anmälde sin oro eller inte. I denna studie beskrevs närheten 

till de föräldrar som vårdpersonal avsåg anmäla som en bidragande faktor som gjorde det svårt 

att göra anmälan. En studie från Kina av Li et al. (2017) ger en annan förklaring till orsaken 

bakom beslutet att inte anmäla i mindre kommuner. Denna studie visade att en stor del av 

vårdpersonalen inte ansåg att barnaga föll under barnmisshandel, samt att det fanns en 

signifikant skillnad på dessa attityder beroende på om vårdpersonalen bodde i ett tätbebyggt 

område eller i glesbygden. I vårt resultat framkom det även att vad som ansågs som acceptabelt 

handlande av föräldrar påverkades av deras kultur. Forskning av Lines, Hutton och Grant (2016) 

visar även den att sjuksköterskor gör skillnad på vad som är acceptabelt inom den egna kulturen 

och inom andras. Vi anser med stöd av forskningen ovan och det egna resultatet att skillnaden i 

anmälningstendens och attityder mellan olika kommuner skulle kunna förklaras bero på olika 

kulturer. Vi anser vidare att det är viktigt att reflektera över att avstånden inte behöver vara stora 

och markanta för att en annan kultur än den egna ska vara möjlig. 

I vårt resultat framkom det motstridighet gällande vilket kön som var mest trolig att göra en 

orosanmälan. Likheter återfinns i en studie av DeMarni Cromer och Freyd (2009) som visar att 

kvinnor är mer benägna att tro på andras redogörelser av trauman av olika typer, exempelvis 

trafikolyckor eller sexuellt utnyttjande av barn. I deras studie framkommer det även att individer 

som själva upplevt en historia av personligt trauma under barndomen, som våld i nära relationer, 

tror på andras redogörelser i högre grad än de som inte upplevt detta. I en studie av Miller och 

DeMarni Cromer (2015) återfinns likheter med vårt resultat. I deras studie framkommer det att 
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erfarenhet av personligt trauma, oavsett om man upplevt det själv eller känner någon annan som 

drabbats, påverkar det individens benägenhet att tro på redogörelser av sexuellt utnyttjande av 

barn, oavsett det egna könet. I och med detta anser vi att individuella erfarenheter snarare än kön 

kan vara en möjlig förklaring till motstridigheterna i vårt resultat. Vi anser även att framtida 

forskning inom området bör fokusera mer på sambandet mellan egna upplevelser och 

rapporteringsfrekvenser istället för på kön för att förstå vad som påverkar beslutet att rapportera. 

Det framkom i vårt resultat att vårdpersonalens arbetserfarenhet påverkade deras beslut att göra 

orosanmälan. Dock visade även vårt resultat en motstridighet angående detta, såsom att 

vårdpersonal som hade mindre yrkeserfarenhet var mindre troliga att göra orosanmälan medan 

en annan studie visade att vårdpersonal som hade mer yrkeserfarenhet var de som var mindre 

troliga att göra orosanmälan. Svärd (2017) menar att det finns anledning att tro att 

yrkeserfarenheten påverkar vårdpersonalens uppmärksamhet och säkerhet i bedömningarna. 

Vårt resultat visade att vårdpersonal kände en osäkerhet gällande innehållet i lagen om 

anmälningsskyldighet, där de bland annat inte visste vem som enligt denna var skyldig att 

anmäla sin oro för att ett barn far illa. Det framkom även en osäkerhet gällande i vilka 

situationer de var skyldiga att göra en anmälan samt en tro att de hindrades av konfidentialitet. 

Vårdpersonal ifrågasatte även lagens effektivitet och hade åsikter kring om den gör någon nytta 

för barnet i fråga. En studie av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) visade att 

majoriteten av de studerade sjuksköterskor uppmärksammat att kravet att rapportera sin oro 

gällde fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande samt försummelse av barn, men att det inte var 

lika självklart att detta även gällde emotionella missförhållanden. Studien visade även att det 

rådde en felaktig uppfattning och osäkerhet gällande hur allvarlig risken för att barnet skulle 

vara enligt lagen för att vårdpersonalen skulle vara skyldig att göra en anmälan. Studier av 

Mathews, Ju Lee och Norman (2016) samt Tonmyr, Mathews, Shields, Hovdestad och Afifi 

(2018) visar dock på att lagar om anmälningsskyldighet gällande misstanke om att barn far illa 

starkt ökat antalet anmälningar såväl som kontakten med utredande myndigheter, detta specifikt 

gällande sexuellt utnyttjande och försummelse av barn. Davidov, Nadorff, Jack och Coben 

(2012) studerade hur sjuksköterskor som gjorde hembesök till gravida eller nyblivna föräldrar 

upplevde det att göra en orosanmälan när ett barn exponerades för våld mellan de vuxna. I denna 

studie framkom det, till skillnad från vårt resultat, en stor samstämmighet bland de studerade 

sjuksköterskorna där majoriteten ansåg att upprättande av en orosanmälan starkt eller mycket 

starkt kan skydda barn som var exponerades för våld i nära relationer. Vi anser dock med stöd av 
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Tonmyr et al. (2018) att den tänkta effekten av en anmälan är osäker och att mer forskning om 

detta behövs. 

Vårt resultat visade att vårdpersonal upplevde bristfälliga rutiner och riktlinjer på arbetsplatserna 

för att hantera sina misstankar vid oro för barn. Svärd (2017) beskriver att det skiljer sig från 

sjukhus till sjukhus vilka riktlinjer och rutiner som fanns att tillgå. På ett sjukhus var de flesta av 

vårdpersonalen nöjda med riktlinjerna, till skillnad från ett annat sjukhus där många av 

vårdpersonalen inte visste att det fanns riktlinjer att tillgå. Därför anser vi att en intervention kan 

vara att införa tydligare riktlinjer för vårdpersonalen hur de ska gå tillväga vid misstanke om 

barnmisshandel samt när de bör börja misstänka misshandel eller försummelse av barn. Tydliga 

riktlinjer gällande när de ska ta upp frågan leder enligt Uglan Albaek, Binder och Milde (2019) 

till att vårdpersonal känner att ämnet blir lättare att ta upp med antingen barnet eller föräldrarna. 

Vårdpersonalen upplevde även att användning av tydliga riktlinjer hjälpte dem komma ihåg att 

barnmisshandel kan förekomma och att de måste vara vaksamma på det. Där anser vi att mer 

utbildning till vårdpersonalen i samband med tydligare riktlinjer motverkar detta. Protokoll och 

riktlinjer rekommenderas för att skapa en effektiv kommunikation mellan olika aktörer. Detta 

leder till att identifierings- och anmälningsprocessen gällande barnmisshandel blir mindre 

stressande för respektive person samt att det bli effektivare (Cleek, Johnson, & Sheets, 2019). 

Enligt Uglan et al. (2019) fanns dock även vårdpersonal som ansåg att riktlinjer gjorde att det 

fokuserade för mycket på att endast arbeta utefter dessa, och för lite på att egentligen arbeta för 

barnets bästa. 

Det framkom i vårt resultat att vårdpersonal upplever en bristande kunskap om ämnet 

barnmisshandel och identifiering samt om tillvägagångssättet och dokumentationen av 

utredningen. Li et al. (2017) menar att en del vårdpersonal inte uppfattar barn som visar stor 

undergivenhet mot sina föräldrar som ett tecken på att barnmisshandel. Tingberg (2010) 

beskriver att det var ett fåtal av barn som hade en notering i journalen trots att det fanns 

misstanke om att barnet var utsatt. Vi anser att denna okunskap grundar sig i en bristande träning 

och utbildning. Det visar sig även i vårt resultat där vårdpersonalen tycker att utbildning från 

arbetsplatsen är bristfällig och fokuserar endast på objektiva fynd och för lite på de subjektiva 

fynden i av misstanke om barnmisshandel. Detta bekräftas även av Maia et al. (2016) som visar 

att vårdpersonal får för lite träning i att bemöta detta specifika område. Även Li et al. (2017) 

betonar att träningen som ges till vårdpersonalen i fler fall består av praktisk och medicinsk 

träning än på identifiering och på hur själva processen att anmäla sin oro ska gå till. Svärd 

(2017) framför att bristande kunskap är ett hinder i identifieringen av barn som far illa. Som 
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sjuksköterskor är vi även skyldiga att arbeta evidensbaserat och hålla oss uppdaterade inom vårt 

område (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Genom att grunden för vår kunskap och 

framtiden läggs under utbildningen anser vi därför att det är viktigt att sjuksköterskeutbildningen 

omfattar utbildning gällande orosanmälan vad gäller barn som far illa. En studie av Knox, 

Pelletier och Vieth (2013) visar att införandet av ett specifikt utbildningsprogram tidigt under 

utbildningen till läkare var en effektiv metod för att bättre förbereda dem att hantera 

försummelse av barn. Denna specifika insats inte bara ökade de studerandes känsla av att vara 

förberedda, den ökade också deras faktiska kunskap gällande identifiering och anmälning samt 

ökade sannolikheten att de även skulle anmäla sin oro. 

Vårt resultat visade även att det fanns en osäkerhet hos vårdpersonalen gällande deras 

observation och bedömningar. De upplevde att de var osäkra på sina misstankar och ifrågasatte 

sig själva. Att det inte fanns nog med bevis på att det förekom barnmisshandel var något som 

bidrog till denna osäkerhet. Sigad, Beker, Lev-Wiesel och Eisikovits (2019) menar också att 

vårdpersonal ofta söker efter ett tillkännagivande att barnmisshandel förekommer, samtidigt som 

de är medvetna om att det mest troligt inte kommer att ske. Samt att de upplever det som 

skrämmande att ta beslut som kan påverka någons framtid utan att ha klara bevis på att det 

förekommer barnmisshandel.  

Vårt resultat visar att vissa situationer gällande oro för ett barn upplevs som svåra att definiera 

och få grepp om av vårdpersonal. Dessa specifika situationer eller fall beskrevs då som att de 

föll inom en gråzon av otydlighet som gjorde det svårt att anmäla sin oro. Likheter till vårt 

resultat återfinns i en studie av Chaiyachati, Asnes, Moles, Schaeffer och Leventhal (2016) där 

oklara upplevdes som ett dilemma bland barnläkare att definiera. Det framgick att oklara fall 

uppvisade många likheter med skador som kunde förklaras av både olyckor och misshandel. 

Fallen bedömdes som svåra och oklara om skadans svårighetsgrad, mekanismen bakom den eller 

tajmingen inte eller endast kanske kunde bedömas som trolig jämfört med den givna 

förklaringen till skadan. 

Resultatet av vår studie visade att vårdpersonal hade en stark misstro gentemot personalen som 

jobbade på socialtjänsten. Vårdpersonalen upplevde bland annat handläggarna som likgiltiga och 

kände att kommunikationen såväl som samarbetet mellan dem och handläggarna var bristande. 

Upplevelser av bristande återkoppling från socialtjänsten angående vad som hände med fallet 

var de mest framträdande exemplen på vad som vårdpersonalen ansåg som bristande i 

kommunikationen. Vårdpersonal ansåg att handläggarna inte var nog förberedda, inte hade nog 
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med resurser och inte ansågs göra ett bra jobb. I en studie av Cleek et al. (2019) framkommer det 

även där att en brist på återkoppling beskrivs som frustrerande. Även att handläggarna på 

socialtjänsten känner av vårdpersonalens misstro till dem, och att de anser att vårdpersonalen 

måste lita på deras förmågor. Handläggarna ansåg även att vårdpersonal måste fokusera mer på 

sin uppgift i processen, att presentera och uppmärksamma medicinska fynd, istället för att 

framföra förslag och planera hanteringen av fallet som är handläggarnas område. Det 

framkommer även att aktörer inom rättsväsendet, exempelvis polis samt åklagare, anser att 

vårdpersonal har en tendens att kliva över yrkesgränser och försöka göra mer än vad deras roll 

kräver. Dessa aktörer ansåg även att det rent generellt rådde en bristande kunskap om och insikt 

i vad andra professionerna har för uppgifter och skyldigheter gällande att skydda barn som far 

illa.  

Det framkom i vår studie att vårdpersonalen känner ett bristande stöd i rollen som 

anmälningsskyldig från kollegor, chefer men även från socialtjänsten. Sagida et al. (2019) menar 

att vårdpersonalen är väldigt ensam i sin roll som anmälningsskyldig och det bekräftar även vårt 

resultat som visar att vårdpersonal upplever ett bristande socialt och professionell t stöd. Svärd 

(2017) beskriver att det finns en ovetskap bland vårdpersonal över vad arbetsplatserna erbjuder 

för stöd eller om arbetsplatsen överhuvudtaget erbjuder något stöd för vårdpersonalen. Vi anser 

att vårdpersonalen behöver mer stöd i form att få diskutera med annan personal om sina 

misstankar för att känna sig bekväm och säker i sin bedömning. Detta framkommer även i 

studien av Uglan Albaek et al. (2019) där vårdpersonal känner sig mer självsäkra efter 

diskussion med antingen kollegor, chef eller rådgivare. Samt att de upplevde att om de tog hjälp 

av andra att deras arbete fick en bättre kvalitet.  

Vi anser att det är intressant att en känsla av ensamhet samt upplevelse av osäkerhet gällande 

roller och uppgifter framträder i såväl vårt som andras resultat. För att samarbetet mellan olika 

professioner ska kunna förbättras och i förlängningen möjliggöra att hjälpa de drabbade barnen 

anser vi att det behövs ökad insikt i de olika aktörernas kunskaper, förmågor och möjligheter . 

Vårt resultat visade att vårdpersonalen i mindre utsträckning genomförde orosanmälningar på 

grund av en rädsla för reaktionerna från familjen. De var rädda för att få hot riktade mot dem 

själva samt deras familj. Detta visar sig även i en studie av Maia et al.  (2016), där 

vårdpersonalen upplevde det som svårt att möta fallen med barnmisshandel då de är rädda för att 

själva bli utsatta för våld samt att de upplever det svårt att förhålla sig till barnet och familjen. 
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Även en studie av Sonbol et al. (2012) beskriver att tandläkare upplever en rädsla för 

reaktionerna från familjen i samband med orosanmälan gällande barnet.   

I vårt resultat framkom en oro hos vårdpersonalen att relationen till familjen och barnet skulle 

förändras i samband med orosanmälan samt en oro för att skapa ett  lidande hos familjen. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) ska sjuksköterskan etablera en förtroendefull relation 

med patienten och även dess närstående. För att göra det måste sjuksköterskan arbeta med ett 

personcentrerat arbetssätt och det innebär att arbeta tillsammans med personen och närstående 

och på så sätt bevara värdighet och integritet bland annat. När vårdpersonalen gör en 

orosanmälan måste denne bryta mot sekretessen och därmed sker även enligt oss ett 

integritetsövertramp vilket kan leda till att relationen mellan vårdpersonal och patienten 

förändras. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Att som förälder bli anmäld till Socialstyrelsen för att inte ta 

hand om sitt barn på rätt sätt kan skapa ett stort lidande hos familjen. Vi anser att 

integritetsövertrampet samt risken för att anmälan skapar ett lidande är i konflikt med vad 

vårdpersonal anser som deras uppgift samt syfte, och att detta påverkar beslutsfattandet hos 

vårdpersonalen huruvida de ska göra en orosanmälan eller ej. 

Att inte vara anonym framkom i vårt resultat som en barriär för upprättandet av en orosanmälan 

och Talsma et al. (2015) fann en önskan bland vårdpersonal att kunna anmäla anonymt. Vårt 

resultat visade att vårdpersonalen kände en rädsla inför att bli inblandade i rättstvister efter en 

orosanmälan. . Vulliamy och Sullivan (2000) visade liknande resultat och där framkom det att 

läkare upplevde en specifik rädsla för att behöva vittna i domstol. Cleek et al (2019) beskriver 

att en del av vårdpersonalen känner att de fullföljt sitt uppdrag när de anmält sin oro och att de 

inte behöver göra något mer efter detta. Advokater och åklagare beskriver däremot att de är mer 

beroende av vårdpersonalen än vårdpersonalen är beroende av dem. Åklagare beskrev även att 

vårdpersonalens ovilja att hjälpa dem i utredningar har potentialen att minska deras möjlighet att 

arbeta effektivt. 
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Metoddiskussion 

En viktig del i det egna examensarbetet är att säkerställa kvaliteten genom att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och diskutera styrkor såväl som svagheter. I ett arbete där en litteraturöversikt 

har gjorts är diskussion av valet av metod speciellt viktigt (Henricson, 2017, s. 412-414). 

Beslutet att använda metoden integrerad litteraturöversikt togs då vi baserat på pilotsökningen 

samt de första mer systematiska sökningarna ansåg att mängden litteratur var begränsad. Detta 

beslut stöds av Whittemore och Knafl (2005) som beskriver att en integrerad litteraturöversikt 

tillåter integrering av studier av kvalitativ och kvantitativ metod, vilket ökar mängden litteratur 

som kan tänkas vara användbar. Utöver detta bidrar metoden även till en mer holistisk bild av ett  

fenomen eller område. Henricson(2017, s. 413-414) beskriver även att det gällande 

litteraturöversikter är centralt att diskutera sökorden som använts samt hur urvalet av litteratur 

gjorts. Ordens relevans mot syftet samt kombinationen av dessa beskrivs som viktiga aspekter. 

Vi anser att den noggranna redovisningen av våra sökord och de olika kombinationerna är en 

styrka med det egna arbetet. En svaghet anser vi dock vara att endast ett ord i fritext användes. 

Detta kan ha minskat mängden litteratur då det finns en risk att all relevant litteratur inte är 

indexerad under de använda ämnesorden. 

Vi har för den fortsatta diskussionen valt att utgå från de kvalitativa begreppen pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway och Galvin, 2017, s. 309-310).  

Holloway och Galvin (2017, s. 309-310) beskriver att pålitlighet hör ihop med huruvida fynden 

är riktiga och konsekventa. De beskriver att det är viktigt att läsaren kan utvärdera lämpligheten 

i analysen genom att följa forskarens beslutsprocess för att stärka trovärdigheten. Trovärdighet 

syftar enligt dem på huruvida forskarens fynd är förenliga med studiedeltagarnas uppfattning. Vi 

anser att en noggrann beskrivning av de olika stegen i analysförfarandet med tydlig skillnad på 

vårt tillvägagångssätt och metodartikelns ökat arbetets pålitlighet. Att kvalitetsgranskningarna 

och uttagen av textenheter genomfördes separat för att sedan genom gemensam diskussion 

uppnå konsensus kring dessa anser vi även vara en styrka. Henricson (2017, s. 413) beskriver att 

trovärdigheten samt pålitligheten ökar då analysprocessen utöver att den genomfört av flera även 

granskats av andra. Under arbetets gång har vi haft en nära kommunikation med vår handledare 

gällande kategoriseringen av meningsenheterna, samt deltagit i tre seminarier vilka vi anser är en 

form av granskning och därmed också en styrka.  

Henricson (2017, s. 413) beskriver även att reflektion över den egna förförståelsen är viktigt för 

att öka trovärdigheten samt pålitligheten. Kopplat till förförståelse anser vi att vår väldigt 
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begränsade kunskap om ämnet att göra en orosanmälan gällande barn minskat risken för att vi 

själv ska vrida resultatet till fördel för en viss faktor eller utkomst. En svaghet i det egna arbetet 

anser vi dock vara att vi har begränsade erfarenheter av att genomföra en integrerad 

litteraturstudie. Detta kan ha påverkat arbetssättet och analysen negativt, och det finns en risk för 

metodfel trots att målsättningen varit att följa de olika stegen i metodbeskrivningen så noggrant 

som möjligt.  

Överförbarhet kännetecknas enligt Holloway och Galvin (2017, s. 309) av att fynden inom en 

specifik kontext kan överföras till liknande deltagare eller situationer och därmed bli relevanta i 

ett annat sammanhang. Vår studie fokuserade på barriärer vårdpersonal gällande att göra en 

lagstadgad orosanmälan rörande barn. Under den systematiska litteratursökningen påträffades 

litteratur gällande anmälan av oro för andra utsatta grupper, däribland äldre. Vi anser 

personligen att de känslor och de barriärer som framkommer i vårt resultat säkerligen kan 

upplevas i andra situationer där vårdpersonal är skyldiga att anmäla sin oro. Vi anser även att 

vissa av de barriärer som framkommer i resultatet förmodligen även kan upplevas av icke 

lagstadgade yrkesgrupper samt privatpersoner som överväger att rapportera sin oro för barn eller 

en annan utsatt grupp.  

Enligt Holloway och Galvin (2017, s. 309-310) är det viktigt för bekräftelsebarheten att läsare 

kan följa data till dess källa. Kan läsaren göra det så kan hen också följa forskarens väg till hur 

denna eller dessa kom fram till konstruktionen av teman. Vi anser att vi stärkt 

bekräftelsebarheten och därigenom även trovärdigheten genom att noggrann kodning av alla 

meningsenheter. Denna kodning bidrog till att vi enkelt kunde gå tillbaka till originalkällan för 

att säkerställa att den sanna meningen inte försvunnit. Kodningen var även till hjälp under 

förflyttningar mellan olika preliminära kategorier. Kod i kombination med ett separat dokument 

över varje kategoriseringssteg säkerställde att vi kunde gå fram och tillbaka mellan de olika 

stegen. En svaghet rörande bekräftelsebarheten anser vi dock är att endast handledaren har sett 

hela processen från uttag av textenheter till slutgiltiga kategorier. 

Slutsatser 

I denna integrerade litteraturöversikt har kunskap sammanställts om barriärer hos vårdpersonal 

inför upprättandet av en orosanmälan gällande barn. Det visade sig att vårdpersonalen upplever 

en otydlighet och osäkerhet. Det visade sig finnas en okunskap kring många delar i processen att 

identifiera och att handha fallen om misstänkta barnmisshandel. Det handlar om bristande 

kunskap om vad lagen säger, hur de ska identifiera och hur de ska gå vidare med processen att 
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göra en orosanmälan. Med anledning till detta behöver vårdpersonalen få utbildning och praktisk 

träning i hur de ska agera i dessa sammanhang för att kunna ge en bättre omvårdnad till barnet 

men även familjen. En annan aspekt som ansågs som en barriär var de bristande riktlinjerna som 

rådde på arbetsplatserna, då det ledde till en känsla av osäkerhet. Även samarbetet mellan 

vårdpersonal och socialtjänst ansågs vara en barriär. Om riktlinjerna skulle bli tydligare och mer 

universella skulle det underlätta arbetet för vårdpersonalen men det skulle även underlätta 

samarbetet mellan vårdpersonalen och socialtjänsten. Vårdpersonalen skulle genom bättre 

riktlinjer veta vad socialtjänstens uppgifter är samtidigt som socialtjänsten skulle känna sig 

trygga med att vårdpersonalen har kunskap om deras roll. Om vårdpersonalen känner sig 

tryggare att agera inom detta område skulle följsamheten till lagen om anmälningsskyldighet 

förbättras, vilket skulle leda till att vårdpersonalen tar sitt ansvar för barnets bästa. I 

förlängningen skulle detta leda till att vårdpersonalen kan ge en bättre omvårdnad och därmed 

lindra lidandet hos barnet.  Vårt resultat indikerar att fortsatt forskning behövs om hur riktlinjer 

samt utbildning för vårdpersonalen ska utformas på bästa sätt. Fortsatt forskning behövs även 

om i vilken utsträckning orosanmälningar faktiskt gynnar barnet på bästa tänkbara sätt .  
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Bilaga 1 - Översikt över inkluderade artiklar (n=12) 
Författare 
/år/land 

Typ av studie Metod 
datainsamling/ 
analysmetod  

Huvudfynd Kvalitet 

Bjørknes, Iversen, 
Nordrehaug Åstrøm & 
Vaksdal 
Brattabø/2018/ 

Norge 

Kvantitativ Enkät/statistisk analys I Norge fanns ett behov av ökad kunskap under utbildningen till tandvårdspersonal och i den 
kliniska vardagen kring när och hur man rapporter misstanke till korrekt myndighet. Osäkerhet 
kring den egna bedömningen var den oftast rapporterade barriären följt av att inte ha nog kunskap 
om misshandel eller försummelse av barn. Andra anledningar till beslut att inte rapportera var 

rädsla för konsekvenser för anmälaren själv, kliniken samt rädsla för konsekvenserna för barnet och 
dess familj. 

Hög 

Eisbach & 
Driessnack/2010/ 
USA 

Kvalitativ Semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
deskriptiv analys 

Vårdpersonalen beskrev att barriärerna för att rapportera var en osäkerhet på bedömningen, 
subjektiva bedömningar, bristande kunskap, utbildning som endast fokuserade på objektiva fynd, 
överbelastad myndighet, oro för att barnet inte skulle återkomma till vården, en rädsla för hur 
familjen ska reagera på rapporteringen samt att de upplever att processen är långsam och komplex.  

Medelhög 

Gunn, Hickson & 
Cooper/2005/ 
USA  

Kvantitativ Enkät/ 
manifest innehållsanalys 
& statistisk analys 
 

Vårdgivare som valt att inte rapportera sin oro var mer troliga att vara män, ha jobbat längre, ha 
rapporterat fler gånger, ha genomgått vittnesmål i fall av barnmisshandel eller försummelse samt 
att ha blivit hotad med stämning. Deltagare som valt att inte rapportera angav okunskap om lagen 
om anmälningsskyldighet och rapporteringsprocessen samt att de haft dåliga erfarenheter med 
myndigheterna som tog hand om fallet som en anledning till att inte rapportera. 

Låg 

Herendeen, Blevins, 

Anson & Smith/2014/ 
USA 

Kvantitativ Enkät/statistisk analys 

 

Sjuksköterskor och läkare upplever samma typ av barriärer mot att göra en orosanmälan. Orsaker 

som angavs till beslutet att inte rapportera var en tro att rapport inte behövde göras om fallet redan 
var överlämnat till myndigheten eller om överlämning till en annan profession skett. Misstro till 
socialtjänsten, deras insatser samt bristande kommunikation i form av återkoppling uppgavs som 
barriärer. 

Hög 

Kuruppu/2018/ 
Australien 

Kvalitativ Semistrukturerad 
intervju/tematisk analys 

Deltagarna hade en bristande förståelse för lagen om anmälningsskyldighet. De vägde risker och 
nytta med att rapportera samt att de kände ett bristande stöd från arbetsplatsen och myndigheterna 
som har hand om fallen. 

Medelhög 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Forts. - Översikt över inkluderade artiklar (n=12) 
Författare 
/år/land 

Typ av studie Metod 
datainsamling/ 
analysmetod  

Huvudfynd Kvalitet 

Land & Barclay/2008/ 
Australien 

Kvalitativ Semistrukturerad 
intervju/tematisk kodning 

Deltagarna var osäkra på misstänkta fall av barnmisshandel då det handlade om otydliga fall som 
försummelse eller känslomässig misshandel. Andra orsaker till att inte rapportera var bristande 
utbildning samt dåliga utvecklingsmöjligheter på området inom arbetet. Även arbetsplatsens kultur 
och riktlinjer hade en inverkan.  

Medelhög 

Lazenbatt & 
Freeman/2005/ 
Storbritannien 

Kvantitativ Enkät/statistisk analys Osäkerhet kring alla eller delar av rapporteringsprocessen angavs som det främsta hindret mot att 
anmäla sin oro. Ett framträdande tema var rädsla för att ha fel och vilka konsekvenser det kunde ge 
för barnet, relationen med familjen och för kliniken.  Att ej vara anonym sågs som ett hinder då 
vårdpersonalen var rädda för hot från familjen och att bli stämd. Brist på tydliga riktlinjer för hur 
man rapporterar, brist på stöd, misstro till socialtjänsten samt långsamma och tidskrävande 
processer angavs som hinder för anmälan. 

Låg 

Rønneberg, 
Nordgarden,  
Skaare & 
Willumsen/2019/ 
Norge 

Kvantitativ Enkät/statistisk analys Orsaker till att inte rapportera var osäkerhet kring misstanken, att de planerade tätare besök för att 
få grepp om situationen istället, myndigheten var redan i kontakt med familjen, bristande kunskap 
om barnmisshandel, rädsla för att förlora familjen tillit samt kontakt, tidsbrist, att de hjälpte 
familjen själv istället, rädd för personliga hot, inget förväntat positivt utfall för barnet, chefen 
avrådde att rapportera och skickade vidare till någon annan profession. De som inte hade tillgång 
till tydliga riktlinjer rapporterade mindre än de som hade det och de som jobbade med barn mer än 

75% rapporterade mindre än de som jobbade mindre med barn. 

Hög 

Sathiadas, 
Viswalingam & 
Vijayaratnam/2018/Sri 
Lanka 

Kvantitativ Enkät/deskriptiv analys Osäkerhet runt sin bedömning, brist på tydliga bevis samt en stor missnöjdhet med lokala 
myndigheter framkom som hinder för anmälan. Oro för barnet och potentiella skadliga effekter till 
följd av anmälan, bristande kunskap om anmälnings proceduren, aggressivitet från föräldrar, rädsla 
och oro för påverkan på karriären och att behöva vittna framkom som hinder. 

Hög 
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Forts. - Översikt över inkluderade artiklar (n=12) 
Författare 
/år/land 

Typ av studie Metod 
datainsamling/ 
analysmetod  

Huvudfynd Kvalitet 

Leite, Aparecida 
Beserra, Scatena, 
Pereira da Silva & 
Graças Carvalho 

Ferriani/2016/ 
Brasilien 

Kvalitativ Semistrukturerad 
intervju/tematisk 
innehållsanalys  

Orsaker till att inte rapportera var enligt deltagarna hög arbetsbelastning, minskningar i 
personalstyrkan, för lite utbildning inom området, rädsla för reaktionen från familjen samt en 
bristande tilltro till att myndigheterna ska göra sitt jobb. 

Medelhög 

Uldum, NØdgaard, 
Christensen, 
Welbury & 
Poulsen/2010/ 
Danmark 

Kvantitativ Enkät/deskriptiv statistisk 
analys 

De mest angivna barriärerna för att rapportera var en osäkerhet på att bedömningen var korrekt, 
rädsla för att våldet skulle öka mot barnet, bristande kunskap om rapporteringsprocessen, bristande 
utbildning inom området, rädd för stämning, oro för deras egen familj samt påverkan på 
arbetsplatsen. 

Medelhög 

Vaksdal Brattabø,  

Iversen,  
Nordrehaug Åstrøm  
& Bjørknes/2016/ 
Norge 

Kvantitativ Enkät/statistisk analys Bland tandvårdspersonal dominerande mindre yrkeserfarenhet som hinder för anmälan där de som 

arbetat mindre än 10 år var mindre troliga att göra en rapport. Kvinnligt kön, att arbeta i en mindre 
kommun eller ha mindre än 500 patienter angavs också som hinder. 

Hög 

 

 


