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ABSTRACT 
 
Background: Since children are a vulnerable group, the society has a 
special responsibility to protect them. To a large extent child maltreat-
ment is not detected and then the children do not get the support they 
need. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits 
and thereby gain knowledge of their health and living conditions. 
 
Objective: The overall aim of the thesis was to gain empirical 
knowledge of the ability of the school nurse to detect and support child-
ren who are maltreated or at a risk to be maltreated.  
 
Methods: The thesis is based on four studies. The first study gener-
ated new research questions for the three successive studies. Study I 
was based on focus group interviews with 23 school nurses in four 
groups, who met at two times during the autumn 2013. Data was ana-
lysed in accordance with Grounded Theory. In Study II a secondary 
analysis of study I was performed and Thematic analysis was used for 
the analysis. Studies III and IV were based on population data from the 
pupils health database, which contains data from pupils’ health visits 
to the school nurse. In Study III data was included from 13 739 pupils 
from two consecutive years in grades 4 and 7 in elementary schools and 
grade 1 in upper secondary school. In Study IV data from three consec-
utive years with 20 407 pupils was included. Data was analysed by uni-
variate and multivariate logistic regressions. 
 
Results: The results from the studies showed that the school nurse has 
ability to detect children who are maltreated or at risk to be maltreated 
but the work could be improved. The need for different forms of sup-
port should be highlighted, since many pupils did not receive the sup-
port they needed at school, from the child protection services or from 
health care. 
 
The school nurse strived for building trustful relations to pupils, to par-
ents and to professionals. To be able to build trustful relations her trust 
to herself, her own profession and to the child protection services was 
crucial. If the school nurse failed to report suspected child maltreat-
ment to the child protection services, it was because of worries that the 
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reporting did not benefit the child (Study I). The school nurse avoided 
addressing child sexual abuse because of its particular sensitiveness, 
which affected the possibility to detect the abuse. The avoidance was 
explained by the arousal of strong feelings, a complicated disclosure 
process and the ambivalence of the school nurse to address the issue 
(Study II). Pupils in foster care were at higher risk of health problems, 
a more risky lifestyle, a low degree of school attachment and poor 
school performance compared to pupils of the same age not in foster 
care (Study III and IV). 
 
Conclusions: The results of the studies showed that the school nurse 
has potential to detect maltreated children through regular contacts 
with pupils and their confidence in the school nurse. However, also ob-
stacles for detection were found such as lack of trust, avoidance, strong 
feelings and insufficient documentation. These obstacles were partly 
due to organisational shortcomings and dearth of resources, which also 
affected the internal and the external collaboration.  
 
Keywords: Child Maltreatment, Emotions, Foster Care, Health, Pub-
lic Health, Pupils, School Attachment, School Nurse, Sweden   
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Många barn som far illa upptäcks inte och får inte det stöd 
de behöver. Barns sårbarhet innebär att samhället har ett särskilt an-
svar för att skydda dem. Skolsköterskan möter alla elever vid regel-
bundna hälsobesök och får därmed kunskap om elevernas hälsa och 
livssituation.  
 
Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om 
skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar 
att fara illa samt initiering av stödinsatser.  
 
Metod: Avhandlingen grundar sig på fyra studier, där den första stu-
dien genererade nya frågeställningar till tre efterföljande studier. Stu-
die I utgjordes av fokusgruppsintervjuer med 23 skolsköterskor inde-
lade i fyra grupper, som träffades två gånger hösten 2013. Data analy-
serades enligt Grounded Theory. I studie II gjordes sekundäranalys av 
data från studie I och analysen genomfördes enligt tematisk analys. 
Studie III och IV byggde på populationsdata från elevhälsodatabasen 
ELSA, som baserades på data från elevers hälsobesök hos skolsköters-
kan. I studie III ingick 13 739 elever från två läsår i årskurs 4, 7 och 
gymnasiets årskurs 1. Studie IV omfattade tre läsår med totalt 20 407 
elever. Data analyserades med multivariata och univariata regressions-
analyser.  
 
Resultat: Avhandlingens studier visade att skolsköterskan har möj-
lighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa men att 
detta arbete kan utvecklas. Olika behov av stödinsatser behöver upp-
märksammas, då många elever inte fick det stöd de behövde i skolan, 
från socialtjänsten eller från hälso- och sjukvården. 
 
Skolsköterskan strävade efter att bygga tillitsfulla relationer med ele-
ver, föräldrar och professionella. För att skapa tillitsfulla relationer var 
skolsköterskans tilltro till sig själv och sin egen profession viktig. Sam-
verkan med andra professioner förutsatte dessutom tillit till det system 
som skulle hjälpa barn. Om skolsköterskan underlät att göra anmälan 
till socialtjänsten var det av oro för att anmälan inte skulle gagna barnet 
(studie I).  
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Sexuella övergrepp var ett särskilt känsligt område som skolsköterskan 
undvek att hantera. Det påverkade deras möjlighet att upptäcka över-
greppen. Undvikandet kan förklaras av att sexuella övergrepp väcker 
starka känslor, att det innefattar en komplicerad avslöjandeprocess och 
skolsköterskans ambivalens att möta problematiken (studie II). Famil-
jehemsplacerade elever hade ökad risk för hälsoproblem, en mer risk-
fylld livsstil, lägre grad av skolanknytning och sämre studieresultat 
jämfört med jämnåriga ej familjehemsplacerade elever (studie III och 
IV).  
 
Slutsatser: Avhandlingens studier visade att skolsköterskan har pot-
ential att upptäcka utsatta barn genom de regelbundna kontakterna 
och elevernas förtroende för skolsköterskan. Hinder för stöd och upp-
täckt som uppmärksammades var framförallt tillitsbrist, undvikande, 
starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder hade delvis 
sin grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bristande resurser, 
vilket även påverkade samverkan såväl internt inom skolan som ex-
ternt. 
 
Nyckelord: Barnmisshandel, elever, emotioner, familjehem, folk-
hälsa, hälsa, skolanknytning, skolsköterska, Sverige    
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

 
Barn En person under 18 år i enlighet med 

FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 

Elev Person som enligt skollagen deltar i ut-
bildning, undantaget förskolan. 
 

Elevhälsa/ 
skolhälsovård 

Medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser i skolan. 
Begreppet skolhälsovård ersattes i skolla-
gen år 2010 med elevhälsans medicinska 
insatser. 
 

Elevhälsovårdsjournal Fortlöpande anteckningar i kronologisk 
ordning om elevens hälsa. 
 

Familjehem/ 
fosterhem 

Enskilt hem som på uppdrag från social-
nämnden eller motsvarande tar emot 
barn för stadigvarande vård och fostran.  
 

Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intel-
lektuell förmåga, som kan uppkomma på 
grund av sjukdom eller annat tillstånd, 
eller vara orsakad av medfödd eller för-
värvad skada som kan vara bestående el-
ler övergående. 
 

Hälsobesök Arbetsform inom elevhälsan med både 
hälsoövervakande och hälsofrämjande 
funktion. 
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Hälsofrämjande och  
förebyggande 

Hälsofrämjande insatser utgår från en po-
sitiv syn på hälsa (salutogenes) och att häl-
san är en resurs att ta tillvara för att stärka 
personens möjlighet att göra goda hälso-
val. Förebyggande insatser syftar till att 
minimera risker medan hälsofrämjande 
insatser bidrar till att öka tillgången på 
skyddsfaktorer. 
 

Hälsosamtal Samtal mellan elev och skolsköterska i 
samband med hälsobesök i syfte att främja 
hälsa och förhindra ohälsa. 
 

Vårdnadshavare Person som har den rättsliga vårdnaden 
om barnet, vilken kan vara en förälder, 
båda föräldrarna eller annan person ut-
sedd av domstol. 
 

Åtgärdsprogram Dokument i skolan för elever i behov av 
särskilt stöd, vilket ska innehålla elevens 
behov, vilka åtgärder som ska vidtas, när 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas 
samt vem som är ansvarig för uppfölj-
ningen respektive utvärderingen. 
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Svenska och engelska förkortningar  
 
ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ 

Attention Deficit Disorder 
 

AOR Adjusted Odds Ratio (justerad oddskvot) 
 

CI Conficence Interval (konfidensintervall) 
 

BUP 
 

Barn- och ungdomspsykiatri 

CSA Child Sexual Abuse (sexuella övergrepp) 
 

CPS Child Protection Services (socialtjänsten) 
 

ELSA ELevhälsodata Sammanställd och Analyserad 
  

FN Förenta Nationerna 
 

HVB 
 

Hem för vård och boende 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
 

SoL 
 

Socialtjänstlagen 

OR  Odds Ratio (Oddskvot)  
 

PTSD Posttraumatiskt stressyndrom 
 

UNICEF United Nations Children’s Fund (FN:s barn-
fond)  
  

VAS 
 

Visuell analog skala 

WHO World Health Organisation (FN:s världshälso-
organisation) 
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INLEDNING 
 
Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med stora negativa 
konsekvenser för samhället och för barnet ända upp i vuxen ålder 
(Felitti et al., 1998; Gilbert et al., 2009b; Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 
2002; Norman et al., 2012). Att få växa upp under trygga förhållanden 
är en mänsklig rättighet (UNICEF, 2002).  Ansvaret för barnets upp-
fostran och välmående vilar i första hand på vårdnadshavare (SFS 
1949:381). Socialtjänsten har dock det yttersta ansvaret för att alla barn 
som vistas i kommunen ska växa upp under trygga och goda förhållan-
den (SFS 2001:453). 
 
Barns sårbarhet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att 
skydda dem och prioritera deras behov. I Sverige finns flera verksam-
heter som har betydelse för barns hälsa och utveckling. Förutom per-
sonal inom förskolan och skolan möter mödrahälsovården, barnhälso-
vården och elevhälsan i stort sett alla barn och föräldrar. Alla dessa 
verksamheter har i uppdrag att arbeta både hälsofrämjande och före-
byggande, vilket är en del av den svenska välfärdsmodellen (Bremberg 
& Eriksson, 2010; SFS 2010:800; SFS 2017:30). Skolan har förutom 
sitt kunskapsuppdrag ett ansvar för att elever som behöver särskilt stöd 
får det. Skolan är sålunda en betydelsefull arena för folkhälsoarbete 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). I detta arbete har elevhälsan en central 
roll. (SFS 2010:800). Som en del i elevhälsoarbetet möter skolsköters-
kan i stort sett alla elever vid hälsobesök innehållande hälsosamtal 
(Socialstyrelsen, 2014b). Vid dessa hälsobesök byggs en god kunskap 
upp om elevernas hälsa och livssituation (Clausson, Köhler & Berg, 
2008).  
 
Särskilt sårbara grupper är barn som far illa och barn som behöver stöd 
och skydd utanför familjen (UNICEF, 2002). Studier har visat att det 
finns goda förutsättningar att upptäcka och stödja barn som far illa 
(Gilbert et al., 2009a; Paavilainen, Åstedt-Kurki & Paunonen, 2000). 
För barn som far illa i sin hemmiljö kan skolan vara en viktig skydds-
faktor (Bath, 2015). Om professionella som arbetar med barn misstän-
ker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa ska de omedelbart an-
mäla det till socialtjänsten (SFS 2001:453).  
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Mycket tyder dock på att barn som far illa och familjehemsplacerade 
barn inte alltid får det stöd de behöver (Finkelhor, Ormrod, Turner, & 
Hamby, 2011; Kling, Vinnerljung & Hjern, 2016; Lundén, 2004; 
Randsalu & Laurell, 2017). Gilbert et al. (2009a) menar, att det finns 
brister i de system, som ska fånga upp de utsatta barnen. Även om en 
anmälan till socialtjänsten görs är det endast en liten andel av anmäl-
ningarna, som leder till insatser för barnet och familjen (Cocozza, 
2007; Sundell, Vinnerljung, Andrée Löfholm & Humlesjö, 2004). Kun-
skap om barn som far illa har betydelse för såväl upptäckt som för möj-
lighet till stödinsatser (Gilbert et al., 2009a; Lundén, 2004; 
Paavilainen & Tarkka, 2003). 
 
I följande bakgrund ges en generell bild av forskningsområdet och av-
handlingens inriktning. 
 
  



13 
 
 

BAKGRUND 
 
BEGREPPET BARN SOM FAR ILLA  
 
I studier och rapporter används olika begrepp för barn som far illa 
såsom exempelvis barnmisshandel, våld mot barn, omsorgssvikt  eller 
utsatta barn (Jernbro & Janson, 2016; Lundén, 2004). I svenska lag-
texter används ofta begreppet barn som far illa eller riskerar att fara 
illa (SFS 2001:453). Detta gör att det skapas oklarheter kring vilka barn 
det gäller och omfattningen av problemet. Olika definitioner försvårar 
även jämförelser av omfattning mellan olika länder och mellan olika 
studier (SOU 2001:72). Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 
år 1999 barnmisshandel på följande sätt:  

Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and/or emo-
tional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or com-
mercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the 
child’s health, survival, development or dignity in the context of a relation-
ship of responsibility, trust or power (WHO, 1999, s. 15).  

WHO:s definition inkluderar de fyra typerna av barnmisshandel såsom 
fysisk, psykisk eller emotionell misshandel, sexuella övergrepp samt 
försummelse. Definitionen omfattar även alla former av övergrepp som 
leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa och utveckling 
och där offret är i en beroendeställning till förövaren.  
 
Svenska kommittén mot barnmisshandel utgår från WHO:s definition. 
Den svenska definitionen, ”När en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt 
eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose 
barnets grundläggande behov” (SOU 2001:72, s. 120), skiljer inte på avsiktliga 
och oavsiktliga handlingar, inte heller mellan aktiv eller passiv försum-
melse. Den beskriver situationen när vuxna inte uppfyller sitt ansvar 
mot ett barn och tydliggör de skadliga konsekvenserna av kränkningar 
och försummelse. Definitionen omfattar inte bara föräldrar utan också 
andra vuxna, exempelvis lärare och polis. Att bevittna våld mellan 
vuxna i familjen ses som psykiskt våld enligt denna definition. Syftet 
med kommitténs definition var att få en samsyn inom olika verksam-
heter och därmed underlätta samarbetet (SOU 2001:72).  
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Barn som far illa kan också vara barn som själva har allvarliga rela-
tionsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt bete-
ende. Ett barn med betydande problem i skolsituationen som är kopp-
lat till social problematik kan också inräknas i det övergripande be-
greppet barn som far illa (Proposition 2012/13:10).  
 
Leebs (2008) definition av barnmisshandel inkluderar också fyra typer 
av misshandel men där sexuella övergrepp, fysisk och psykisk miss-
handel betraktas som avsiktlig misshandel (commission) och försum-
melse som oavsiktlig misshandel (omission). ”Any act or series of acts of 
commission or omission by a parent or other caregiver (e.g., clergy, coach, teacher) 
that results in harm, potential for harm, or threat of harm to a child” (Leeb, Paulozzi, 
Melanson, Simon & Arias, 2008, s. 11). 
 

En typ av barnmisshandel är sexuella övergrepp och även det begrep-
pet definieras på olika sätt. En vanlig definition, som även används i 
denna avhandling, är när ett barn utsätts av en vuxen för sexuella hand-
lingar eller situationer med sexuell innebörd. De sexuella övergreppen 
innebär att förövaren utnyttjar barnets beroendeställning, utgår från 
sina egna behov och kränker barnets integritet. Sexuella övergrepp är 
en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för och inte kan 
samtycka till (Butchart, Phinney Harvey, Mian, Furniss & Kahane, 
2006). 
 
Sammanfattningsvis finns ingen universellt accepterad definition på  
barnmisshandel. I Sverige används ofta begreppet barn som far illa pa-
rallellt med begreppet barnmisshandel. I denna avhandling används 
oftast det övergripande begreppet barn som far illa, vilket inkluderar 
alla former av barnmisshandel. Ibland behandlas dock även specifika 
former av barnmisshandel. 
 

BARNMISSHANDEL SOM FOLKHÄLSOPROBLEM 
 
Om barn far illa i sin hemmiljö på grund av misshandel, sexuella över-
grepp eller försummelse innebär det betydande påfrestning på barnets 
hälsa, utveckling och skolgång. Det är också en riskfaktor för framtida 
negativa beteenden såsom våldshandlingar, sexuellt risktagande och 
drogmissbruk (Gilbert et al., 2009b). 
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För att benämnas som ett folkhälsoproblem ska problemet vara vanligt 
förekommande, ojämnt fördelat i befolkningen, ha allvarliga konse-
kvenser samt kunna förebyggas (Folkhälsogruppen, 1991). Barnmiss-
handel uppfyller dessa kriterier. 
 
Barn och särskilt barn som far illa eller riskerar att fara illa är priori-
terade grupper i den nationella folkhälsopolitiken. Målområde tre i de 
nationella folkhälsomålen handlar om Barns och ungas uppväxtvill-
kor. Tonvikten läggs på miljön i hemmet, i förskolan och i skolan. En 
god relation mellan barn och föräldrar förebygger hälsoproblem och 
riskbeteenden hos barnet. Barn poängterar att föräldrars engagemang 
i form av att avsätta tid, bry sig om samt att lyssna är viktigast för att 
de ska må bra. Samtidigt som goda relationer i familjen kan fungera 
som en skyddsfaktor kan bristande omsorg i hemmiljön vara en risk-
faktor som påverkar barnet negativt (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
 
För att minska hälsoklyftorna i samhället betonas mer jämlika upp-
växtvillkor av Kommissionen för jämlik hälsa. Den föreslår därför Det 
tidiga livets villkor som ett nytt målområde för folkhälsan med särskild 
koppling till barn och föräldraskapet (SOU 2017:47).  
 

Förekomst av barnmisshandel 
 
Att uppskatta förekomsten av andelen barn som far illa är komplicerat, 
eftersom det är avhängigt av vilken definition som används. Det före-
kommer allvarligare former av fysisk barnmisshandel i länder, där 
uppfostringsvåld accepteras (Zolotor, Theodore, Chang, Berkoff & 
Runyan, 2008). I länder, som lagstiftat om förbud mot uppfostrings-
våld och som bedrivit antiagakampanjer, är däremot förekomsten av 
barnmisshandel lägre än i övriga länder. Det visar, att lagstiftningen 
har en förebyggande effekt genom att påverka attityder, normer och 
beteenden  (Bussmann, Erthal & Schroth, 2011).  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 25-50 procent av alla 
barn i världen har utsatts för fysiskt våld (Butchart et al., 2006). I 
Europa beräknas motsvarande siffra för fysisk misshandel vara 23 pro-
cent. För psykisk misshandel beräknas 29 procent vara utsatta och 18 
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respektive 16 procent för psykisk och fysisk försummelse (Sethi et al., 
2013). I svenska studier uppgav 14-15 procent av skoleleverna att de 
har blivit slagna av en förälder någon gång (Annerbäck, Wingren, 
Svedin, & Gustafsson, 2010; Janson, Jernbro & Långberg, 2011a; 
Jernbro & Janson, 2016) och fem procent hade blivit utsatta för grövre 
fysisk misshandel upprepade gånger. Misshandelsformerna överlap-
pade varandra. Det var vanligare att flickor jämfört med pojkar utsatts 
för flera typer av misshandel. Detsamma gällde elever födda utanför 
Norden och de som mestadels bodde hos en förälder (Jernbro & 
Janson, 2016). Salazar, Keller, Gowen och Courtney (2013) visade på 
könsskillnader i sin studie om traumaexponering och posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) bland ungdomar i familjehem. Pojkar hade upp-
levt mer relationellt våld utanför hemmet och flickor hade utsatts för 
fler sexuella trauman (Salazar, Keller, Gowen & Sourtney, 2013). Barn 
placerade i hem för vård eller boende (HVB) och familjehem hade dub-
belt så ofta (83 %) som övriga barn utsatts för någon form av miss-
handel vid något tillfälle. De hade också i högre grad (39 %) utsatts för 
fyra till fem olika typer av misshandel, att jämföra med två procent för 
ej placerade barn. Få av de barn som var placerade hade varit utsatta i 
HVB- eller familjehemmet (Jernbro & Janson, 2016).   
 
Förekomsten av sexuella övergrepp varierar mellan olika studier, vilket 
kan relateras till olika studiemetoder, kulturella skillnader och tabu om 
sexuella övergrepp (Cater, Andershed & Andershed, 2014; Ferguson & 
Wolkow, 2012; Pereda, Guilera, Forns & Gómez-Benito, 2009). Av 
flickor i Europa uppskattas 13 procent ha utsatts för sexuella övergrepp 
medan motsvarande siffra för pojkar var sex procent (Sethi et al., 
2013). Lundqvist, Svedin och Hansson (2004) visade att tio procent av 
kvinnorna i Sverige hade utsatts för sexuella övergrepp, vilket överens-
stämmer med en annan svensk prevalensstudie av Edgardh och 
Ormstad (2000). De fann att elva respektive tre procent av kvinnliga 
och manliga studenter hade utsatts för sexuella övergrepp. En annan 
svensk studie av kvinnor och män i åldrarna 18-74 år visade att 17 pro-
cent av kvinnorna och sex procent av männen blivit utsatta för sexuella 
övergrepp av någon vuxen, innan de fyllt 18 år (Andersson, Heimer & 
Lucas, 2014). I den svenska nationella kartläggningen om våld mot 
barn uppgav nästan hälften (40 %) av flickorna och en tiondel av poj-
karna att de utsatts för sexuella övergrepp. Vanligast var att de utsatts 
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i tonåren av någon bekant eller okänd jämnårig. Av alla deltagande i 
studien var det fyra procent av flickorna och 0,4 procent av pojkarna 
som uppgav att förövaren var en förälder eller styvförälder (Jernbro & 
Janson, 2016). 
 
Vissa grupper är särskilt utsatta för misshandel, exempelvis barn med 
funktionsnedsättningar och barn som lever i socioekonomiskt utsatta 
familjer (Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008; Jernbro & Janson, 
2016; Svensson, Eriksson & Janson, 2013). En finsk studie av 
Paavilainen, Åstedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen och Laippala (2001)  vi-
sade att låg utbildningsnivå hos föräldrar, arbetslöshet och flera barn i 
familjen var riskfaktorer för att barn skulle fara illa. I familjer, där det 
förekom våld mellan de vuxna, var risken tio gånger högre för att även 
barnet hade utsatts (Janson, Svensson & Långberg, 2011b). 
 
Trots att våld mot barn är förbjudet i Sverige är mörkertalet betydande 
och omfattningen är också därför svår att uppskatta (Cerezo & Pons-
Salvador, 2004). Anmälningarna om våld mot barn ökar dock, då tole-
ransen mot våld i samhället minskar (Jernbro & Janson, 2016). Det går 
inte att förlita sig helt på officiell statistik såsom anmälningar till soci-
altjänsten eller polisanmälningar, eftersom våld mot barn inte alltid 
kommer till myndigheternas kännedom. En betydande andel av de 
barn som far illa, får därför inte det stöd och det skydd som de har be-
hov av (Cerezo & Pons-Salvador, 2004; Finkelhor et al., 2011; Gilbert 
et al., 2009a).  
 

Konsekvenser av barnmisshandel 
 
Barn anses ha god anpassningsförmåga under förutsättning att de får 
tillräckligt god omsorg under sin uppväxt. Det är däremot svårt att för-
utspå framtiden för de barn, som växer upp under svåra hemförhållan-
den. Ackumulerad stress och upprepad negativ påverkan på barnet har 
oftast ogynnsam inverkan på barnets utvecklingsprocess, medan en-
staka negativa händelser kan ha mindre betydelse (Sommer, 2008). En 
banbrytande studie inom detta område är den longitudinella Kauai-
undersökningen, som följde barn från födseln till trettioårsåldern med 
fokus på skyddsfaktorer som hjälper personer att komma över svåra 
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barndomsupplevelser. Sådana korrigerande skyddsfaktorer var per-
sonlig läggning, god läsförståelse och olika former av stöd, exempelvis 
stöd från en engagerad vuxen (Werner, Smith & Miranda, 2003). 
 
Barnmisshandel har en betydande negativ inverkan på den fysiska och 
psykiska hälsan från barndomen ända upp i vuxen ålder (Felitti et al., 
1998; Gilbert et al., 2009b). Gilbert et al. (2009b) har i en systematisk 
litteraturstudie i höginkomstländer visat betydande konsekvenser av 
barnmisshandel. Förutom ökad risk för dödlighet och ökad fysisk sjuk-
lighet har det långvarig effekt på den psykiska hälsan, narkotika- och 
alkoholmissbruk (särskilt för flickor), riskfyllt sexuellt beteende, fetma 
och kriminalitet, vilket kvarstår i vuxen ålder. Författarna poängterade 
att försummelse på lång sikt var lika skadligt som fysiska och sexuella 
övergrepp. En svensk studie av Jernbro, Svensson, Tindberg och 
Janson (2012) påvisade en stark koppling mellan fysisk misshandel och 
flera psykosomatiska symtom.  
 
Sexuella övergrepp är associerat med hög risk för medicinska, psyko-
logiska, beteendemässiga och sexuella problem (Maniglio, 2009). Psy-
kologiska symtom, som rapporterats till följd av sexuella övergrepp, är 
PTSD, ätstörningar, koncentrationssvårigheter, dissociation (personen 
avskärmar sig från sina upplevelser), somatisering, ångest, depression, 
självmord och självmordsbenägenhet (Briere & Elliott, 2003; Carter, 
Bewell, Blackmore & Woodside, 2006; Herman, 1997; Paolucci, Genuis 
& Violato, 2001). Även sexuella riskbeteenden och utsatthet som vuxen 
kan vara konsekvenser av sexuella övergrepp (Briere & Elliott, 2003; 
Van Roode, Dickson, Herbison & Paul, 2009). Rahm, Renck och 
Ringsberg (2006) påvisade att skam som en följd av sexuella övergrepp 
i sin tur påverkade livet negativt genom känslor av otillräcklighet, ut-
anförskap och känsla av värdelöshet gentemot andra. Arias (2004) vi-
sade att kvinnor som utsatts för misshandel som barn, förutom de dir-
ekta effekterna, även hade ökad risk för att i vuxen ålder utsättas för 
fysiska och sexuella repressalier av en nära partner.  
 
För att skydda barn mot fortsatta övergrepp kan samhället träda in och 
omhänderta barn för samhällsvård. En form av samhällsvård är  place-
ring i familjehem. I de yngre åldrarna är orsaken till placering oftast 
missförhållanden i den sociala miljön medan det bland tonåringar är 
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egen beteendeproblematik (Socialstyrelsen, 2013a). Internationella 
studier visar, att andelen barn som omhändertas för samhällsvård va-
rierar mellan länder. I de nordiska länderna är det färre barn jämfört 
med exempelvis USA, där cirka sex procent omhändertas (Wildeman & 
Emanuel, 2014).  I Sverige omhändertas cirka fyra procent av alla barn, 
varav en fjärdedel av dessa barn tillbringar en betydande del av sin 
uppväxt i familjehem eller på institution (Socialstyrelsen, 2006). Ton-
åringar placeras mer frekvent än yngre barn (SOU 2009:68). Bland 
tonårsplacerade barn finns en överrepresentation av barn med ut-
ländsk bakgrund och bland yngre barn en underrepresentation från 
andra länder (Franzén et al., 2008; Vinnerljung, Franzén, Gustafsson 
& Johansson, 2008).  
 
Att placeras i familjehem är ett stort ingrepp i ett barns liv. Ofta kom-
mer familjehemsplacerade barn från socioekonomiskt utsatta familjer. 
Franzén et al. (2008) visade att ett av sju barn som växt upp med en 
lågutbildad, arbetssökande och ensamstående mamma med försörj-
ningsstöd hade placerats utanför hemmet före sju års ålder. Bland barn 
som växt upp med två föräldrar och en högskoleutbildad och förvärvs-
arbetande mamma var det däremot färre än en på 2 000 som placerats. 
En tredjedel av de, som varit placerade, hade i 25-årsåldern en eller två 
avlidna föräldrar i jämförelse med sju procent för övriga jämnåriga 
(Franzén & Vinnerljung, 2006). 
 
Då samhället tar över ansvaret för barnets fostran ställs betydande krav 
på kompetens, metoder och verksamhet (SFS 2001:453). Vanvårdsut-
redningen (SOU 2011:61) visade att samhället inte alltid tagit sitt ans-
var. Inte bara brister i barnets hemmiljö, utan också samhällets val-
hänthet i arbetet med att ge hjälp har drabbat denna grupp barn extra 
hårt (Cocozza, 2007).  
 

Familjehemsplacerade barns hälsa 
 
Både internationella och nationella studier har visat att hälsan hos pla-
cerade barn är sämre än hos övriga barn. I en amerikansk studie upp-
gavs att över hälften (60 %) av de placerade barnen fått minst en psy-
kiatrisk diagnos under sin livstid, drygt hälften (62 %) fick diagnosen 
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före placering i familjehem (McMillen et al., 2005). En studie av 
McCann, James, Wilson och Dunn (1996) visade att av ungdomar i åld-
rarna 13-17 år hade cirka en fjärdedel av de placerade barnen uppfö-
randestörning, oro och ängslan eller depression.  
 
I en norsk studie av Lehmann, Havik, Havik och Heiervang (2013) upp-
fyllde hälften av de placerade barnen i åldern 6-12 år kriterierna för en 
psykiatrisk diagnos. Starkaste indikatorn för psykiatrisk diagnos var 
antalet typer av misshandel, som barnet utsatts för (Lehmann et al., 
2013; McMillen et al., 2005). De vanligaste diagnoserna var emotion-
ella störningar (24 %), beteendestörningar (22 %) och Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) (19 %). En dansk studie visade att 20 
procent av de placerade barnen hade en psykiatrisk diagnos i jämfö-
relse med tre procent för övriga barn. Utvecklingsstörning och autism 
var starkt överrepresenterade bland de placerade barnen (Egelund & 
Lausten, 2009).   
 
Även svenska studier har visat att placerade barns hälsa och välbefin-
nande är sämre än övriga barns (Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010; 
Vinnerljung, Hjern & Lindblad, 2006; Vinnerljung & Sallnäs, 2008). 
Placerade barn hade också ökad risk för självmord i tonåren och senare 
i vuxenlivet (Hjern, Vinnerljung & Lindblad, 2004) samt sökte oftare 
vård efter självmordsförsök (Vinnerljung et al., 2006). De vårdades 
dessutom oftare för självskadehandling och använde betydligt mer psy-
kofarmaka än övriga barn. Förtida död var fem gånger högre hos barn 
som var placerade (Socialstyrelsen, 2013b).  
 
Vidare visade Sallnäs et al. (2010) att familjehemsplacerade barn upp-
levde sämre psykosocialt stöd än övriga unga. De var även en högrisk-
grupp för att misslyckas i skolan och som vuxna utveckla ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2018). Tillgången på hälso- och sjukvård samt tand-
vård var också sämre för placerade barn jämfört med övriga barn 
(Köhler, Emmelin, Hjern & Rosvall, 2015; Randsalu & Laurell, 2017; 
Socialstyrelsen, 2016). I en svensk studie, där familjehemsplacerade 
barns hälsovårdsjournaler granskades, framkom att de placerade bar-
nen hade hög frånvaro från skolans hälsobesök, lägre vaccinationstäck-
ning samt bristfällig uppföljning av tandhälsan jämfört med övriga 
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barn. Hälften av barnen hade obehandlade hälsoproblem som hänvi-
sades vidare till mer specialiserad hälso- och sjukvård. För att tillgo-
dose behovet av hälso- och sjukvård behöver därför placerade barn en 
fördjupad medicinsk utredning utöver de hälsobesök som görs inom 
medicinska elevhälsan (Kling et al., 2016). Trots nationella riktlinjer 
om att barn som placeras för samhällsvård har rätt till en fördjupad 
hälsoundersökning visade Randsalu och Laurell (2017) i sin studie att  
socialsekreterare endast hade remitterat sex procent av barnen för en 
sådan undersökning. Att höja kvalitén på stödet i familjehem får lång-
siktiga positiva effekter för de placerade barnens psykiska och fysiska 
hälsa, enligt Kessler et al. (2008).  
 

Familjehemsplacerade barns skolgång 
 
Viktigaste skyddsfaktorn för ett väl fungerande vuxenliv är en bra skol-
gång (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; Forsman, Brännström, 
Vinnerljung & Hjern, 2016). Familjehemsplacerade barn är dock en 
riskgrupp för att få ofullständiga betyg från grundskolan. De ges inte 
tillgång till samma resurser som övriga barn för att uppnå goda studie-
resultat (Berlin et al., 2011; Geenen & Powers, 2006). Svenska studier 
har visat att endast sex av tio barn, som placerats för samhällsvård före 
tio-årsåldern, hade grundläggande behörighet till gymnasiet. Trots 
samma begåvningsnivå var låga betyg två till tre gånger vanligare jäm-
fört med övriga jämnåriga (Berlin et al., 2011; Blair, Stewart-Brown, 
Hjern & Bremberg, 2013). Av barn som var placerade sista året i grund-
skolan var det knappt fyra av tio, som fullföljde treårigt gymnasium, 
jämfört med åtta av tio för de som inte varit placerade. Detta har inte 
förbättrats de senaste tjugo åren. Pojkar klarar mer sällan av gymnasiet 
oavsett om de är placerade eller inte. Att ha fullföljt gymnasiet ökar 
möjligheterna att få arbete och därmed bättre livskvalitet (Socialstyrel-
sen, 2017). En studie av Hedin, Höjer och Brunnberg (2011) visade att 
goda skolresultat gav placerade barn ett bättre självförtroende och en 
mer positiv inställning till framtiden. Studier har visat att ungdomar, 
som varit placerade, sällan fortsätter med högskolestudier (Pecora et 
al., 2006; Vacca, 2008; Vinnerljung, Öman & Gunnarson, 2005).  
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Barn i utsatta livssituationer har ökad risk för ohälsa, vilket påverkar 
inlärningen negativt (Eide, Showalter & Goldhaber, 2010; Spernak, 
Schottenbauer, Ramey & Ramey, 2006). Det kan handla om fysiska 
skador på grund av prenatal exponering för alkohol, tobak och narko-
tika. Det kan också handla om känslomässiga trauman orsakade av för-
äldrars övergrepp, vanvård och försummelse. Bruskas (2008) visade 
att placerade barn ofta upplevde känslor av förvirring, rädsla, förlust, 
sorg, oro och stress, vilket påverkade inlärningen och vuxenlivet nega-
tivt. Därför behövs tidiga insatser för att förhindra att psykisk ohälsa 
utvecklas (Bruskas, 2008). 
 
Negativa erfarenheter av uppbrott från den biologiska familjen och fre-
kventa familjehemsbyten kan också vara hindrande faktorer för inlär-
ning. Erfarenheter av uppbrott ökar risken för att utveckla fysiska, 
emotionella och beteendemässiga problem (Christian, 2003). När ung-
domar själva skulle beskriva en bra familj framhöll de värdet av goda 
relationer inom familjen oavsett familjens sammansättning (Tinnfält, 
Jensen & Eriksson, 2015). 
 
Instabila familjehemsplaceringar innebär ofta frekventa skolbyten, vil-
ket också inverkar negativt på skolgången (Christian, 2003; Geenen & 
Powers, 2006; Sullivan, Jones & Mathiesen, 2010; Vacca, 2008). För-
utom att hantera känslomässiga konsekvenser av skolbyte ska barnet 
även anpassa sig till nya lärare, klasskamrater och regler. Skolbyte ris-
kerar påverka studieresultatet på grund av försenad inskrivning i ny 
skola eller bristande informationsöverföring av studiedokumentation 
mellan skolorna (Christian, 2003). Geenen och Powers (2006) visade 
att bristen på informationsöverföring gjorde att mottagande skola inte 
var medveten om det särskilda stöd eleven hade behov av för sitt lä-
rande. Christian (2003) anser att placerade barn behöver vuxna, som 
kan föra deras talan avseende behov av särskilt stöd. Ungdomar i Soci-
alstyrelsens ungdomsråd för placerade barn påpekade vikten av att 
snabbt komma igång med skolan vid en placering. Ungdomarna fram-
höll också, att familjehemmet behövde vara pådrivande för att de skulle 
få rätt undervisning och att familjehemmet behövde hjälpa dem med 
läxläsning (Socialstyrelsen, 2013c).  
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Familjehemsföräldrar har ofta låg utbildningsnivå och kan därmed 
sakna både egna resurser och kunskap för att ta tag i barnets särskilda 
behov (Hedin et al., 2011). Systemet, som ska säkerställa barnets väl-
befinnande, blir därmed hinder för barnets lärande. Kompetenta lä-
rare, särskilt för yngre barn, kan kompensera låg prestationsnivå som 
är kopplad till socioekonomisk utsatthet (Nisbett et al., 2012). Att vara 
förändringsagent med ansvar att förbättra elevernas lärande är lära-
rens viktigaste uppgift enligt Hattie (2008).  
 
Konsekvenser av bristfällig skolgång drabbar alla barn men särskilt de 
redan missgynnade (Ferguson & Wolkow, 2012). Barn i samhällsvård 
löper ökad risk för hemlöshet, lägre sysselsättningsgrad, sämre eko-
nomi och bidragsberoende som vuxna (Pecora et al., 2006). Fortsatt 
bidragsberoende över generationsgränser bryts genom utbildning 
(Stenberg, 2000). Ofullständiga eller låga betyg vid avslutad grund-
skola är en betydande riskfaktor för tillkommande ohälsa, psykosociala 
problem och narkotikamissbruk (Berlin et al., 2011; Gauffin, 
Vinnerljung, Fridell, Hesse & Hjern, 2013). 
 
Familjehemsplacerade barn har en mer problematisk skolgång än öv-
riga barn och riskerar därför att prestera under sin förmåga (Berlin et 
al., 2011). För att få likvärdiga förutsättningar behöver de således mer 
stöd både i och utanför skolan (Christian, 2003; Kirk, Lewis, Nilsen & 
Colvin, 2013; Nisbett et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013c).  
 

BARNETS RÄTTIGHETER  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som an-
togs av FN:s Generalförsamling den 20 november 1989 är central i re-
lation till skolans arbete för utsatta barn. Barnkonventionen trädde i 
kraft den 26 januari 1990 och Sverige ratificerade den samma dag till-
sammans med 61 länder. Det innebär att dessa länder är förpliktigade 
att tillämpa konventionen i lagar och riktlinjer (Förenta Nationerna, 
1989). Alla världens länder (196 stater) förutom USA har förbundit sig 
att förverkliga den (UNICEF, 2008). Barnkonventionen förväntas bli 
svensk lag den 1 januari 2020 (Socialdepartementet, 2017b).  
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Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt i elevhälsoarbetet på sko-
lan. Konventionen handlar i korthet om att alla barn ska få sina grund-
läggande rättigheter och behov tillgodosedda. Det inbegriper rätten till 
mat, hälsa, bostad och undervisning. I konventionen definieras vilka 
rättigheter som generellt ska gälla för alla barn i hela världen oavsett 
kultur, religion eller andra åtskiljande drag. Den innehåller 54 artiklar 
varav 41 är sakartiklar, vilka beskriver barnets rättigheter. Övriga ar-
tiklar beskriver hur länderna ska arbeta med konventionen (UNICEF, 
2008). 
 
I barnkonventionen betonas barnets särskilda sårbarhet och behov av 
stöd och skydd samt ett erkännande av barnet som rättighetsbärare. 
Konventionens fyra vägledande grundprinciper handlar om alla barns 
lika värde och att ingen får diskrimineras (artikel 2), att barnets bästa 
ska beaktas vid alla beslut som rör dem (artikel 3), rätten till liv, över-
levnad och utveckling (artikel 6) samt artikel 12, som handlar om att 
barnet utifrån ålder och mognad har rätt att uttrycka sin mening och 
bli hörd i alla frågor som rör dem. Barn har också rätt att få kunskap 
om vad som står i barnkonventionen (artikel 42) (UNICEF, 2008).   
 
Följande artiklar har särskild betydelse för barn som far illa och för 
barn som placerats i samhällsvård: 
 

• Artikel 9 framhåller att barn inte ska hållas åtskilda från sina för-
äldrar mot sin vilja, om det inte är för barnets bästa. Barn har 
rätt att träffa båda sina föräldrar regelbundet.  

• Artikel 19 uttrycker barns rätt att skyddas mot fysiskt eller psyk-
iskt våld, övergrepp samt alla former av försummelse av föräld-
rar eller annan som tar hand om dem.  

• Artikel 20 betonar att barn, som inte kan bo med sina föräldrar, 
har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem. 

• Artikel 24 betonar barns rätt att uppnå bästa möjliga hälsa och 
ha tillgång till hälso- och sjukvård med särskild tonvikt på före-
byggande hälsovård. 

• Artikel 25 framhåller statens ansvar för att regelbundet kontrol-
lera att barn, som omhändertagits av myndigheter, behandlas 
väl.  
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• Artikel 28 uttrycker barns rätt till utbildning och att de ska upp-
muntras till olika typer av utbildningar efter grundutbildningen. 
Resurser ska avsättas för att ge barn möjlighet att genomföra 
högre utbildning och åtgärder vidtas för att förhindra studieav-
brott. 

• Artikel 34 betonar barns rätt att skyddas mot sexuella övergrepp 
och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.  

• Artikel 39 poängterar att barn som utsatts för någon form av 
misshandel har rätt till rehabilitering och social återanpassning.  

 

Föräldrars ansvar 
 
En banbrytande person inom barnuppfostran och för barnets rättig-
heter var den svenska författaren och pedagogen Ellen Key (1869-
1926). Hennes ideologi var - liksom Rousseaus på 1700-talet – tron på 
det goda barnet och barnets rätt till en uppväxt fri från uppfostrings-
våld. Key betonade att uppfostringsvåld skapar okänsliga sinnen och 
att de som utsatts för detta uppmuntras att begå samma våldshand-
lingar, som de själva utsatts för. Hon vände på uppfattningen, att barn-
misshandel bara förekom i lägre samhällsklasser, till att det berörde 
alla samhällsklasser (Key, 1900).  
 
Trots Ellen Keys ideologi om en barnuppfostran fri från uppfostrings-
våld var det först år 1979 som Sverige, först i världen, införde agaför-
bud. Ansvariga för barnets grundläggande utveckling och välfärd är 
vårdnadshavare, det vill säga föräldrar som har vårdnaden om barnet. 
Vårdnaden består tills barnet fyllt 18 år, om inte annat beslutats av 
tingsrätten (SFS 1949:381).  
 
Föräldrabalken har främst en undervisande innebörd för föräldrar om 
att våld och kränkningar inte ska användas i uppfostringssyfte. Barnet 
ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte ut-
sättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 
Föräldrabalken innehåller inte några straffåtgärder, vilket innebär att 
förbudet mot uppfostringsvåld är mer omfattande än brottsbalkens de-
finition av misshandel. Brottsbalken ger en något missvisande bild av 
vad barn far illa av, inte får utsättas för, eller vilka åtgärder som behövs 
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för att barn inte ska fara illa (SOU 2001:72). År 2017 var agaförbudet 
infört i totalt 53 länder (Global initiative to end all corporal punishment 
of children, 2017). Uppfostringsvåld i skolan förbjöds i Sverige i folk-
skolestadgan år 1958. 
 
När en vårdnadshavare gör sig skyldig till misshandel, försummelse   
eller på annat sätt brister i omsorgen om barnet, som kan medföra be-
stående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska tingsrätten besluta 
om ändring av vårdnaden enligt föräldrabalken (SFS 1949:381). Om 
barnet står under båda föräldrarnas vårdnad ska rätten anförtro vård-
naden till den andra föräldern ensam. Om båda föräldrarna brister i 
omsorgen ska rätten flytta vårdnaden till en eller två särskilt förord-
nade vårdnadshavare. Samma person ska utses som vårdnadshavare 
för syskon, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. I alla 
beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa 
vara avgörande och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av 
ålder och mognad (SFS 1949:381). 
 

Socialtjänstens ansvar  
 
Trots vårdnadshavares ansvar för barnets uppväxt har samhället det 
generella ansvaret. Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret 
för att alla barn får växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn 
som visar tecken på ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas 
och då ansvarar socialnämnden för att barnet får det stöd och skydd 
som behövs (SFS 2001:453).  
 
Grunden för socialtjänstens insatser är självbestämmande och frivillig-
het. Insatserna ska utformas på ett sätt som tar tillvara personens möj-
ligheter och vilja att själv förändra den sociala situationen. Vid alla åt-
gärder gällande barn ska hänsyn tas till barnets bästa. Den 1 januari 
2013 stärktes barnets möjlighet att komma till tals och framföra sina 
åsikter samt att få relevant information i frågor som rör dem (SFS 
2001:453).  
 
När barn placeras för samhällsvård, exempelvis i familjehem, övertar 
socialtjänsten ansvaret för att barnets grundläggande rättigheter enligt 
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föräldrabalken tillgodoses. De flesta barn placeras frivilligt men även 
tvångsvård kan bli aktuell. Alla former av tvångsvård mot unga regleras 
i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SFS 
1990:52). Det är socialtjänstens verktyg för tvång förutom akut omhän-
dertagande, men då måste beslutet omprövas av förvaltningsrätten 
inom en vecka (SFS 2001:453).  
 
Familjehemmets ansvar och uppgifter har sedan 1970-talet förändrats 
från att efterlikna ett hem med biologiska föräldrar till att fungera som 
ett kompletterande hem. Barnets kontakt med biologiska föräldrar och 
släktningar ska i möjligaste mån upprätthållas. I samband med place-
ring utanför hemmet ska såväl biologiska föräldrar som barn göras del-
aktiga i familjehemsvården. För att barnets behov ska bli tillgodosett 
ska familjehemsföräldrarna dessutom samarbeta med andra relevanta 
professionella aktörer såsom skolan, socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården (Rasmusson & Regnér, 2013).  
 

Skolans och elevhälsans ansvar 
 
Skolans grundläggande uppdrag är att erbjuda utbildning i de olika 
skolformer som ingår i utbildningsväsendet. Skolan ska enligt skollag-
en (SFS 2010:800) sträva efter att alla elever inhämtar och utvecklar 
kunskaper samt främja alla elevers utveckling, lärande och en livslång 
lust till att lära. Skolan ska även samarbeta med hemmen för att främja 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande medborgare. I uppdraget ingår också att för-
medla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläg-
gande demokratiska värderingar. Uppdraget är dessutom att ge elever 
det stöd och den stimulans de behöver för sin kunskapsutveckling. Sko-
lan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skillnader i e-
levernas olika förutsättningar så långt som möjligt ska kompenseras 
för att alla elever ska kunna utvecklas utifrån vars och ens förmåga. 
Elever som på grund av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
kunskapskraven ska ges stöd som motverkar konsekvenserna av funk-
tionsnedsättningen. En viktig del i detta är elevhälsans förebyggande 
och hälsofrämjande arbete (SFS 2010:800).  
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Det ska, oavsett huvudman, finnas en samlad elevhälsa i skolan med 
tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal 
med specialpedagogisk kompetens. De utgör tillsammans skolans elev-
hälsoteam. Skolsköterska och skolläkare ansvarar för de medicinska 
insatserna inom elevhälsan (tidigare kallat skolhälsovård). Elevhälsans 
främsta uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Under skoltiden ska alla elever erbjudas regelbundna hälsobesök 
innefattande hälsokontroller samt vid behov enklare sjukvårdsinsatser 
(SFS 2010:800).   
 
I den svenska hälso- och sjukvårdslagen och i patientlagen, som bland 
annat styr arbetet inom den medicinska elevhälsan, anges att målet för 
all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt  för människors lika värde 
och den som har störst behov ska prioriteras (SFS 2014:821; SFS 
2017:30). Skolsköterska och skolläkare ska med utgångspunkt i hälso- 
och sjukvårdslagen arbeta förebyggande och fullgöra kraven på god 
vård. Det innebär att elevhälsovården ska ha god kvalitet, vara lättill-
gänglig, bygga på respekt och självbestämmande samt integritet. Den 
ska också sörja för kontinuitet och säkerhet och så långt som möjlighet 
ges i samråd med elev och vårdnadshavare. Särskild hänsyn ska tas till 
elevens bästa (SFS 2014:821; SFS 2017:30). Det är vårdgivaren (ansva-
rig myndighet) och verksamhetschefen för medicinska elevhälsan som 
ansvarar för att vården bedrivs med god kvalitet, är trygg och säker 
samt att det finns personal för att kunna ge en god och säker vård (SFS 
2017:30).  
 
I patientlagen (SFS 2014:821) anges att barnets inställning till vården 
eller behandlingen ska klarläggas och tillskrivas betydelse utifrån bar-
nets ålder och mognad. Elevhälsans medicinska insatser är en egen 
självständig verksamhetsgren inom skolan och insatserna är kostnads-
fria, frivilliga och omfattas av stark sekretess (SFS 2009:400; SFS 
2010:800). Det innebär att skolsköterska och skolläkare har tystnads-
plikt gentemot övrig personal i och utanför skolan.  
 
En viktig bestämmelse för utsatta barn infördes i hälso- och sjukvårds-
lagen år 2010. Den handlar om barnets rätt till information, råd och 
stöd, när en förälder eller någon annan närstående vuxen person som 
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barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning, psykisk 
funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, missbrukar 
alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller spelar om 
pengar. Bestämmelsen gäller också om barnets förälder eller någon an-
nan vuxen, som barnet varaktigt bor tillsammans med, oväntat avlider 
(SFS 2017:30).  
 
Om ett barn har behov av samordnade insatser från både socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården är kommun och landsting sedan januari 
2010 skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen 
ska upprättas gemensamt mellan huvudmännen och tillsammans med 
berörda (SFS 2001:453; SFS 2017:30). 
 

SKOLAN SOM ARENA FÖR FOLKHÄLSOARBETE 
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats och en betydelsefull arena för 
folkhälsoarbete. Den är en viktig bestämningsfaktor för elevers hälsa 
och utveckling eftersom den under lång tid präglar elevers vardag och 
upplevelser (Blair et al., 2013; Cernerud, 2017; Engström, 2017; 
Hillman, 2010; Persson, 2016; Proposition 2007/08:110). Tillsam-
mans med övriga uppväxtmiljöer formas där elevers attityder och vär-
deringar (Proposition 2012/13:10). För det hälsofrämjande arbetet i 
skolan påpekade Rutter (1983) att skolan har en god social potential 
och att ett gott skolklimat är den främsta skyddsfaktorn. Ogden (2005) 
framhöll också skolan som en resurs och positiv utvecklingsfaktor för 
eleverna. Men menade att skolan även kan vara en riskfaktor som bi-
drar till social utstötning och känsla av misslyckande, vilket kan få ne-
gativa följder för eleven resten av livet.  
 
Skolan har, förutom kunskapsuppdraget, även uppdraget att utveckla 
elevernas kompetenser och förmågor, exempelvis problemlösningsför-
måga samt social och emotionell förmåga, vilka är viktiga skyddsfak-
torer mot ohälsa (Bremberg & Eriksson, 2010). Goda erfarenheter av 
de första skolåren påverkar såväl lärandet positivt som det framtida 
psykiska välbefinnandet (Gustafsson et al., 2010). Lusten att lära är 
starkt sammankopplad med hälsa och välbefinnande och främjas av 
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samma generella faktorer såsom trygghet, trivsel, känsla av samman-
hang, delaktighet, möjlighet att använda alla sina sinnen och utveckla 
kreativitet (Proposition 2001/02:14). Svårigheter i skolan, särskilt läs- 
och skrivsvårigheter, är en riskfaktor för psykisk ohälsa (Gustafsson et 
al., 2010).  
 
För barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan skolan 
vara en plats för återhämtning och läkande. Den australiensiske fors-
karen Bath (2015) har formulerat tre principer för att skapa en god var-
dagsmiljö för barn som är traumatiserade. Den första principen hand-
lar om behovet av trygghet, den andra om relationer till andra och den 
tredje om copingstrategier, det vill säga förmåga att hantera stress-
fyllda och känslomässigt krävande situationer. Barn behöver förutom 
en trygg fysisk miljö också trygga relationer till både kamrater och 
vuxna samt känslomässig trygghet. För att kunna hantera motgångar 
och skapa motståndskraft är goda sociala relationer, som kännetecknas 
av omtänksamhet och lyhördhet, nödvändiga. Vuxnas bemötande och 
sätt att reagera på barnets svårigheter kan ha en lugnande effekt och 
öka tilliten i relationen. Att göra eleven delaktig ökar också känslan av 
trygghet och kontroll (Bath, 2015).  
 
Studier har visat att god anknytning till skolan har avgörande betydelse 
för, om eleven får en bra skolgång (Mouton, Hawkins, McPherson & 
Copley, 1996). Calabrese (1987) menade att skolanknytning var en po-
tentiellt modererande faktor för elevernas framgång eller misslyckande 
i skolan. Skolanknytning definieras som en känsla av elevmakt, att 
kunna knyta an, känna tillhörighet och gemenskap till såväl skolan som 
till viktiga personer i skolan. Det handlar också om i vilken grad eleven 
känner sig accepterad, respekterad, inkluderad och får stöd av andra 
på skolan. Faktorer som associeras med skolanknytning är tillhörighet, 
självkänsla, vänskap, relationer med lärare, att värdesätta skolan, en-
gagemang och trygghet. Elever som skattar högt på dessa faktorer har 
god skolanknytning och de som skattar lågt har bristande skolanknyt-
ning (Zwarych, 2004). Detta är viktiga delar i skolans kompensatoriska 
uppdrag (SFS 2010:800). I skolan möter elever således både kunskaps-
mässiga och sociala utmaningar.  
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Elevhälsans roll  
 
Ökningen av emotionella, psykiska och sociala svårigheter är en utma-
ning som skolan behöver vara rustad för (Clausson et al., 2008; SOU 
2000:19). Skolan har således inte bara en roll för att främja lärande 
utan också en central roll för att främja psykisk hälsa samt förebygga 
psykisk ohälsa hos elever (Socialstyrelsen, 2014b). I detta arbete är 
elevhälsan en resurs och viktig del i det långsiktiga hälsofrämjande ut-
vecklingsarbetet på skolan (Cernerud, 2017; Hillman, 2010; Persson, 
2016). Elevhälsan ska bland annat bidra till att skapa miljöer som stöd-
jer elevens lärande, utveckling och hälsa. Detta görs genom att fokusera 
på generella insatser inom skolans värdegrundsarbete såsom arbete 
mot kränkande behandling, drogförebyggande insatser, jämställdhet 
samt sex- och samlevnadsundervisning. I det förebyggande arbetet har 
elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elevernas lä-
rande, utveckling och hälsa (Proposition 2009/10:165). I arbetet mot 
psykisk ohälsa har olika manualbundna skolprogram använts. Flera av 
dessa program, med terapiliknande karaktär, har kritiserats ur ett 
barnrättsperspektiv och ifrågasatts utifrån bristfällig evidens (Olofsson 
& Janson, 2017).  
 
För att eleverna ska få en bra skolgång har elevhälsan ansvar för att 
samverka med olika personalgrupper både i och utanför skolan (SFS 
2010:800). En samlad elevhälsa, där alla professioner ingår i ett elev-
hälsoteam, skapar förutsättningar för ett arbetssätt baserat på ökad 
samverkan (Clausson & Morberg, 2012; Socialstyrelsen, 2014b). Elev-
hälsan behöver även samverka med socialtjänsten samt med övrig 
hälso- och sjukvård för att elever ska få sina behov tillgodosedda (Kling 
et al., 2016; Socialdepartementet, 2017a; Socialstyrelsen, 2014b).  
 
Barn som far illa har en ökad risk för att inte kunna prestera upp till sin 
förmåga i skolan (Gilbert et al., 2009b). Vid oro för att en elev inte når 
målen i skolan eller har andra svårigheter har de rätt till stöd i form av 
extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014). Det är rektor 
som beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd ska föregås av en utredning, 
som klargör elevens förutsättningar och behov. Rektor ska då rådgöra 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om eleven har 
rätt till särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800).  
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Skolsköterskans arbete 
 
Hälsofrågor har en lång historia i den svenska skolan men innehållet 
har varierat. Skolhälsovård har funnits sedan 1830-talet. Då anställdes 
de första skolläkarna vid enstaka läroverk och i början av 1900-talet 
anställdes skolläkare vid folkskolor i storstäderna (Cernerud, 2017; 
Hillman, 2010). Den första skolsköterskan anställdes år 1919 i Stock-
holm och kallades då ”lusfröken”. När riksdagen i början på 1940-talet, 
med inspiration från England, tog beslut om ett generellt statsbidrag 
blev skolhälsovård tillgänglig för alla elever i hela Sverige. Vid denna 
tid låg fokus på stora hälsorisker och hög sjukdomsförekomst. Arbetet 
fokuserade på hygienfrågor, infektionssjukdomar såsom polio, mäss-
ling, difteri och tuberkulos samt elevernas fysiska hälsa (Hillman, 
2010). Skolhälsovården blev en del av den svenska välfärdsmodellen. 
En väl utbyggd hälso- och sjukvård samt en framväxande välfärd och 
politiska prioriteringar har lett till att inriktningen på skolsköterskans 
och skolläkarens arbete de senaste decennierna lagts på det förebyg-
gande och hälsofrämjande arbetet (SOU 2000:19). I de flesta västlän-
der finns någon form av skolhälsovård, men organisationen kan se 
olika ut mellan länderna (Larsson, Björk, Ekebergh & Sundler, 2014). 
 
Skolsköterskans arbete skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård efter-
som det utförs i skolan och i en kontext som ställer stora krav på en-
samarbete, vilket även medför svårigheter att tydliggöra den profess-
ionella rollen (Clausson & Morberg, 2012). Trots skolsköterskans höga 
förtroende och neutrala roll på skolan visade Morberg, Dellve, Karlsson 
och Lagerström (2006) att rollen uppfattades som diffus av andra pro-
fessioner inom skolan. Detta kan försvåra för skolsköterskan att bed-
riva ett hälsoarbete utifrån ett holistiskt perspektiv, eftersom elevhäl-
soarbetet ofta sker i det tysta genom enskilda förtroendefulla möten 
med elever och föräldrar (Clausson & Morberg, 2012). Att arbeta som 
skolsköterska är således ett mångfacetterat yrke, som ställer krav på 
förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och övrig personal 
såväl i som utanför skolan (Clausson & Morberg, 2012; Harder, Enskär, 
& Golsäter, 2017; Mäenpää & Åstedt‐Kurki, 2008; Socialstyrelsen, 
2014b).  
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Tillgängligheten är en förutsättning för att skolsköterskan ska kunna 
stödja elever, vårdnadshavare och skolpersonal (Morberg, Lagerström 
& Dellve, 2012). Oftast träffar skolsköterskan eleverna utan deras vård-
nadshavare (Paavilainen et al., 2000). Det har framkommit att elever 
upplever det svårt att få tag på skolsköterskan på grund av korta mot-
tagningstider. Eleverna menar att skolsköterskan behöver finnas på 
plats i skolan och att det kan vara till god hjälp för dem i en svår vardag 
(Socialstyrelsen, 2013c). Närvaron på skolan och tillgängligheten på-
verkas i sin tur av hur många skolor och antalet elever som skolsköters-
kan ska ansvara för (Reuterswärd & Lagerström, 2010).  
 
Eftersom skolsköterskor möter elever i olika åldrar, med olika erfaren-
heter och olika mognad behöver de arbeta med olika strategier 
(Golsäter, Enskär & Harder, 2014). Som en del i elevhälsoarbetet er-
bjuds alla elever hälsobesök hos skolsköterskan innehållande hälso-
samtal och allmänna hälsokontroller i förskoleklass, i årskurs (åk) 4 
och 7 samt i åk 1 på gymnasiet (SFS 2010:800). Golsäter, Sidenvall, 
Lingfors och Enskär (2010) visade att eleverna ville vara förberedda, 
innan de kom på dessa hälsobesök. Hälsobesöken är komplexa möten, 
då skolsköterskan dels ska följa det nationella basprogrammet för års-
kursvisa hälsobesök innehållande olika kontroller, exempelvis längd 
och vikt, dels anpassa besöket utifrån elevens behov (Harder et al., 
2017; Socialstyrelsen, 2014b). Det är väsentligt att skolsköterskan vid 
sina möten med eleverna är medveten om sitt eget barnperspektiv och 
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2002).  
 
Skolsköterskans bemötande, den fysiska miljön där besöket och hälso-
samtalet genomförs samt elevens möjlighet till delaktighet är grund-
läggande faktorer som påverkar hälsosamtalet (Borup, 2000, 2002; 
Johansson & Ehnfors, 2006). Till stöd för elevens hälsosamtal med 
skolsköterskan har olika hälsoenkäter innehållande frågor om hälsa 
och livssituation utarbetats (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 
2011; Socialstyrelsen, 2014b). Vid de återkommande hälsosamtalen 
och elevernas spontana besök byggs ofta en förtroendefull relation upp 
mellan eleven och skolsköterskan (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & 
Enskär, 2012), vilket också ger god kunskap om elevernas hälsa och 
livssituation (Clausson et al., 2008). Danska studier har visat att barn 
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från lägre socialgrupper gynnas mer av hälsosamtalet hos skolsköter-
skan än barn från högre socialgrupper (Borup & Evald Holstein, 2004).  
 
Skolsköterskan använder ofta motiverande samtal (MI) som ett för-
hållningssätt vid hälsosamtalet med eleven. Det är ett förändringsin-
riktat, personcentrerat och styrande arbetssätt för dialog om livsstils-
förändring. Förhållningssättet utgår från delaktighet och självbestäm-
mande och syftar till att bekräfta och stärka eleven (Ivarsson & Pantzar, 
2007). Eftersom MI bygger på empowerment, som är en strategi med 
ett underifrånperspektiv, blir eleven delaktig och kan själv göra priori-
teringar och själv genomföra insatser. Detta skapar självstärkande pro-
cesser, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende, identitet och till-
hörighet (Mæland, 2005; Medin & Alexanderson, 2000).  
 
Skolsköterskan ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, vilket kräver en kontinuerlig kunskapsut-
veckling (SFS 1998:531). För att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet ska fungera behöver skolsköterskan förutom sin omvårdnads-
kompetens och medicinska kunskap även folkhälsovetenskaplig kom-
petens (Clausson & Morberg, 2012; Proposition 2009/10:165). För att 
kunna utveckla kunskap och yrkesskicklighet anser Antonsson och 
Sandström (2000) att det finns behov av kontinuerliga samtal med kol-
legor, reflektion samt mentorskap. Bra metod för detta anses grupp-
handledning vara, eftersom deltagarna då kan ta del av den samlade 
kunskapen och erfarenheten. Skolsköterskans profession och effekten 
av elevhälsoarbetet i skolan är dock ett outforskat område där mer 
forskning behövs.    
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FÖRKLARINGSMODELLER 
 
Hälsa är ett mångtydigt begrepp som definieras på olika sätt och vari-
erar över tid. Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 
hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart frånvaro av sjukdom.” Denna holistiska definition har ut-
vecklats till att se hälsa som en resurs i det dagliga livet.  
 
I folkhälsoarbetet ingår både hälsofrämjande och förebyggande insat-
ser (WHO, 1986), vilket även är fokus för elevhälsoarbetet i skolan (SFS 
2010:800). Dessa insatser utgår från hälsans bestämningsfaktorer på 
såväl individ- som på samhällsnivå, vilka överlappar varandra (Medin 
& Alexanderson, 2000).  
 

EKOLOGISK MODELL  
 
Den ekologiska modellen (figur 1) utgår från en helhetssyn och kan i 
elevhälsoarbetet användas som en teoretisk ram i det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet för barn som far illa eller riskerar att fara illa 
(Krug et al., 2002). Den ekologiska modellen är på grund av sin kom-
plexitet svår att täcka in i en avgränsad studie, eftersom det är ett stort 
antal faktorer som interagerar med varandra över tid. Förutsättningen 
för det ekologiska tänkandet är att hälsa, beteende och tillhörande be-
stämningsfaktorer samspelar och att fokus ligger på den biopsykosoci-
ala processen. Modellen beskriver alltså den sociala kontext som barn 
och familjer befinner sig i och som visar det ömsesidiga samspelet mel-
lan individen och de miljöer som de vistas i, exempelvis hemmet och 
skolan, vilket i sin tur inverkar på deras hälsa och utveckling. Denna 
process påverkas över tid av relationer i både närmiljön och i större 
sociala sammanhang (Bronfenbrenner, 1995).  
 

I den modell som Bronfenbrenner (1979) utvecklade finns fyra samver-
kande nivåer innehållande olika skydds- och riskfaktorer: 1) Mikrosys-
temet motsvarar sociala nätverk och relationer såsom familjen och vän-
ner, 2) Mesosystemet omfattar levnadsvanor, 3) Exosystemet utgörs av 
barn och ungas livsvillkor. Dit räknas materiella och sociala samman-
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hang, där barn och unga lever och studerar vilket bestäms av exempel-
vis boende, skola, elevhälsa samt hälso- och sjukvård och 4) Makrosys-
temet som relateras till övergripande strukturella faktorer, exempelvis 
samhällsekonomi och lagstiftning om elevernas rätt till elevhälsa. 
Strukturerna i modellen omsluts av varje högre struktur.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individen 
 
 

 

Figur 1. Illustration av den ekologiska förklaringsmodellen. Samspel mellan fak-
torer på olika nivåer över tid (Bronfenbrenner, 1979, 1995)  

 
Utifrån denna förklaringsmodell har Belsky (1980) och Garbarino 
(1977) utvecklat teorier om orsaker till barnmisshandel och de menar 
att det är ett socialt och psykologiskt fenomen som påverkas och be-
stäms av risk- och skyddsfaktorer i detta ekologiska system.  
 
Barnmisshandel kan utifrån den ekologiska modellen även förklaras på 
individ-, familj- och samhällsnivå. På samhällsnivå betonas ekono-
miska förhållanden, kulturella normer och informationsinsatser. På fa-
miljenivå kan det vara insatser som främjar familjens välmående, ex-
empelvis sociala nätverk, elevens hälsosamtal hos skolsköterskan samt 
hembesök av professionella. På individnivå betonas föräldrars psy-
kiska hälsa, missbruk, barnets temperament och funktionsnedsätt-
ning. Insatser behöver genomföras på alla nivåer för att skydda barnet 

Makrosystem 
 

Mikrosystem 

Mesosystem 

Exosystem 

Händelser och förändringar i miljön över tid 
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och förebygga att barn far illa. Förståelsen av den ekologiska modellen 
och det sammanhang som barnet befinner sig i kan således ge både en 
förklaring till att barn far illa och möjliggör förebyggande insatser både 
i skolan och i barnets hemmiljö (Little & Kaufman Kantor, 2002; 
MacLeod & Nelson, 2000). Detta innebär, att barnets hälsa utvecklas 
och främjas i samspel med de stödjande strukturerna, som finns på 
olika samhällsnivåer, exempelvis skolan och elevhälsan. Barnets hälsa 
utgår således från ett befolkningsperspektiv och inte enbart från den 
enskilda individen (Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014). Eftersom 
barn utvecklas i interaktion med den miljö de befinner sig i, behöver 
därför tyngdpunkten på insatser ligga i barns uppväxtmiljöer, exem-
pelvis familjen, skolan och fritidsmiljön.  
 
Befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer följer inte de or-
ganisationsstrukturer som samhället är uppbyggt på och agerar inom. 
Därför kräver hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete en 
hög grad av intersektoriell samverkan mellan olika nivåer och aktörer 
både inom och mellan olika verksamheter. Det kräver också en inter-
personell samverkan mellan olika yrkesgrupper (Axelsson & Axelsson, 
2007), vilket elevhälsoteamet i skolan är ett exempel på. Inom elevhäl-
soteamet samarbetar de olika professionerna som ingår i elevhälsan. 
De samarbetar också med övrig personal på skolan och med externa 
aktörer, såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
(Socialstyrelsen, 2014b). 
 

EMOTIONSTEORI 
 
Forskning inom folkhälsa började på nytt uppmärksamma emotions-
teori under 1970-talet. Flera forskare beskriver att emotioner kan ses 
som en länk mellan mikro- och makrosystemet i den ekologiska mo-
dellen eller mellan individ och samhälle, vilket kan förklara orsaker till 
hälsa och sjukdom (Dahlgren & Starrin, 2004). Emotioner förklarar 
också utveckling av mellanmänskliga relationer och sociala processer.  
 
Den amerikanske sociologen Scheff (1990) anser att det som skapar 
starka relationer är förmågan att uppleva känslor. Emotionerna skam 
och stolthet kan således kopplas till kvalitén i den sociala relationen. 
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Upplevelsen av att bemötas negativt kan väcka skamkänslor medan po-
sitivt bemötande kan väcka stolthet. Vad som väcker positiva eller ne-
gativa emotioner påverkas också av olika kulturer och växlar över tid. 
För att kunna förstå och förklara mänskliga beteenden, såsom våld mot 
barn, behöver fenomenet betraktas utifrån emotioner såsom skam, för-
nedring och kränkning anser  Dahlgren och Starrin (2004). Att få andra 
människor att känna skam kan vara ett maktutövande över andra män-
niskor, eftersom de som känner skam inte säger emot. Att bli övergiv-
en, föraktad och avvisad döljer ofta känslor av skam (Starrin, 2001).  
Begreppet emotion benämns också som affekt.  
 
Skamaffekten är enligt Nathanson (1992) en riskfaktor för psykisk 
ohälsa.  Skamaffekten är invecklad, eftersom den upplevs i relation till 
en motstående affekt och har ett automatiskt händelseförlopp. Om en 
person exempelvis känner glädje och engagemang, kan skamaffekten 
få glädjen och engagemanget att stanna upp, hämmas eller bli mindre. 
Skammen har en inneboende kraft, som är smärtsam och som hindrar 
personen från att göra det som känns positivt. Till en affekt kopplas 
minnen, upplevelser och tankar, som i sin tur bildar en emotion. Det 
innebär att affekten blir inplacerad i en persons historia och i ett sam-
manhang, vilket får betydelse för personen. Affekterna kan göra goda 
saker bättre och dåliga saker sämre. Detta kan i sin tur skapa motiva-
tion till att agera. Nathanson (1992) betonar vikten av att vara med-
veten om och kunna tolka sina egna affekter för att kunna agera ade-
kvat i en situation. Positiva affekter, exempelvis glädje, förmedlar att 
något är bra och negativa affekter, att något behöver förändras. Affek-
ter kan också trigga igång olika försvarsmekanismer för att minimera 
konsekvenser av affekter (Nathanson, 1992).  
 
Dessa försvarsmekanismer har Nathanson (1992) delat in i en teoretisk 
modell, den så kallade skamkompassen. I denna finns fyra olika poler: 
1) undvikande, 2) tillbakadragande, 3) attackera andra och 4) attackera 
sig själv. Undvikande innebär att känslan av skam är så obehaglig att 
personen upptas av strategier för att minimera, skaka av sig, förneka 
eller begränsa skamkänslan. Tillbakadragande innebär att personen 
drar sig tillbaka från förödmjukelse till sitt privata för lindring, vilket i 
vårt samhälle ses som en naturlig reaktion på skam. Att attackera andra 
ses hos de personer, som inte orkar bära på skammen, eftersom det 
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avslöjar deras egen underlägsenhet och ilskan riktas då mot andra. Att 
attackera sig själv kan förklaras med att personen frivilligt upplever 
skam, så länge andra förstår att det inte är påtvingat. För att kontrol-
lera känslan av skam visar de sig medvetet underlägsna och bestraffar 
sig själva.  
 
Enligt sociologen Barbalet (1998) är tillit en emotion, som uppkommer 
ur relationer med andra. Tilliten innefattar en känsla av trygghet riktad 
mot framtiden som är nödvändig för ett agerande. Ramirez (2001) 
framhåller, att tilliten uppstår hos människan framförallt som en 
grundläggande existentiell kategori, förankrad i vårt omedvetna och i 
våra spontana reaktioner. Även Barbalet (1998) påpekar att tillit i nå-
gon form finns i allt som tas för givet och att beredskapen att handla 
förutsätter tillit. Ett viktigt tillägg till teorin ovan förs fram av Jerkeby 
(2001) som framhåller, att tillit innehåller aspekter både av självtillit 
och av tillit till system. I abstrakta system fungerar tilliten omedvetet 
och vi kalkylerar inte med att det inte ska fungera. Medvetenheten om 
systemet lyfts först då systemet inte fungerar som förväntat och då ut-
sätts tilliten för hot (Giddens, 1984). Det är alltså genom erfarenheter, 
som tilliten till systemet byggs upp eller urholkas. För att kunna handla 
i ett system, påpekar Jerkeby (2001) att det måste finnas ett minimum 
av tillit. Barbalet (1998) framhåller att samarbete kräver tillit. 
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AVHANDLINGENS INRIKTNING 
 
Mot denna bakgrundsbeskrivning är det relevant att fokusera på skol-
sköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att 
fara illa samt initiering av stödinsatser. Gemensamt för utsatta barn är 
att de utgör särskilt sårbara grupper i samhället, vilket innebär ökad 
risk för ohälsa och ofullständig skolgång.  
 

SKOLSKÖTERSKAN MÖTER ALLA ELEVER 
 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa, inklusive familjehemsplace-
rade barn, har uppmärksammats på nationell nivå i statliga utred-
ningar och satsningar (Socialdepartementet, 2017a, 2017c; SOU 
2000:19; SOU 2010:95; SOU 2011:61).  
 
Skolsköterskan möter regelbundet alla elever genom återkommande 
kontakter i samband med hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och 
öppen mottagning. Därigenom finns unika möjligheter att upptäcka, 
stödja och hjälpa utsatta barn (Gilbert et al., 2009a; Socialstyrelsen, 
2014b). För att barn ska få stöd och hjälp är det viktigt att kunna upp-
fatta och tolka tecken för att identifiera barn som far illa eller riskerar 
att fara illa (Lazenbatt & Freeman, 2006; Lundén, 2004; Paavilainen & 
Tarkka, 2003). Skolsköterskan ska kunna göra bedömningar, när en 
elev behöver annan professionell hjälp inom och utanför skolan. Därför 
behöver skolsköterskan ha den kunskap och få den kompetensutveck-
ling som krävs för att upptäcka utsatta barn samt ha fungerande rutiner 
för sitt agerande vid misstanke om att ett barn far illa (Paavilainen et 
al., 2000; Socialstyrelsen, 2014a).  
 
Screening är en nyckel för identifiering enligt Kolar och Davey (2007), 
som också betonat att utsatta barn behöver en fördjupad hälsounder-
sökning. En finsk studie visade att skolsköterskor upplevde det svårt 
att arbeta med barn som far illa och de efterfrågade mer kunskap inom 
området (Paavilainen et al., 2000).  
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UPPTÄCKT OCH STÖD 
 
Processen att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa är 
komplicerad och beroende av många olika faktorer. I en svensk natio-
nell kartläggning om våld mot barn uppgav ett av tio barn att de inte 
hade kunnat berätta för någon att de utsatts för övergrepp. Det blev 
svårare att berätta ju äldre de blev. Tidig upptäckt försvåras bland an-
nat av att utsatta barn ofta saknar tillit till vuxenvärlden (Janson et al., 
2011a). Tillit till vuxna och reaktioner när barn avslöjar, är avgörande 
för om de ska våga berätta (Georgsson, Almqvist & Broberg, 2011; 
Janson et al., 2011a; Svedin & Back, 2003). Att berätta försvåras även 
av attityder och överdriven försiktighet samt om de professionella har 
otillräckliga kunskaper (Lazenbatt & Freeman, 2006; Schaeffer, 
Leventhal & Asnes, 2011).  
 
Ofta upptäcks inte barn som far illa förrän det är så allvarligt, att det 
inte går att dölja. Särskilt flickor, som utsätts för allvarlig misshandel, 
kan uppvisa få tecken. Även flickor med god hälsa löper ökad risk att 
inte bli uppmärksammade eftersom deras tecken på utsatthet ofta un-
derskattas eller inte tas på allvar (Lagerberg, 2004). Hälsobesöket hos 
skolsköterskan är frivilligt men att inte komma på uppgjorda besök kan 
vara en signal om att eleven har problem som den vill dölja 
(Socialstyrelsen, 2014a). Många gånger är barnets möjlighet till skydd, 
stöd och upprättelse beroende av om någon person uppmärksammar 
deras situation och agerar.  
 
Schaeffer et al. (2011) framhöll att det kan hjälpa barn att berätta, om 
vuxna ställer frågor om våld. Tidiga insatser kan ge familjen stöd att 
bryta destruktiva mönster. Vuxna är dock ofta oförberedda, när barn 
berättar och kan därför svara eller reagera olämpligt beroende på kun-
skapsbrist, rädsla eller egna känslomässiga reaktioner. För att avslöja 
övergrepp har ett icke fördömande förhållningssätt hos den vuxne  en 
avgörande betydelse menar Grace, Starck, Potenza, Kenney och Sheetz 
(2012). Staller och Nelson-Gardell (2005) poängterade att barn ofta 
drar tillbaka sin berättelse beroende på vuxnas reaktioner eller så miss-
tolkas situationen av vuxna genom att berättelsens betydelse övertol-
kas eller minimeras.  
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För att barn själva ska avslöja att de far illa, behöver de en försäkran 
om fortsatt stöd efter att de berättat (Grace et al., 2012). Andra faktorer 
som påverkar om barn avslöjar övergrepp är, om de förstår konsekven-
serna av utsattheten samt val av lämplig tid, plats och person att anför-
tro sig till (Bonanno, Noll, Putnam, O'Neill & Trickett, 2003; Schaeffer 
et al., 2011; Staller & Nelson-Gardell, 2005). Den som vill berätta kan 
hindras av känslan av att ”det rätta tillfället” inte infaller samt av rela-
tionen till förövaren. Hinder för att avslöja kan även vara rädsla, hot 
eller att andra negativa konsekvenser skulle kunna inträffa (Georgsson 
et al., 2011; Schaeffer et al., 2011).  
 
Känslor av skam är också hinder för avslöjande, vilket gör övergreppen 
än mer dolda (Rahm et al., 2006). Bonanno et al. (2003) visade i sin 
studie att kvinnor, som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn 
men inte berättat, uppvisade mer uttryck för skam än de som hade be-
rättat. När en grupp personer, där det var känt att de utsatts för sexu-
ella övergrepp som barn, ombads berätta om deras mest smärtsamma 
upplevelse i livet, var det nästan hälften (41 %), som trots att det var 
känt, inte berättade om övergreppen (Bonanno et al., 2003). Relaterat 
till de svårigheter som finns för att avslöja sexuella övergrepp visar det, 
att många som är eller varit utsatta inte upptäcks (Lundqvist et al., 
2004; Svedin & Back, 2003). 
 
Flera studier har betonat betydelsen av att arbeta förebyggande så att 
barn inte ska fara illa. Att ingripa i ett tidigt skede minskar sannolik-
heten för att långsiktiga hälsoproblem utvecklas (Arias, 2004; Gilbert 
et al., 2009b). Barn som far illa eller är i riskzonen riskerar hamna i 
livslångt utanförskap, om de inte får insatser. Nilsson och Wadeskog 
(2008) menade att det alltför ofta saknas en helhetssyn eller långsik-
tighet, vilket resulterar i onödigt mänskligt lidande och stora samhälls-
kostnader. 
 
För att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar måste de få kännedom 
om, att ett barn kan behöva stöd och skydd. Alla professionella, som i 
sin yrkesverksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 
illa, har en ovillkorlig skyldighet att skyndsamt anmäla det till social-
tjänsten enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SoL). De har även en upp-
giftsskyldighet som innebär, att information som kan ha betydelse för 
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utredningen ska lämnas till socialtjänsten. Socialtjänsten bör enligt 11 
kap. 1 § SoL informera den som gjort anmälan om att anmälan tagits 
emot. Om det inte är olämpligt har socialtjänsten också möjlighet att 
utan medgivande från barnet och föräldern återkoppla till anmälaren 
om utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Enligt 5 kap. 
1 a § SoL ansvarar socialtjänsten för samverkan med andra huvudmän 
under utredningen för att få en helhetsbild av barnets situation och för 
att samordna eventuella insatser. Studier har visat att anmälningsplik-
ten inte alltid följs på grund av misstro mot socialtjänstens kompetens 
att hjälpa barnet (Lundén, 2004; Sundell et al., 2004) eller oro hos de 
professionella att anmälan skulle göra mer skada än nytta och därmed 
inte gagna barnet (Gilbert et al., 2009b) 
 
Sammanfattningsvis finns behov av ökad kunskap för att barn som far 
illa eller riskerar att fara illa upptäcks och får det stöd de har rätt till. 
 

SYFTE 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskapen 
om skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller ris-
kerar att fara illa samt initiering av stödinsatser.  
 
Specifika syften:  
 Att utforska hur skolsköterskor upptäcker barn som far illa och 

initierar stödinsatser (delstudie I). 
 Att utforska hur skolsköterskor hanterar sexuella övergrepp och 

deras förmåga att upptäcka och stödja barn som utsatts för sex-
uella övergrepp (delstudie II). 

 Att undersöka om familjehemsplacerade barn hade ökad risk för 
fysiska och psykiska hälsoproblem och en mer negativ livsstil i 
förhållande till barn som inte var placerade (delstudie III).  

 Att undersöka förhållandet mellan skolanknytning och skolpre-
station bland familjehemsplacerade barn jämfört med ej place-
rade barn. Ett delsyfte var att undersöka om skolanknytning mo-
difierade associationen mellan familjehemsplacering och skol-
prestation (delstudie IV). 
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METOD 
 
KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER 
 
För att kunna besvara syftet och de frågeställningar som uppstod under 
avhandlingsarbetet valdes både kvalitativa (studie I och II) och kvanti-
tativa metoder (studie III och IV). Den kvalitativa ansatsen är lämplig 
för att förstå ett fenomen som inte tidigare är så väl utforskat och i den 
byggs kunskap upp (Starrin, Dahlgren, Larsson, & Styrborn, 1997). I 
studie I och II användes fokusgruppsintervjuer för datainsamling, vil-
ket är en bra metod för att utforska hur uppfattningar är konstruerade 
och för att kunna upptäcka, identifiera och förklara gap mellan kun-
skap och praktiskt handlande (Kitzinger, 1994). Den kvalitativa inter-
vjun möjliggör förståelse av världen utifrån de intervjuades perspektiv 
genom att fördjupa innebörden av deras erfarenheter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Den första kvalitativa studien var en explorativ hy-
potesgenererande studie. Studiens resultat gav upphov till nya fråge-
ställningar som undersöktes genom sekundäranalys av det insamlade 
datamaterialet (studie II) samt kvantitativa analyser av ett popula-
tionsbaserat datamaterial ur elevhälsodatabasen ELSA (studie III och 
IV).  
 
Studie I och II fokuserade på skolsköterskors definition av och erfaren-
heter av arbete med barn som far illa. Studie III och IV hade fokus på 
familjehemsplacerade barns självrapporterade hälsa, välbefinnande 
och skolsituation. Studien som presenteras i artikel I undersökte hur 
skolsköterskor upptäcker barn som far illa och initierar stödinsatser.  
En ny frågeställning som väcktes var hur skolsköterskor hanterar sex-
uella övergrepp och deras förmåga att upptäcka och stödja barn som 
utsatts för sexuella övergrepp, vilken presenteras i artikel II. Frågan om 
familjehemsplacerade barn hade ökad risk för fysiska och psykiska häl-
soproblem och en mer negativ livsstil i förhållande till övriga elever be-
svaras i studie III. Frågeställningen om förhållandet mellan skolan-
knytning och skolprestation samt familjehemsplacering och om skol-
anknytning modifierande associationen mellan familjehemsplacering 
och skolprestation presenteras i artikel IV. Se vidare figur 2 om studier-
nas inbördes förhållande. 
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Figur 2. Studiernas inbördes förhållande  

 

METODÖVERSIKT 
 
En översikt av studiepopulation, insamlingsmetod samt analys av data 
beskrivs översiktligt i tabell 1. 
 

Tabell 1. Metodöversikt studie I-IV 

Studie Studiepopulation Metod Analys av data 
I: The School Nurse’s Abil-
ity to Detect and Support 
Abused Children: A Trust-
Creating process. 

23 skolsköterskor  
 

Fokusgruppsin-
tervjuer 
 

Grounded Theory 
 

II: School Nurses Avoid 
Addressing Child Sexual 
Abuse. 

23 Skolsköterskor  
 

Sekundäranalys av 
fokusgruppsinter-
vjuer från studie I 

Tematisk analys 
 

III: Swedish population-
based study of pupils 
showed that foster children 
had increased risk for ill-
health, negative lifestyles 
and school failure 

Populationsstudie 
Två läsår: 2012/13 
och 2013/14 
13739 elever i åk 4, 7, 
gymnasiet åk 1 
 

Tvärsnittsdata från 
kommunernas elev-
hälsodatabas ELSA  
 

Univariata (Chi2) 
och multivariata 
regressionsanalyser 
 

IV: Could school attach-
ment modify the relation 
between foster care place-
ment and school achieve-
ment? Results from a Swe-
dish population-based 
study 

Populationsstudie 
Tre läsår: 2012/13, 
2013/14 och 2014/15 
20340 elever i åk 4, 7, 
gymnasiet åk 1 
 

Tvärsnittsdata från 
kommunernas elev-
hälsodatabas ELSA  
 

Univariata (Chi2) 
och multivariata 
regressionsanalyser 
samt t-test 
 

 

Studie III 
Familjehemsplacerade 
barns hälsa och livsstil

 

Studie II 
Hantera sexuella 

övergrepp

 

Studie IV 
Familjehemsplacerade 
barns skolanknytning  

 

Studie I 
Upptäcka och stödja 

barn som far illa 

 

S
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DATAINSAMLING OCH ANALYS (STUDIE I OCH II) 
 
Fokusgruppsintervjuer 
  
Den kvalitativa ansatsen valdes, eftersom syftet med studien var att ut-
forska hur skolsköterskor upptäcker barn som far illa och initierar 
stödinsatser och få detta belyst utifrån så många olika perspektiv som 
möjligt. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med erfarna skolskö-
terskor. Vid utformningen av studien beslutades att träffa varje fokus-
grupp två gånger för att möjliggöra uppföljning och fördjupning av den 
första intervjun och därmed kunna uppnå mättnad. Denna studiede-
sign underlättar att bygga upp en teori genom att gå från generella frå-
gor till mer specifika (Glaser, 1998). Med utgångspunkt i det insamlade 
datamaterialet har bearbetning och analyser gjorts till delstudierna I 
och II. 
 

Studiepopulation 
 
Strategiskt urval gjordes för att få skolsköterskor med erfarenheter från 
olika stora kommuner samt från skolor med olika åldersgrupper. In-
klusionskriterierna var yrkesverksamma skolsköterskor med adekvat 
specialistutbildning, minst två års yrkeserfarenhet som skolsköterska 
och som använde likadana hälsoenkäter vid hälsosamtalen.  
 
Tjugotre av länets cirka nittio skolsköterskor deltog i studien. Deras ar-
betsplatser var i både kommunala och fristående skolor med elever i 
alla skolformer i tio kommuner. De hade arbetat som skolsköterskor i 
tre till 38 år, var mellan 46 och 67 år gamla och de flesta hade mer än 
tio års erfarenhet som skolsköterska.  
 
Fyra fokusgrupper med fyra till sex deltagare komponerades med per-
soner med olika bakgrund och erfarenheter i varje grupp. Alla deltagare 
var kvinnor, vilket speglar könsfördelningen inom skolsköterskegrup-
pen.  
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Genomförande 
 
Information om studien lämnades både muntligt och skriftligt till led-
ningsansvariga för medicinska elevhälsan i kommunerna i Värmland. 
De vidarebefordrade informationen till skolsköterskor i respektive 
kommun. Intresserade anmälde sitt intresse av deltagande i studien. 
Dessutom skedde rekrytering via personliga kontakter. En av de ansva-
riga för studien tillika moderator vid intervjuerna (doktoranden) har 
tidigare erfarenheter som skolsköterska och ledningsansvar för medi-
cinska elevhälsan. Genom att inneha ett länsövergripande uppdrag för 
utvecklingsfrågor var moderatorn en känd person för många av skol-
sköterskorna. Uppdraget innebar dock ingen aktuell beroendeställning 
mellan intervjuare och intervjuad. Personkännedomen underlättade 
däremot rekrytering av deltagare. 
 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2013 i en neutral lokal på 
Karlstads universitet. De hade formen av ett samtal utifrån en temati-
serad intervjuguide som innehöll följande fyra teman: (1) Möjligheter 
och hinder att upptäcka barn som riskerar att fara illa eller far illa i sin 
hemmiljö; (2) Att ställa känsliga frågor till barn; (3) Att initiera stödin-
satser; (4) Utveckling av skolsköterskans arbete för tidig upptäckt.  
 
Intervjuguiden testades i en pilotstudie och reviderades kontinuerligt 
under processen i enlighet med Glasers (1998) rekommendation. 
 
Moderatorn ledde fokusgruppsintervjuerna och en observatör (huvud-
handledaren) dokumenterade skriftligt varje intervju och flikade in frå-
gor för att förtydliga diskussionen. Intervjuerna inleddes med inform-
ation om studien, att deltagandet var frivilligt och möjligt att avbryta 
utan förklaring samt att all identifierbar data skulle avidentifieras för 
att uppfylla kravet på konfidentialitet. Skolsköterskorna erbjöds stöd 
efter intervjuerna om behov skulle uppkomma. Skriftligt medgivande 
om deltagande lämnades (Vetenskapsrådet 2011). Under intervjuerna 
ombads deltagarna att exemplifiera sina utsagor. I slutet av varje inter-
vju lästes observatörens dokumentation upp och skolsköterskorna fick 
möjlighet att bekräfta eller korrigera innehållet, vilket ökade validite-
ten. Omedelbart efter varje fokusgruppsintervju diskuterade modera-
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torn och observatören intrycken av atmosfären i gruppen, vilket doku-
menterades (Wibeck, 2010). Varje fokusgruppsintervju varade i cirka 
två timmar, spelades in och transkriberades ordagrant i nära anslut-
ning till intervjun.  
 

Analys studie I, Grounded theory  
 
Data från fokusgruppsintervjuerna har för studie I analyserats med 
hjälp av Grounded theory som omfattar fyra kriterier. För det första ska 
teorin passa data och för det andra ska teorin också fungera. För det 
tredje ska den ha praktisk relevans och slutligen för det fjärde ska teo-
rin kunna modifieras med ny data (Glaser, 1978, 2011). Analysproces-
sen innefattade kodning, kategorisering och jämförelse. Intervjuerna 
lästes noggrant igenom upprepade gånger av de två forskarna. Koderna 
växte successivt fram ur data, från beskrivande till mer begreppsmässig 
nivå med olika kategorier, vilket gjorde att en kärnkategori växte fram. 
Data kodades under varje kategori och granskades på nytt i ursprungs-
data för att minimera risk för bias. För att öka reliabiliteten bearbeta-
des och analyserades materialet stegvis, först individuellt, sedan disku-
terades det gemensamt av de två forskarna tills konsensus uppnåddes 
(Glaser, 2011). Citat användes från alla intervjuer för att illustrera kate-
gorierna. 
 

Analys studie II, Tematisk analys 
 
Studie II är en sekundäranalys av data från studie I och har analyserats 
med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att iden-
tifiera, analysera och rapportera mönster eller teman utifrån data och 
tolkningar av olika aspekter inom olika forskningsområden (Boyatzis, 
1998; Braun & Clarke, 2006). Enligt Braun och Clarke (2006) liknar 
tematisk analys andra kvalitativa metoder. Analysprocessen utvecklas 
under arbetets gång (Ely, 1997). Forskargruppen bestod av tre perso-
ner som hade professionella erfarenheter av arbete som skolsköterska, 
socialarbetare och psykoterapeut, vilket gav en förförståelse och möj-
lighet att lättare ställa frågor till data.  
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Forskarna läste först var för sig genom de transkriberade intervjuerna. 
Data som innehöll information om sexuella övergrepp blev enheter för 
analys. Varje forskare läste därefter enskilt genom datamaterialet och 
identifierade segment för kodning. Efter diskussioner i gruppen sorte-
rades koder i potentiella teman genom att göra tankekartor och orga-
nisera i temakartor. I denna fas letades efter relationer mellan koder, 
mellan teman och mellan olika nivåer av teman som sedan bildade ett 
övergripande tema, teman och underteman. Slutligen bildades en te-
matisk karta över de teman som utvecklats, vilket gav en övergripande 
bild av data i relation till forskningsfrågan.  
 

DATAINSAMLING OCH ANALYS (STUDIE III OCH IV) 
 
Elevhälsodatabasen ELSA 
 
Studie III och IV är kvantitativa studier som baserats på data från elev-
hälsodatabasen ELSA. I denna databas, som ägs av alla 16 kommuner i 
Värmland, har sedan år 2009 årligen registrerats avidentifierad data 
från cirka 9000 elevers hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, 
i åk 4 och 7 samt i gymnasiets åk 1. Insamling av data har ingått i skol-
sköterskans rutinmässiga arbete (Hillman, 2010). Aktuella studier om-
fattar två respektive tre läsår. Kommunen har givit skriftlig informat-
ion till både vårdnadshavare och elever om hur de hälsouppgifter som 
sammanställs i ELSA hanteras. Inför sammanställning av data inhäm-
tade kommunen aktivt samtycke från vårdnadshavare och äldre elever. 
Skolsköterskorna har genomgått utbildning i inmatning av data.  
 
Vid elevens hälsobesök använder skolsköterskan en elevenkät och en 
föräldraenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätfrågorna har en 
salutogen ansats och baseras på frågeformulär som tidigare använts 
inom medicinska elevhälsan i Sverige samt på frågor i instrumentet 5-
15 som är ett nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och 
beteende (Kadesjö et al., 2004). Enkätfrågorna baseras också på frågor 
från SDQ-formuläret (The Strengths and Difficulties Questionnaire) 
som används för att bedöma barns psykiska hälsa (Malmberg, Rydell 
& Smedje, 2003). I Värmland har frågorna validerats av drygt 90 skol-
sköterskor i samband med drygt 20 000 elevers hälsosamtal. Frågor 
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som elever missförstått har tagits bort eller formulerats om. Denna för-
ståelsekorrigering har pågått sedan 2009. Ändringar av frågorna har 
inte bedömts vara nödvändigt sedan år 2012. I hälsoenkäten anges om 
barnet bor i familjehem. Det finns inga uppgifter om varför, hur länge 
eller vid vilken ålder barnet placerats i familjehem eller hur ofta de bytt 
skola. 
 
I aktuella studier har elever i förskoleklass exkluderats eftersom de sva-
rat på hälsoenkäten tillsammans med föräldrar i hemmet. Övriga elev-
er har svarat enskilt i skolan och själva lämnat in enkäten till skolskö-
terskan. Föräldraenkäten har fyllts i hemma och lämnats in i slutet ku-
vert till skolsköterskan. En mindre grupp elever med funktionsnedsätt-
ning, som haft svårt att fylla i enkäten, fick hjälp av skolsköterskan ge-
nom att frågan lästes upp och eleven besvarade frågan muntligt eller 
skriftligt. Svaren på frågorna har validerats i samband med hälsosam-
talet och missförstånd har korrigerats av skolsköterskan i samstäm-
mighet med eleven.  
 

STUDIE III 
 
Studiepopulation  
 
I studie III användes data från ELSA från de två läsåren; 2012/13 och 
2013/14. Studiepopulationen bestod av 13 739 elever i åk 4, 7 och åk 1 
på gymnasiet. Det externa bortfallet var 8 procent i åk 4, 16 procent i 
åk 7, och 17 procent i åk 1 på gymnasiet. Bortfallet kommunicerades 
med berörda skolsköterskor. Förklaringar var att skolsköterskor i 
några kommuner inte hunnit genomföra hälsobesöken eller hade miss-
sat registrera hela klasser på grund av hög arbetsbelastning. Särskilt 
äldre elever avstod eller uteblev i högre grad från hälsobesöket och ar-
betsbelastningen medförde att skolsköterskan inte hade möjlighet 
kalla elever som uteblivit upprepade gånger. Andra förklaringar var att 
elever som flyttat eller hade hög frånvaro inte varit på hälsobesök. Att 
hälsoenkäterna endast fanns på svenska språket påverkade också 
svarsfrekvensen samt att vårdnadshavare inte fyllt i föräldraenkäten 
eller att vårdnadshavare och elev avböjt registrering i ELSA. Det in-
terna bortfallet var lågt (0-1 %).   
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Hälsovariabler för analys   
 
I elevenkäterna fanns bakgrundsfaktorer med frågor om ålder, kön, fa-
miljekonstellation och födelseland samt studieprogram på gymnasiet. 
Den oberoende variabeln var barn boende i familjehem. Boendesitua-
tion dikotomiserades till bor i familjehem och bor inte i familjehem. 
Barnets födelseland dikotomiserades till född i Sverige och utrikesfödd. 
Program på gymnasiet var kategoriserade som (1) gymnasieförbere-
dande program/introduktionsprogram (2) yrkesprogram (3) högskole-
förberedande program (4) gymnasiesärskoleprogram. Andra variabler 
var diagnostiserad funktionsnedsättning och regelbunden kontakt med 
tandvård samt hälso- och sjukvård. De senare uppgifterna hämtades 
från föräldraenkäten för de yngre barnen.  
 
Den psykiska hälsan mättes med elva frågor om psykologiska och psy-
kosomatiska symtom. Frågorna omfattade sömnsvårigheter, att inte 
känna sig utvilad på morgonen och negativa känslor såsom att må då-
ligt, att vara ledsen, att vara orolig samt varaktigheten av dessa känslor. 
Utåtriktade symtom mättes med frågor om att känna sig arg eller på 
dåligt humör. För mer inåtriktade beteenden var det frågor om psyko-
somatiska symtom som huvudvärk, magont, yrsel och ont i rygg/ nacke 
eller axlar. Emotionellt välmående omfattade frågor om självkänsla 
och nöjdhet med sin kropp. För att mäta livsstil fanns frågor om fru-
kostvanor, fysisk aktivitet samt tobak-, alkohol- och narkotikabruk. Ut-
satthet mättes genom frågor formulerade om någon har gjort en så illa 
att man blivit riktigt rädd och om positiv eller negativ inställning till 
livet just nu. Inställningen till livet just nu mättes med en visuell analog  
skala (VAS) 0-10 där 10 var bästa tänkbara och 0 var sämsta tänkbara. 
 
Svaren på frågorna i hälsoenkäterna dikotomiserades på följande sätt: 
“Stämmer mycket bra/Stämmer ganska bra” = Ja och ”Stämmer då-
ligt/Stämmer inte alls” = Nej. ”Varje dag/Ofta” = Ja och ”Sällan/Ald-
rig” = Nej. ”Aldrig/Har provat/Någon/några gånger i månaden/Nå-
gon/några gånger i veckan” = Nej och ”Varje dag” = Ja ”Aldrig” = Nej 
och ”Har provat/Någon/några gånger om året/ Någon/några gånger i 
månaden/Någon/några gånger i veckan” = Ja. VAS skalan 0-7 = Nega-
tiv, 8-10 = Positiv (75 % av svaren låg mellan 8-10, medelvärde 8,3 och 
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median 9,00, sd = 1,7), vilket också testats genom signifikanstest med 
99 % konfidensintervall (p<0.001). 
 

Analys  
 
Statistiska analyser utfördes i SPSS för Windows, version 20.0. Chi-2 
test, multivariata logistiska regressionsanalyser och stratifierad logist-
isk regressionsanalys genomfördes, uttryckt som justerat odds ratio 
(AOR) med ett 95 % konfidensintervall, justerat för ålder (årskurs), fö-
delseland, funktionsnedsättning och relationen till andra elever. Tren-
der i antal rapporterade psykologiska och psykosomatiska symtom re-
laterade till placering i familjehem analyserades genom regressions-
analys. För samtliga analyser sattes gränsen för statistisk signifikans 
till p<0.05. All data analyserades sammanslaget och årskursvis. Dock 
slogs åk 4 och 7 samman på grund av få placerade barn i åk 4. Jäm-
förelser gjordes mellan familjehemsplacerade flickor och övriga flickor, 
respektive familjehemsplacerade pojkar och övriga pojkar. 
 

STUDIE IV 
 
Studiepopulation  
 
I studie IV användes data från ELSA från de tre läsåren; 2012/13, 
2013/14 och 2014/15. Studiepopulationen bestod av 20 407 elever i åk 
4, 7 och åk 1 på gymnasiet (49 % flickor, 51 % pojkar).  Liksom i studie 
III var det signifikant fler utrikesfödda barn (p<0.001) placerade i fa-
miljehem (23 %) jämfört med övriga jämnåriga barn (9 %), med över-
representation från länder utanför Europa. Det externa bortfallet var 9 
procent i åk 4, 20 procent i åk 7 och 19 procent i gymnasiets åk 1. Det 
interna bortfallet var lågt (0-2 %). Förklaringar till det externa bortfal-
let är desamma som i studie III. 
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Hälsovariabler för analys 
 
De oberoende variablerna boende i familjehem, kön, barnets födelse-
land, studieprogram på gymnasiet samt funktionsnedsättning mättes 
och dikotomiserades på samma sätt som i studie III.  
 
Skolanknytning mättes med hjälp av sju variabler som stämde med  
mätinstrument och definitioner som tidigare använts i studier 
(Johnson, Crosnoe & Elder Jr, 2001; Libbey, 2004; Zwarych, 2004). 
Följande variabler användes i denna studie: ”Jag tycker all skolperso-
nal är vänlig mot mig”, ”Jag tycker lärarna lyssnar på mig”, ”Jag får den 
hjälp jag behöver i skolan”, ”Jag trivs i skolan”, Jag känner mig lugn 
och trygg inför skoldagen”, ”Jag känner mig delaktig och får vara med 
och bestämma i skolan” och ”Jag har vänner i skolan”. Svarsalterna-
tiven var; Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer dåligt 
och Stämmer inte alls. Svaren på ovanstående frågor dikotomiserades 
på följande sätt: “Stämmer mycket bra/Stämmer ganska bra” = Ja och 
”Stämmer dåligt/Stämmer inte alls” = Nej. Ett index för skolanknyt-
ning skapades av de sju variablerna (ej dikotomiserade) (Cronbach 
alpha 0,81). Indexet togs fram genom att summera värdet på samtliga 
varia-bler dividerat med referensvärdet, det vill säga högsta värdet för 
alla variabler. Skolprestation mättes genom variabeln: “Jag är nöjd 
med mitt skolarbete”. Denna variabel dikotomiserades som ovan. 
  

Analys  
 
För den deskriptiva analysen genomfördes Chi-2 test för att jämföra 
varje enskild variabel mellan familjehemsplacerade barn och övriga 
barn. Multivariata logistiska regressionsanalyser genomfördes för att 
undersöka associationen mellan familjehemsplacering och skolanknyt-
ning samt för skolprestation justerat för kön, födelseland och funkt-
ionsnedsättning. I samtliga analyser sattes gränsen för statistisk signi-
fikans till p <0.05. För att undersöka sambandet mellan indexet för 
skolanknytning och familjehemsplacering gjordes ett t-test. De statist-
iska analyserna utfördes i SPSS version 20.0 (IBM Corp., Armonk, New 
York). 
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För att undersöka om skolanknytning modifierade sambandet mellan 
familjehemsplacering och skolprestation testades interaktionseffekten 
mellan skolanknytning och familjehemsplacering på skolprestation. 
Skolanknytning kodades som en binär variabel baserat på resultatet av 
k-means klusteranalys. Populationen stratifierades i de två grupperna 
hög och låg skolanknytning. Såväl stratifierad analys som multivariat  
logistisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka skolanknyt-
ning möjliga modifierande effekt. Interaktionsanalysen utfördes med 
hjälp av Stata 14.2 (StataCorp. 2015. Stata Statistical Software: Release 
14. College Station, TX: StataCorp LP). 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Då forskning bedrivs där människor deltar måste alltid övervägningar 
göras mellan risker och kunskapsvinster. I föreliggande avhandling har 
fokusgruppsintervjuer med skolsköterskor och data från kommuner-
nas elevhälsodatabas ELSA använts som datainsamlingsmetoder. 
Etiska aspekter kan kopplas till båda dessa insamlingsmetoder, vilka 
beskrivs nedan. Samtliga studier har genomgått etikprövning vid den 
regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2013/160). 
 
Delstudie I och II  
Etiska frågor beaktades genom hela forskningsprocessen, innan data-
insamlingen påbörjades, i kontakten med skolsköterskorna, under da-
tainsamlingens gång, vid analysen samt vid skrivandet av artiklar. Fo-
kusgruppsintervjuerna följde de etikkrav som då tillämpades med ut-
gångspunkt i öppenhet, medgivande, konfidentialitet och autonomi 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Informationskravet uppfylldes genom att 
informanterna före varje fokusgruppsintervju fick både skriftlig och 
muntlig information om studiens syfte, genomförande av intervjun 
samt att det var frivilligt att delta. Skriftligt informerat samtycke in-
hämtades från varje enskild skolsköterska. Om någon avböjde delta-
gande eller önskade avbryta under pågående intervju kunde de göra det 
utan förklaring, vilket dock inte inträffade. Nyttjandekravet uppfylldes 
genom att insamlad data endast använts i forskningssyfte. Konfiden-
tialitetskravet uppfylldes genom att all data avidentifierades och koda-
des för att ingen enskild person skulle kunna identifieras när resultaten 



55 
 
 

redovisades (Vetenskapsrådet, 2017). Det påtalades också före inter-
vjun, att om det framkom känsliga uppgifter om någon av deltagarna 
fick det inte lämnas ut. Datamaterialet förvaras i låst arkivskåp på äm-
net folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och sparas i tio år. 
Ingen obehörig får ta del av materialet. 
 
I gruppsamtal finns risk för att en person tar över eller allierar sig med 
någon annan i gruppen. För att motverka detta och för att deltagarna 
skulle känna sig respekterade för sina åsikter introducerades varje 
tema. De som hamnade utanför involverades i diskussionen. Eftersom 
skolsköterskor är en homogen grupp fanns risk för att vissa ämnen 
kunde ses som självklara eller känsliga och därför inte tas upp. Om be-
hov av stöd skulle uppkomma erbjöds skolsköterskorna det efter inter-
vjuerna (Wibeck, 2010).  
 
Skolsköterskorna uttryckte genomgående en uppskattning av möjlig-
heten att prata om sina erfarenheter av arbete med barn som far illa. 
Farhågor om att informanterna skulle uppleva obehag i gruppen infria-
des inte. Tvärtom sågs det som positivt att få delge sina erfarenheter. 
Flera skolsköterskor beskrev efter intervjuerna positiva erfarenheter av 
sitt deltagande. Tack vare deltagandet hade de senare hanterat svåra 
elevärenden med ökad säkerhet. Alla medverkande i fokusgrupperna 
har fått möjlighet att ta del av forskningsresultaten.  
 
Delstudie III och IV 
Att använda data från kommunernas elevhälsodatabas ELSA väckte 
också etiska frågeställningar. All data i ELSA var avidentifierad och 
inget material var kodat. Det har samlats in som en del av kommuner-
nas rutinmässiga elevhälsoarbete via skolsköterskan. I detta löpande 
arbete ger skolsköterskan skriftlig information till både vårdnadsha-
vare och elever om konfidentialitet, frivillighet och om hur hälsoupp-
gifterna hanteras. De informeras om att data från ELSA kommer att 
analyseras och presenteras i hälsorapporter och vetenskapliga artiklar. 
Innan sammanställning av data inhämtar kommunen ett aktivt sam-
tycke från vårdnadshavare och äldre elever. Frågor i enkäterna av per-
sonlig karaktär kan upplevas känsliga, såsom frågor om familjesam-
mansättning, etnicitet, funktionsnedsättning och behov av stöd. 
Skolsköterskornas erfarenhet var att vårdnadshavare kunde uppleva 
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vissa frågor som integritetsintrång, exempelvis att uppge yrke/syssel-
sättning. Genom att kommunen upplyser om frivilligheten i att besvara 
enkäten och möjligheten att kunna hoppa över frågor, ansågs risken för 
att vårdnadshavare eller elever skulle uppleva obehag ha minimerats. 
Skolsköterskorna uppgav att eleverna som regel är mycket positiva till 
att både fylla i hälsoenkäten och komma på hälsobesöket.  
 
Grupper på mindre än tio elever och känsliga uppgifter som skulle 
kunna identifiera en enskild elev har inte sammanställts i ELSA. Om 
elever uppgav ohälsa, när de svarade på enkäten, hade de möjlighet att 
vid hälsosamtalet prata med skolsköterskan om detta.   
 
Det är enligt FN:s konvention om barnets rättigheter en rättighet för 
barn att samhället har grundläggande kunskap om deras hälsa och ut-
veckling (UNICEF, 2008). Att sammanställa data från elevernas hälso-
besök är ett sätt att ta vara på elevernas röster och egna åsikter om sin 
hälsa och livssituation. En viktig fråga för barns hälsa är, om de är ut-
satta på något sätt och behöver stöd och hjälp. Med utgångspunkt i att 
barn som far illa har svårt att berätta om sin utsatthet och att skolskö-
terskan inte alltid upptäcker utsattheten, kan aktuella studier vara till 
nytta för såväl utsatta barn som för professionellas yrkesutövande. 
  
Studierna är förankrade på olika nivåer i kommunerna, dels på chefs-
nivå, dels för de medicinskt ledningsansvariga inom elevhälsan. Studi-
ernas resultat kan förhoppningsvis leda till ett utvecklingsarbete som 
gagnar både barn som far illa och familjehemsplacerade barn.  
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
 
Nedan ges en kort sammanfattning av resultaten från de fyra studierna. 
För en mer detaljrik beskrivning av resultaten hänvisas direkt till artik-
larna som återfinns i artikelformat i slutet av denna avhandling. 
 

STUDIE I – Upptäcka och stödja barn som far illa 
 
Studien visade att huvudangelägenheten för skolsköterskan var att 
barn som far illa skulle få hjälp och stöd. Det övergripande tema som 
växte fram i studien var skolsköterskans strävan att bygga och stärka 
tillit. Grunden för att bygga tillitsfulla relationer med elever och föräld-
rar var skolsköterskans tilltro till sig själv och till sin yrkesroll. För att 
kunna erbjuda stöd var samverkan med andra professioner viktigt och 
förutsatte tillit till det system som skulle skydda och hjälpa barn. Tilli-
ten kunde både stärkas och urholkas. Bristande tillit till systemet, 
framförallt till socialtjänsten, innebar att barn som for illa inte fick det 
stöd och den hjälp som de behövde och hade rätt till. Skolsköterskan 
underlät att göra anmälan till socialtjänsten, av oro för att anmälan inte 
skulle vara till nytta för barnet. Däremot gjordes anmälan om det var 
uppenbart att barnet for illa.  
 

 
Figur 3. Den tillitsskapande processen ger förutsättningar för skolsköterskan att 

göra anmälan till socialtjänsten och därmed möjliggöra att barn får ade-
kvat stöd och hjälp. 

 
Fyra huvudkategorier som byggde upp tilliten framträdde, vilka förkla-
rade processen som ledde fram till om barn som far illa får stöd och 
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hjälp. Den första kategorin varpå tilliten byggs var kunskap och erfar-
enhet. Den andra kategorin var att bygga relationer och den tredje att 
prata om känsliga frågor. Den fjärde kategorien handlade om före-
byggande insatser. Det finns ett samspel mellan dessa delar och alla 
delar behövs för att anmälan till socialtjänsten ska göras och att barnet 
ska få stöd och hjälp. Om en del inte fungerar är risken stor att stödet 
till barnet uteblir. Analysmodellen illustreras i figur 3. 
 

STUDIE II – Hantera sexuella övergrepp 
 
Studien visade att skolsköterskan på olika sätt undvek att ta itu med 
sexuella övergrepp mot barn, vilket påverkade deras möjlighet att upp-
täcka övergrepp och stödja barnen. Undvikandet berodde på att sexu-
ella övergrepp väckte starka känslor, en komplicerad avslöjandepro-
cess och skolsköterskans ambivalens, vilka var de teman som växte 
fram under analysen. Varje tema bestod av två till tre underteman (se 
Figur 4).  
 
 

 
Figur 4. En schematisk bild av undvikande som huvudtema och temana starka 

känslor, avslöjandeprocessen och skolsköterskans ambivalens med under-
teman. 

 
Att skolsköterskorna inte spontant nämnde sexuella övergrepp som en 
del av barnmisshandel var den första signalen på deras ambivalens in-
för detta fenomen. De uttryckte ett inre motstånd mot att överhuvud-
taget beröra området. Helst ville de inte prata om eller ens tänka på 
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sexuella övergrepp. De befarade då att väcka starka känslor av skam 
hos både barn och föräldrar. Om de ändå tog upp ämnet med eleverna 
riskerade de att kontakten skulle brytas. Inledningsvis i intervjuerna 
hade de trängt undan minnet av händelser kring sexuella övergrepp 
som de varit med om i sitt arbete som skolsköterska. Först när samtalet 
kretsade kring andras erfarenheter väcktes minnet av att själv ha varit 
involverad i liknande händelser och de kunde då beskriva dessa. Det 
uttrycktes också en osäkerhet om de skulle våga tro på barnet. När barn 
visade tecken på utsatthet omtolkades dessa till andra orsaker än över-
grepp. Det fanns också en professionell utsatthet som skolsköterska i 
form av ensamarbete med brist på handledning och stöd. 
 

STUDIE III – Familjehemsplacerade barns hälsa och livsstil 
 
I studien var 171 elever (1,2 %) placerade i familjehem, 33 elever (0,7%) 
i årskurs 4, 47 elever (1,1 %) i årskurs 7 och 91 elever (2,0 %) i årskurs 
1 på gymnasiet. Något fler pojkar än flickor var placerade i familjehem. 
Bland elever placerade i familjehem var det en signifikant (p<0.001) 
överrepresentation av utrikesfödda elever (25 %) jämfört med övriga 
elever (9 %). De flesta utrikesfödda kom från länder utanför Europa.  

Studien visade att familjehemsplacerade barn hade ökad risk för flera 
hälsoproblem, negativ livsstil och psykisk ohälsa jämfört med elever 
som inte var placerade. Såväl familjehemsplacerade flickor som pojkar 
hade oftare diagnostiserade funktionsnedsättningar jämfört med öv-
riga elever i samma ålder. Vanligast var funktionsnedsättningar såsom 
ADHD/ADD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.  

Flickor i familjehem hade jämfört med övriga flickor en högre risk för 
psykisk ohälsa uttryckt i multipla psykologiska och psykosomatiska 
symtom. Särskilt yngre flickor hade ökad risk. Denna skillnad sågs inte 
mellan pojkarna. Äldre familjehemsplacerade flickor hade högre risk 
för negativa livsstilsfaktorer, att inte äta frukost och fysiskt inaktivitet, 
jämfört med övriga flickor. Både flickor och pojkar i familjehem hade 
ökad risk för dagligrökning och för att ha testat droger. De uttryckte 
också i högre grad en negativ syn på livet jämfört med övriga jämn-
åriga.  
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Familjehemsplacerade flickor och pojkar hade sämre studieresultat 
jämfört med jämnåriga klasskamrater. Ett oväntat fynd var att place-
rade barn i mindre utsträckning än förväntat hade diagnostiserade läs- 
och skrivsvårigheter.  

 
STUDIE IV – Familjehemsplacerade barns skolanknytning  
  
I studien var 252 elever (1,2 %) placerade i familjehem. Det var signifi-
kant färre elever som bodde i familjehem som studerade på de hög-
skolförberedande gymnasieprogrammen jämfört med elever i samma 
ålder som inte var placerade. På gymnasieskolans introduktionspro-
gram, som vänder sig till elever som saknar behörighet att söka andra 
gymnasieprogram, gick i betydligt högre grad familjehemsplacerade 
elever jämfört med ej placerade elever (placerade flickor 18,8 % jämfört 
med 5,9 %, p<0.001; placerade pojkar 25,0 % jämfört med 6,2 %, 
p<0.001).   
 

 
Figur 5. Presentation av interaktionseffekten mellan skolanknytning  och familje-

hemsplacering på skolprestation. Lägre värden indikerar bättre skolpre-
station på skalan för missnöjdhet med sin skolprestation (%). 
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Figur 5 visar att sambandet mellan familjehemsplacering och skolpre-
station inte var signifikant när eleverna hade hög skolanknytning. Där-
emot blev sambandet mellan familjehemsplacering och högre risk för 
dålig skolprestation signifikant vid låg skolanknytning (p<0.001). 
Sålunda modifierade skolanknytning sambandet mellan familjehems-
placering och skolprestation. Interaktionseffekten var signifikant efter 
justering för ålder (årskurs) och kön. 
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DISKUSSION 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskapen 
om skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller ris-
kerar att fara illa samt initiering av stödinsatser. Avhandlingens studier 
visade att skolsköterskan har potential att upptäcka utsatta barn ge-
nom de regelbundna kontakterna och elevernas förtroende för skolskö-
terskan. För att stödinsatser ska kunna initieras måste barnet våga av-
slöja sin utsatthet eller att den upptäcks på annat sätt. Hinder för upp-
täckt och stöd som uppmärksammades var framförallt tillitsbrist, und-
vikande, starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder 
hade delvis sin grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bris-
tande resurser, vilket även påverkade samverkan såväl internt inom 
skolan som externt med andra aktörer som socialtjänst eller övrig 
hälso- och sjukvård.  
 
För att förstå och förklara avhandlingens resultat tar diskussionen ned- 
an sin utgångspunkt i den ekologiska modellens samspel mellan be-
stämningsfaktorer på olika nivåer och i emotionsteori. 
 

Avslöjandets paradox 
 
Grunden för att eleven ska få stöd är att utsattheten upptäcks genom 
de tecken eleven signalerar eller att eleven själv avslöjar genom att be-
rätta. Bonanno et al. (2003) beskriver dock avslöjande av övergrepp 
som en ”grym paradox”. Det ger möjlighet till adekvat hjälp men också 
risk för stigmatisering, att inte bli trodd, att förvärra problemen i fa-
miljen eller i det sociala nätverket. För att den professionella ska våga 
agera när övergrepp avslöjas visade Grace et al. (2012), att det var vä-
sentligt att lita på att övergreppen upphörde och att barnet fick god be-
handling och stöd för att motverka negativa sociala, psykiska och fy-
siska konsekvenser. Denna ambivalens hos skolsköterskan visade sig i 
studie I och II.  
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Avslöjandeprocessen är inte en envägsprocess utan barnet värderar 
och reagerar utifrån de vuxnas bemötande (Staller & Nelson-Gardell, 
2005). Att skolsköterskan undvek att hantera sexuella övergrepp, oft-
ast omedvetet, påverkade både upptäckt och stöd till utsatta elever. Det 
var ett område som väckte starka känslor (studie I och II). Resultaten i 
studie II visade en professionell sårbarhet i form av ensamarbete samt 
en oro för att väcka negativa reaktioner om övergrepp avslöjades. Det 
formade barriärer för skolsköterskan att till och med prata om sexuella 
övergrepp, som även visats i andra studier (Fontes & Plummer, 2010; 
Schaeffer et al., 2011). Skolsköterskan undvek även att ställa frågor om 
bakomliggande orsaker till de symtom som eleven uppvisade. Barriärer 
för barnet att berätta blev därmed även barriärer för skolsköterskan att 
agera. När barn visade tecken på sexuella övergrepp omtolkades dessa 
symtom till olika medicinska och psykiatriska diagnoser. Även Rahm 
(2009) har visat att sexuella övergrepp är ett smärtsamt och tabubelagt 
område både för utsatta och för professionella.  
 

Att fråga om våld 
 
Om skolsköterskan bedömde att det var uppenbart att barnet for illa, 
var det oproblematiskt att fråga om våld eller övergrepp. Schaeffer et 
al. (2011) framhåller att det kan hjälpa barn att berätta, om vuxna frå-
gar. Studie I och II visade dock på en ovilja från skolsköterskans sida 
att ställa frågor om våld till alla elever, vilket bottnade i en oro för att 
väcka negativa känslor hos barnet eller hos föräldrarna. Att inte våga 
fråga eller vilja prata om våld och övergrepp kan vara ett uttryck för 
rädsla att väcka skamkänslor hos andra (Starrin, 2001). Finkelhor, 
Vanderminden, Turner, Hamby och Shattuck (2014) visade dock att 
endast ett fåtal ungdomar blev upprörda, när de fick frågor om de ex-
ponerats för våld. En annan studie, som undersökte graden av ångest 
hos ungdomar som fått  frågor om våld, visade minimal risk för obehag 
hos de unga (Zajac, Ruggiero, Smith, Saunders & Kilpatrick, 2011). 
McElvaney, Greene och Hogan (2014) menar att en nyckel för att upp-
täcka utsatthet är att fråga om det allmänna välbefinnandet och rela-
tioner, vilket ligger i linje med resultatet i samtliga fyra studier. 
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Goda relationer  
 
Goda relationer är faktorer som kan associeras till tillit och god skolan-
knytning. Studie I och II visade att tillitsfulla relationer var en förut-
sättning för att upptäcka utsatta barn, att barnet skulle berätta, att 
skolsköterskan skulle agera och eleven därmed kunna få stöd. Betydel-
sen av goda relationer mellan elev och skolsköterska poängteras även 
av Johansson och Ehnfors (2006). Elevens tillit till och förtroende för 
skolsköterskan hänger ihop med förtroende för vuxenvärlden i stort. 
Om barnet har bristande tillit till vuxna komplicerar det tidig upptäckt 
och avslöjande (Janson et al., 2011b). 
 
Skolanknytning i studie IV bedömdes utifrån tidigare använda mätin-
strument (Johnson et al., 2001; Libbey, 2004; Zwarych, 2004) och 
handlade om relationer till lärare och skolkamrater, delaktighet, triv-
sel, trygghet och stöd i skolan. Studien visade betydelsen av god skol-
anknytning särskilt för familjehemsplacerade barns upplevda skolpre-
station. Mouton et al. (1996) bekräftar betydelsen av god skolanknyt-
ning för en lyckad skolgång. De familjehemsplacerade barnen hade 
ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa jämfört med jämnåriga 
skolkamrater (studie III). De hade också sämre studieresultat och sak-
nade i högre utsträckning behörighet till de nationella gymnasiepro-
grammen. Även Calabrese (1987) har visat att låg skolanknytning 
ökade risken för misslyckad skolgång. Studie IV visade att elever som 
var familjehemsplacerade upplevde att lärarna inte lyssnade och att de 
inte fick den hjälp de behövde i skolan.  
 

Att lyckas i skolan  
 
En bra skolgång är den absolut viktigaste skyddsfaktorn för barns möj-
lighet till ett väl fungerande vuxenliv (Berlin et al., 2011; Forsman et 
al., 2016). Barn som far illa eller riskerar att fara illa är riskgrupper för 
att misslyckas i skolan (Durbeej & Gumpert, 2016; Gilbert et al., 
2009b). Studie III och IV visade att barn som bodde i familjehem för-
utom sämre hälsa även hade sämre studieresultat jämfört med övriga 
jämnåriga elever. Detta ligger i linje med tidigare studier som visat att 
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barn i utsatta livssituationer hade ökad risk för ohälsa, vilket också på-
verkade deras inlärning negativt (Eide et al., 2010; Spernak et al., 
2006).  
 
Att placerade barn uppvisade sämre studieresultat jämfört med övriga 
elever (studie III och IV) kan ha samband med att läraren hade låga 
förväntningar (Hattie, 2008). Wery och Thomson (2013) har visat att 
lärarens positiva förväntningar på elevens inlärning ökade elevens mo-
tivation att vilja medverka i lärandeprocessen. Elevens motivation kan 
också påverkas negativt av rädsla för att uppfattas som oduglig och 
okunnig, vilket speglar låg skolprestation (studie IV). Samspelet mellan 
läraren och eleven i klassrummet samt elevens delaktighet är central i 
lärandeprocessen och har enligt Hattie (2008) stor betydelse för elev-
ens skolresultat. En god relation till läraren är dessutom en skyddsfak-
tor mot psykisk ohälsa, som kan vara en konsekvens av skolsvårigheter 
och skolstress (von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012). För barn som 
är utsatta i sin hemmiljö kan skolan vara en viktig plats för återhämt-
ning (Bath, 2015). Skillnaden i studieresultat mellan placerade och inte 
placerade elever i studie III och IV skulle delvis kunna förklaras av 
mindre stöd från föräldrar, vilket Kirk et al. (2013)  har visat har bety-
delse.  
 
Studie III och IV visade att familjehemsplacerade elever inte fick det 
stöd de behövde för att kunna fullfölja sin skolgång. Skolinspektionen 
har i sin tillsyn av den svenska skolan funnit att varannan skola brister 
i framförallt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, vilket sär-
skilt drabbar de utsatta barnen (Skolinspektionen, 2017). Detta har 
också visats i avhandlingens samtliga studier. 
 

Att mäta flickors och pojkars hälsa 
 
Studie III visade att familjehemsplacerade flickor och pojkar befann sig 
i riskzonen för att fara illa. De hade förutom en ökad risk för hälsopro-
blem även en mer negativ livsstil jämfört med övriga elever. Avseende 
den psykiska ohälsan uppvisade de placerade flickorna betydligt fler 
symtom än övriga flickor, medan denna skillnad inte sågs mellan poj-
karna, vilket var ett överraskande resultat. Detta resultat är svårt att 
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förklara och det är osäkert om frågorna i hälsoenkäten fångat en faktisk 
skillnad. Det finns få studier om hur pojkar upplever och uttrycker hur 
de mår och hanterar starka känslor. Randell, Jerdén, Öhman, Starrin 
och Flacking (2015) visade att när pojkar hanterade starka känslor 
gjorde de åtskillnad mellan kropp och själ. Att kunna hantera sina 
känslor är dock avgörande för välbefinnandet. Andra förklaringar rör 
maskulinitet och socioekonomi. Schrock och Schwalbe (2009) påvi-
sade exempelvis i sin studie, att pojkar i underordnad ställning lärde 
sig att förstärka sin maskulinitet genom att inte avslöja sin rädsla eller 
ångest, eftersom det ansågs som feminint. Frågan är om tidigare en-
kätstudier tillräckligt uppmärksammat flickors och pojkars olika sätt 
att i språket uttrycka sin psykiska ohälsa.  
 

Organisation, resurser och samverkan 
 
Att upptäcka utsatta barn är ett tidskrävande arbete vilket kräver orga-
nisatoriska förutsättningar och resurser. Fontes och Plummer (2010) 
lyfter betydelsen av att organisatoriska och systematiska hinder iden-
tifieras och elimineras för att öka möjligheten till tidig upptäckt och 
stöd. Om skolsköterskan har hög arbetsbelastning med ansvar för 
många elever på flera skolor försämras möjligheten att upptäcka och 
agera (studie I, II, III, IV). Tillgängligheten är en nyckelfaktor för att 
kunna stödja eleverna, vilket tidigare studier också visat (Morberg et 
al., 2012; Reuterswärd & Lagerström, 2010; Socialstyrelsen, 2013c).  
 
Att det finns tillräckliga resurser och kompetens inom den medicinska 
elevhälsan är vårdgivarens och verksamhetschefens yttersta ansvar 
(SFS 2017:30). Hänsyn behöver, förutom elevantal och antal skolor, tas 
till att elever i högriskområden kräver mer resurser än i lågriskområ-
den, vilket Ellertsson, Garmy och Clausson (2017) visat.  
 
Stödinsatser för utsatta barn förutsätter även fungerande samverkan 
med andra professioner och verksamheter (studie I, II, III, IV), vilket 
också bekräftas i tidigare studier (Clausson & Morberg, 2012; Harder 
et al., 2017; Mäenpää & Åstedt‐Kurki, 2008; Socialstyrelsen, 2014b). 
Framförallt skolsköterskans nära samarbete med skolkurator visade 
sig vara viktigt för att kunna ge stöd till utsatta barn (studie I).  



67 
 
 

Eftersom socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att utsatta barn får 
stöd och skydd är en god samverkan med socialtjänsten nödvändig 
(studie I och II). Samverkan med övrig hälso- och sjukvård är också av 
betydelse för att möjliggöra insatser (studie I, II, III, IV). Studie I vi-
sade att tilltro till systemet ökade förutsättningarna för att eleverna 
skulle få stöd. Skolsköterskans tidigare negativa erfarenhet av samver-
kan i anmälningssituationen ledde dock till att deras tillit till systemet 
hade urholkats, vilket påverkade deras handlingsberedskap. De blev 
besvikna på sig själva. Enligt emotionsteori påverkas i förlängningen 
även självtilliten av bristande tillit till systemet (Barbalet, 1998; Gid-
dens, 1984; Jerkeby, 2001). Att ha tillit till sin egen profession och till 
det system som ska hjälpa barnet var således en förutsättning för att 
barnet skulle få hjälp (studie I och II).  
 

Skolsköterskans kompetens och verktyg 
 
Att skolsköterskan är tillgänglig, har tid att lyssna, tror på barnets be-
rättelse och reagerar på ett stödjande sätt är viktigt för att barnet ska 
våga berätta och för att avslöjandeprocessen inte ska försenas eller ute-
bli (studie I och II). Skolsköterskans kunskap och färdighet byggs upp 
av både teoretisk kunskap och erfarenhet. Denna förtrogenhetskun-
skap kan också förvärvas genom samarbete och erfarenhetsutbyte med 
kollegor. Skolsköterskorna i studie I beskrev det värdefulla i att samar-
beta och konsultera erfarna kollegor. Detta kan jämställas med det som 
Josefsson (1988) kallar lärlingskap. Mångårig erfarenhet ger en förtro-
genhet med ens uppdrag, det vill säga en yrkesskicklighet (Fox, 1983). 
Denna yrkesskicklighet eller färdighet kan också förmedlas genom 
handledning eller uppbyggnad av professionella nätverk (Josefsson, 
1991; Paavilainen, 2008). Utbildning genom simulering har också visat 
sig vara en metod för att utveckla skicklighet (Ben Natan et al, 2012). 
 
Skolsköterskan använde olika strategier och verktyg för att hjälpa barn 
att berätta, exempelvis enskilda hälsosamtal, hälsoenkäter med frågor 
om hälsa och utsatthet samt medverkan i sex- och samlevnadsunder-
visningen (studie I och II). Skolfrånvaro kan vara tecken på utsatthet 
(Kearney, 2008). Om journaldokumentationen innehöll relevant in-
formation underlättade det för skolsköterskan att se tecken och agera, 
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vilket också visats av Clausson, Petersson och Berg (2003). Paavilainen 
och Tarkka (2003) betonade behovet av att utveckla verktyg för att 
upptäcka utsatta barn. Bristfällig dokumentation kan kritiseras ur ett 
barnrättsperspektiv, eftersom dokumentationen kan stärka barnets 
trovärdighet i en rättsprocess (studie I och II). 
 

Barnrättsperspektiv 
 
Barnets rätt till skydd och stöd  äventyrades, när skolsköterskan tve-
kade att anmäla misstanke om att ett barn for illa (studie I och II). 
Detta resultat överensstämmer med Eisbach och Driessnacks (2010) 
studie. Gilbert et al. (2009a) menar, att utbudet av stöd därigenom be-
gränsas. Därför borde det finnas en strategi som kompletterar såväl be-
hovet av barnskydd som av stödinsatser.  
 
Att ha en trygg uppväxt och att få sina grundläggande behov tillgodo-
sedda är en grundläggande mänsklig rättighet. I FN:s konvention om 
barnets rättigheter erkänns bland annat barnets rätt till delaktighet i 
beslut som de berörs av (UNICEF, 2002). Denna rättighet åsidosattes 
enligt skolsköterskorna genom att barn inte fick komma till tals i social-
tjänstens utredningar (studie I och II). Avsaknad av ett barnperspektiv 
bekräftas i en studie av Cocozza (2007), som visade att socialtjänsten 
hämtade information från föräldrarna i nästan 75 procent av utred-
ningarna men hade kontakt med barnet i knappt 50 procent.  
 
Barn i samhällsvård har särskilt svårt att göra sina röster hörda 
(Whiting, 2000). Detta visas i studie IV där familjehemsplacerade elev-
er uppgav att de inte blev lyssnade på och inte kände sig delaktiga i 
skolan. Både studie III och IV visade att de familjehemsplacerade bar-
nen hade större behov av stöd än vad de fick. Att använda ett barnper-
spektiv och ta vara på elevernas åsikter, erfarenheter och engagera dem 
är väsentligt för att de ska få rätt stöd (Bessell & Gal, 2009).  
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METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
En styrka med denna avhandling är att både kvalitativa och kvantita-
tiva forskningsmetoder har använts, vilka kompletterar varandra i sö-
kandet efter ny kunskap. Den första studien var en kvalitativ explorativ 
studie, som gav upphov till nya frågeställningar, vilka undersöktes i de 
följande studierna. Denna design valdes för att få fördjupad kunskap 
om skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa 
eller riskerar att fara illa (studie I-IV).  
 
En annan styrka med avhandlingen är att de skolsköterskor som deltog 
i fokusgrupperna hade lång, bred och varierad erfarenhet av elevhälso-
arbete (studie I och II). Det finns få tidigare populationsbaserade stu-
dier med familjehemsplacerade barn och tillgången till elevhälsodata-
basen ELSA möjliggjorde jämförelser på gruppnivå (studie III och IV). 
 
En ytterligare styrka är att alla fyra studier bidragit med kunskap till 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Resultaten är därför praktiskt tillämpliga för pro-
fessionella som arbetar med barn inom olika verksamheter, exempelvis 
inom skolan, elevhälsan, socialtjänsten och BUP.  
 
De kvalitativa studierna (I och II) med fokus på skolsköterskans pro-
fession kan kompletteras med ytterligare studier med medverkan från 
andra professioner.  
 
En begränsande faktor med de kvantitativa studierna (III och IV) var 
att materialet var avidentifierat, vilket omöjliggjorde kopplingar till 
andra data och över tid på individnivå. För att undvika att samma elev 
kom med två gånger baserades urvalet till aktuella studier på ett be-
gränsat antal läsår. I tvärsnittsstudier går det endast att uttala sig om 
associationer och inte om orsakssamband. För att kunna göra detta 
hade en longitudinell design varit att föredra, vilket dock är mer 
tidskrävande och mer kostsamt att administrera. 
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Överförbarhet och extern validitet 
 
De två kvalitativa studierna (I och II) var explorativa och gav en fördju-
pad kunskap inom ett tidigare mindre beforskat område och generade 
hypoteser och nya frågeställningar. Glaser (1998) menar att den teori 
som skapas i Grounded Theory (studie I) är valid och överförbar till 
liknande områden. De teorier som skapas kan bli föremål för uppre-
pade studier och modifieras med ny daga (Glaser, 1978). 
 
I studie III och IV användes data från elevhälsodatabasen ELSA. Den 
infriar tre nödvändiga kriterier: 1) data täcker in en lång tidsperiod, 2) 
de förhållanden som studerats har mätts på samma sätt över tid och 3) 
urvalen av elever har gjorts på samma sätt för samtliga läsår (SOU 
2017:47). En styrka är också den populationsbaserade designen med 
indikatorer baserade på hälsosamtal/intervjuer. Urvalet täcker in hela 
Värmland och sett till demografi representerar det landet i övrigt. En 
styrka var också hög svarsfrekvens i både studie III och IV och att det 
interna bortfallet var lågt. Förklaringar till bortfallet hade främst admi-
nistrativa orsaker. Skolsköterskornas erfarenheter var att elever som 
uteblev från hälsobesök var äldre och ofta hade hälsoproblem, vilket 
kan tyda på att skillnaderna mellan grupperna i de aktuella studierna 
förmodligen underskattats. 
 

Giltighet och intern validitet  
 
Avseende fokusgruppsintervjuerna (studie I och II) exemplifierade 
skolsköterskorna sina utsagor under intervjuerna. Det gav möjlighet 
till reflektion och att reagera på de andra deltagarnas utsagor, vilket 
genererade både fördjupad och mer tillförlitliga data. Genom att delta-
garna delade med sig av erfarenheter och upplevelser formades nya 
synpunkter och nyanser av tidigare uttalanden som inte skulle kommit 
fram i individuella intervjuer. Det är därför tveksamt om individuella 
intervjuer hade varit ett lika bra val. I slutet av varje intervju lästes ob-
servatörens skriftliga dokumentation upp och skolsköterskorna fick 
möjlighet att bekräfta eller korrigera innehållet, vilket ökade validite-
ten. Samstämmigheten i utsagor och reflektioner mellan de olika grup-
perna var god.  
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En styrka med studie III och IV var att undersökningen byggde på en-
kätfrågor som kontinuerligt hade validerats av elever och skolsköters-
kor avseende förståelse. Frågorna byggde på instrument som tidigare 
använts för att mäta elevers hälsa och livssituation. Den interna validi-
teten har ökats genom att frågor omformulerats utifrån skolsköters-
kors erfarenheter av hur elever förstår, tolkar och svarar på hälsofrå-
gor.  
 
En begränsning med studierna III och IV var att det inte gick att justera 
för socioekonomi som en confounder, eftersom det saknades relevant 
data kopplat till de biologiska föräldrarna. Det fanns inte heller data på 
föräldrarnas hälsostatus, vilket skulle kunna vara en riskfaktor för bar-
nets hälsa och välbefinnande. Data saknades också på varaktigheten av  
familjehemsplaceringen, eventuellt byte av familjehem och skola eller 
om de placerade barnen var ensamkommande. Utifrån resultatet i 
delstudie III, där inga signifikanta skillnader sågs mellan familjehems-
placerade pojkar och ej placerade, är det tveksamt om pojkars psykiska 
ohälsa fångas upp med hjälp av enkätfrågorna om psykologiska och 
psykosomatiska symtom. 
 

Tillförlitlighet och reliabilitet  
 
För att öka reliabiliteten i delstudie I och II bearbetades och analysera-
des materialet från fokusgruppsintervjuerna stegvis, först individuellt, 
sedan diskuterades det gemensamt av forskarna tills konsensus upp-
nåddes. Textanalyserna har stärkts av att forskarna flera gånger åter-
gått till originaltexten för att säkerställa att resultatet täcktes in av da-
tamaterialet och att inga relevanta data utelämnades. För att öka till-
förlitligheten, var det i delstudie I två personer involverade i analyspro-
cessen och tre personer i delstudie II. Studiens känsliga ämne kan öka 
risken för minnesfel eller att inte sanningsenliga svar ges. En styrka var 
dock att samtalen i fokusgrupperna fördes i en öppen och tillåtande at-
mosfär. Medverkande skolsköterskor hade kunskap om barn som far 
illa och lång erfarenhet inom skolsköterskeyrket. Det har troligen på-
verkat resultatet positivt och givit fördjupad kunskap om hur skolskö-
terskan identifierar tecken på barns utsatthet och initierar stödinsat-
ser. Inga manliga skolsköterskor medverkade i fokusgrupperna och det 
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är svårt att bedöma om det påverkat resultatet. Fler studier behövs 
dock för att testa våra modeller i delstudie I och II.  
 
Tillgången till datamaterial i elevhälsodatabasen ELSA, som byggde på 
likadana frågor varje läsår för elever i åk 4 och 7 samt i gymnasiets åk 
1, skapade möjlighet att jämföra resultat mellan olika åldrar och flera 
läsår. Svaren på frågorna mellan de olika läsåren skilde sig inte nämn-
värt, vilket tyder på hög reliabilitet. Risken för minnesfel eller att inte 
ha lämnat sanningsenliga svar finns eftersom svaren inte var anonyma. 
Dock uppgav skolsköterskor att elever är trovärdiga förutom på frågan 
om de provat narkotika. Utsatta barn kan däremot i större utsträckning 
än övriga barn, på grund av sin tillitsbrist till vuxna, svara som vuxna 
förväntar sig att de ska svara. Detta var särskilt utmärkande för famil-
jehemsplacerade elever i åk 4, som förmodligen underrapporterade 
olika problem, vilket skulle kunna bero på oro för konsekvenser av rap-
portering. 
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SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKEN 
 
Avhandlingens fyra studier visade att skolsköterskan har potential att 
upptäcka utsatta barn genom de regelbundna kontakterna med ele-
verna och elevernas förtroende för skolsköterskan. I följande punkter 
sammanfattas de praktiska implikationerna:  
 
 Hälsosamtalet fördjupar svaren på frågorna i elevenkäten och 

blir därmed ett viktigt verktyg för barns delaktighet, tidig upp-
täckt och stöd. Samtalet behöver dock kompletteras med frågor 
om våldsutsatthet.   

 Genom hälsobesök, skolsköterskans medverkan i sex- och sam-
levnadsundervisning samt öppna mottagningar kan tillit skapas, 
vilket ökar möjligheten för tidig upptäckt och stöd.  

 Genom att främja en god skolanknytning kan den upplevda skol-
prestationen höjas för alla elever och inte bara för de familje-
hemsplacerade barnen.  

 Hälsoundersökningen behöver kompletteras med frågeställ-
ningar kring läs- och skrivsvårigheter samt traumatisering för att 
familjehemsplacerade barns behov av stöd ska kunna tillgodo-
ses.  

 Utifrån barnkonventionens intentioner om stöd till utsatta barn 
behövs en väl fungerande elevhälsa med kunskap om verknings-
fulla förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.  

 Tillgång till handledning i grupp, konsultation och nätverk med 
erfarna kollegor ökar skolsköterskans möjlighet att upptäcka och 
stödja utsatta barn. 

 Genom regelbundna möten, gemensamma riktlinjer och konsul-
tationer kan ett systematiskt och tillitsfullt samarbete med såväl 
socialtjänsten som hälso- och sjukvården uppnås.  
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FRAMTIDA FORSKNING 
 
Det behövs fördjupade studier om hur skolsköterskan på ett mer gene-
rellt och systematiskt sätt kan ställa direkta frågor om våldsutsatthet 
för att upptäcka barn som far illa. Kunskap behövs om positiva och ne-
gativa konsekvenser av att bli tillfrågad om upplevelser och erfaren-
heter av våld samt om fortsatt stöd till barnet vid avslöjande.  
 
Tilliten till vuxna är avgörande för att barnet ska avslöja övergrepp. Att 
bli lyssnad på och trodd på är viktigt för att barn ska våga berätta. Där-
för behövs fler studier om barns upplevelse av hur de blir bemötta av 
vuxna vid avslöjande.  
 
En stor utmaning för framtida forskning är att få ökad kunskap om häl-
sofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra familjehems-
placerade barns hälsa och skolprestation. Inom detta område finns det 
behov av metodutveckling för multiprofessionell samverkan såväl 
inom skolan som mellan exempelvis elevhälsan och socialtjänsten samt 
hälso- och sjukvården.  
 
Ökad kunskap om skillnader och likheter mellan flickors och pojkars 
strategier och beteende i utsatta livssituationer behövs. Särskilt fokus 
bör ägnas åt utvecklande av metoder och instrument för att fånga in 
och mäta pojkars psykiska ohälsa.  
 
För att bekräfta resultaten i denna avhandling behövs fler kvalitativa 
och populationsbaserade studier. 
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Många barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks inte och får inte 
det stöd de behöver. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna 
hälsobesök och får därmed kunskap om elevernas hälsa och livssituation. 
Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om skolsköterskans 
möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa samt 
initiering av stödinsatser.

Avhandlingen grundar sig på fyra delstudier, som baseras på 
fokusgruppsintervjuer och populationsdata från elevhälsodatabasen ELSA. 
Resultaten visar att skolsköterskan har potential att upptäcka utsatta 
barn genom de regelbundna kontakterna och elevernas förtroende för 
skolsköterskan. För att stödinsatser ska kunna initieras måste barnet våga 
avslöja sin utsatthet eller att den upptäcks på annat sätt. Hinder för upptäckt 
och stöd som uppmärksammades var framförallt tillitsbrist, undvikande, 
starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder hade delvis sin 
grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bristande resurser, vilket 
även påverkade samverkan såväl internt inom skolan som externt med andra 
aktörer såsom socialtjänst samt övrig hälso- och sjukvård.
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