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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 maltreatment 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 children who are maltreated or at a risk to be maltreated.
Methods: The thesis is based on four studies. The first study generated 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 analysed 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 consecutive years with 20 407 pupils was included. Data was analysed by univariate 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 support should be highlighted, since many pupils did not receive the support they needed at school, from the child protection services or from
health care.
The school nurse strived for building trustful relations to pupils, to parents 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 maltreatment to the child protection services, it was because of worries that the

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 obstacles 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, Public 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 ansvar för att skydda dem. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna 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 studien genererade nya frågeställningar till tre efterföljande studier. Studie I utgjordes av fokusgruppsintervjuer med 23 skolsköterskor indelade i fyra grupper, som träffades två gånger hösten 2013. Data analyserades 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 skolsköterskan. 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 regressionsanalyser.
Resultat: Avhandlingens studier visade att skolsköterskan har möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa men att
detta arbete kan utvecklas. Olika behov av stödinsatser behöver uppmärksammas, 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 elever, föräldrar och professionella. För att skapa tillitsfulla relationer var
skolsköterskans tilltro till sig själv och sin egen profession viktig. Samverkan 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).
2

Sexuella övergrepp var ett särskilt känsligt område som skolsköterskan
undvek att hantera. Det påverkade deras möjlighet att upptäcka övergreppen. Undvikandet kan förklaras av att sexuella övergrepp väcker
starka känslor, att det innefattar en komplicerad avslöjandeprocess och
skolsköterskans ambivalens att möta problematiken (studie II). Familjehemsplacerade elever hade ökad risk för hälsoproblem, en mer riskfylld 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 potential att upptäcka utsatta barn genom de regelbundna kontakterna
och elevernas förtroende för skolsköterskan. Hinder för stöd och upptäckt 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.
Nyckelord: Barnmisshandel, elever, emotioner, familjehem, folkhälsa, 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 utbildning, undantaget förskolan.

Elevhälsa/
skolhälsovård

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

Elevhälsovårdsjournal

Fortlöpande anteckningar i kronologisk
ordning om elevens hälsa.

Familjehem/
fosterhem

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

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga, som kan uppkomma på
grund av sjukdom eller annat tillstånd,
eller vara orsakad av medfödd eller förvärvad skada som kan vara bestående eller övergående.

Hälsobesök

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

Hälsofrämjande insatser utgår från en positiv syn på hälsa (salutogenes) och att hälsan är en resurs att ta tillvara för att stärka
personens möjlighet att göra goda hälsoval. 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 utsedd 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 uppföljningen 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 barnfond)

VAS

Visuell analog skala

WHO

World Health Organisation (FN:s världshälsoorganisation)
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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 uppfostran 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 förhållanden (SFS 2001:453).
Barns sårbarhet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att
skydda dem och prioritera deras behov. I Sverige finns flera verksamheter som har betydelse för barns hälsa och utveckling. Förutom personal inom förskolan och skolan möter mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan i stort sett alla barn och föräldrar. Alla dessa
verksamheter har i uppdrag att arbeta både hälsofrämjande och förebyggande, 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 skolsköterskan 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 skyddsfaktor (Bath, 2015). Om professionella som arbetar med barn misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa ska de omedelbart anmäla det till socialtjänsten (SFS 2001:453).
11

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 anmälningarna, som leder till insatser för barnet och familjen (Cocozza,
2007; Sundell, Vinnerljung, Andrée Löfholm & Humlesjö, 2004). Kunskap om barn som far illa har betydelse för såväl upptäckt som för möjlighet till stödinsatser (Gilbert et al., 2009a; Lundén, 2004;
Paavilainen & Tarkka, 2003).
I följande bakgrund ges en generell bild av forskningsområdet och avhandlingens inriktning.

12

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 lagtexter 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 emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the
child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship 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 försummelse. 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 verksamheter och därmed underlätta samarbetet (SOU 2001:72).
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Barn som far illa kan också vara barn som själva har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt beteende. Ett barn med betydande problem i skolsituationen som är kopplat till social problematik kan också inräknas i det övergripande begreppet 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 misshandel betraktas som avsiktlig misshandel (commission) och försummelse 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 begreppet definieras på olika sätt. En vanlig definition, som även används i
denna avhandling, är när ett barn utsätts av en vuxen för sexuella handlingar 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 parallellt 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 övergrepp 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).
14

För att benämnas som ett folkhälsoproblem ska problemet vara vanligt
förekommande, ojämnt fördelat i befolkningen, ha allvarliga konsekvenser samt kunna förebyggas (Folkhälsogruppen, 1991). Barnmisshandel uppfyller dessa kriterier.
Barn och särskilt barn som far illa eller riskerar att fara illa är prioriterade grupper i den nationella folkhälsopolitiken. Målområde tre i de
nationella folkhälsomålen handlar om Barns och ungas uppväxtvillkor. 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 riskfaktor som påverkar barnet negativt (Folkhälsomyndigheten, 2015).
För att minska hälsoklyftorna i samhället betonas mer jämlika uppväxtvillkor 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 förekommer allvarligare former av fysisk barnmisshandel i länder, där
uppfostringsvåld accepteras (Zolotor, Theodore, Chang, Berkoff &
Runyan, 2008). I länder, som lagstiftat om förbud mot uppfostringsvåld 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 procent. 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 överlappade 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 upplevt 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 dubbelt så ofta (83 %) som övriga barn utsatts för någon form av misshandel 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 överensstämmer 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 procent 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 pojkarna 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) visade 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 & PonsSalvador, 2004). Anmälningarna om våld mot barn ökar dock, då toleransen mot våld i samhället minskar (Jernbro & Janson, 2016). Det går
inte att förlita sig helt på officiell statistik såsom anmälningar till socialtjänsten 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 behov 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 förutspå framtiden för de barn, som växer upp under svåra hemförhållanden. Ackumulerad stress och upprepad negativ påverkan på barnet har
oftast ogynnsam inverkan på barnets utvecklingsprocess, medan enstaka negativa händelser kan ha mindre betydelse (Sommer, 2008). En
banbrytande studie inom detta område är den longitudinella Kauaiundersökningen, 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 personlig 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 sjuklighet 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, psykologiska, beteendemässiga och sexuella problem (Maniglio, 2009). Psykologiska 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, utanförskap och känsla av värdelöshet gentemot andra. Arias (2004) visade att kvinnor som utsatts för misshandel som barn, förutom de direkta 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 placering 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 varierar 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). Tonåringar placeras mer frekvent än yngre barn (SOU 2009:68). Bland
tonårsplacerade barn finns en överrepresentation av barn med utländsk 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 kommer 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 försörjningsstöd hade placerats utanför hemmet före sju års ålder. Bland barn
som växt upp med två föräldrar och en högskoleutbildad och förvärvsarbetande 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). Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61) visade att samhället inte alltid tagit sitt ansvar. Inte bara brister i barnets hemmiljö, utan också samhällets valhänthet 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 placerade barn är sämre än hos övriga barn. I en amerikansk studie uppgavs att över hälften (60 %) av de placerade barnen fått minst en psykiatrisk diagnos under sin livstid, drygt hälften (62 %) fick diagnosen
19

före placering i familjehem (McMillen et al., 2005). En studie av
McCann, James, Wilson och Dunn (1996) visade att av ungdomar i åldrarna 13-17 år hade cirka en fjärdedel av de placerade barnen uppförandestörning, oro och ängslan eller depression.
I en norsk studie av Lehmann, Havik, Havik och Heiervang (2013) uppfyllde 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 emotionella 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 jämförelse 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 välbefinnande 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 psykofarmaka 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 upplevde sämre psykosocialt stöd än övriga unga. De var även en högriskgrupp för att misslyckas i skolan och som vuxna utveckla ohälsa
(Socialstyrelsen, 2018). Tillgången på hälso- och sjukvård samt tandvård 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 barnen hade hög frånvaro från skolans hälsobesök, lägre vaccinationstäckning samt bristfällig uppföljning av tandhälsan jämfört med övriga
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barn. Hälften av barnen hade obehandlade hälsoproblem som hänvisades vidare till mer specialiserad hälso- och sjukvård. För att tillgodose 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 långsiktiga 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 skolgång (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 studieresultat (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 jämfört med övriga jämnåriga (Berlin et al., 2011; Blair, Stewart-Brown,
Hjern & Bremberg, 2013). Av barn som var placerade sista året i grundskolan 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 (Socialstyrelsen, 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 narkotika. Det kan också handla om känslomässiga trauman orsakade av föräldrars 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 negativt. Därför behövs tidiga insatser för att förhindra att psykisk ohälsa
utvecklas (Bruskas, 2008).
Negativa erfarenheter av uppbrott från den biologiska familjen och frekventa familjehemsbyten kan också vara hindrande faktorer för inlärning. Erfarenheter av uppbrott ökar risken för att utveckla fysiska,
emotionella och beteendemässiga problem (Christian, 2003). När ungdomar 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, vilket också inverkar negativt på skolgången (Christian, 2003; Geenen &
Powers, 2006; Sullivan, Jones & Mathiesen, 2010; Vacca, 2008). Förutom att hantera känslomässiga konsekvenser av skolbyte ska barnet
även anpassa sig till nya lärare, klasskamrater och regler. Skolbyte riskerar 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 lärande. Christian (2003) anser att placerade barn behöver vuxna, som
kan föra deras talan avseende behov av särskilt stöd. Ungdomar i Socialstyrelsens ungdomsråd för placerade barn påpekade vikten av att
snabbt komma igång med skolan vid en placering. Ungdomarna framhöll 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 välbefinnande, blir därmed hinder för barnets lärande. Kompetenta lärare, 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 lärarens 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 ekonomi och bidragsberoende som vuxna (Pecora et al., 2006). Fortsatt
bidragsberoende över generationsgränser bryts genom utbildning
(Stenberg, 2000). Ofullständiga eller låga betyg vid avslutad grundskola 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 övriga 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 antogs av FN:s Generalförsamling den 20 november 1989 är central i relation till skolans arbete för utsatta barn. Barnkonventionen trädde i
kraft den 26 januari 1990 och Sverige ratificerade den samma dag tillsammans 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 skolan. Konventionen handlar i korthet om att alla barn ska få sina grundläggande 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 artiklar 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, överlevnad 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 föräldrar 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 psykiskt våld, övergrepp samt alla former av försummelse av föräldrar 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 förebyggande hälsovård.
• Artikel 25 framhåller statens ansvar för att regelbundet kontrollera att barn, som omhändertagits av myndigheter, behandlas
väl.
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• Artikel 28 uttrycker barns rätt till utbildning och att de ska uppmuntras 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 studieavbrott.
• 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 rättigheter var den svenska författaren och pedagogen Ellen Key (18691926). Hennes ideologi var - liksom Rousseaus på 1700-talet – tron på
det goda barnet och barnets rätt till en uppväxt fri från uppfostringsvåld. Key betonade att uppfostringsvåld skapar okänsliga sinnen och
att de som utsatts för detta uppmuntras att begå samma våldshandlingar, som de själva utsatts för. Hon vände på uppfattningen, att barnmisshandel bara förekom i lägre samhällsklasser, till att det berörde
alla samhällsklasser (Key, 1900).
Trots Ellen Keys ideologi om en barnuppfostran fri från uppfostringsvåld var det först år 1979 som Sverige, först i världen, införde agaförbud. 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 utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
Föräldrabalken innehåller inte några straffåtgärder, vilket innebär att
förbudet mot uppfostringsvåld är mer omfattande än brottsbalkens definition 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 folkskolestadgan år 1958.
När en vårdnadshavare gör sig skyldig till misshandel, försummelse
eller på annat sätt brister i omsorgen om barnet, som kan medföra bestående 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 vårdnaden till den andra föräldern ensam. Om båda föräldrarna brister i
omsorgen ska rätten flytta vårdnaden till en eller två särskilt förordnade 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 frivillighet. Insatserna ska utformas på ett sätt som tar tillvara personens möjligheter och vilja att själv förändra den sociala situationen. Vid alla åtgärder 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 omhändertagande, 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 placering utanför hemmet ska såväl biologiska föräldrar som barn göras delaktiga 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 skollagen (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 förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Uppdraget är dessutom att ge elever
det stöd och den stimulans de behöver för sin kunskapsutveckling. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skillnader i elevernas 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 funktionsnedsättningen. 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 elevhälsoteam. 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 hälsooch sjukvårdslagen arbeta förebyggande och fullgöra kraven på god
vård. Det innebär att elevhälsovården ska ha god kvalitet, vara lättillgänglig, 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 (ansvarig 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 barnets ålder och mognad. Elevhälsans medicinska insatser är en egen
självständig verksamhetsgren inom skolan och insatserna är kostnadsfria, frivilliga och omfattas av stark sekretess (SFS 2009:400; SFS
2010:800). Det innebär att skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt gentemot övrig personal i och utanför skolan.
En viktig bestämmelse för utsatta barn infördes i hälso- och sjukvårdslagen 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 annan 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). Tillsammans med övriga uppväxtmiljöer formas där elevers attityder och värderingar (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 bidrar till social utstötning och känsla av misslyckande, vilket kan få negativa följder för eleven resten av livet.
Skolan har, förutom kunskapsuppdraget, även uppdraget att utveckla
elevernas kompetenser och förmågor, exempelvis problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, vilka är viktiga skyddsfaktorer 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 sammanhang, delaktighet, möjlighet att använda alla sina sinnen och utveckla
kreativitet (Proposition 2001/02:14). Svårigheter i skolan, särskilt läsoch 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 forskaren Bath (2015) har formulerat tre principer för att skapa en god vardagsmiljö för barn som är traumatiserade. Den första principen handlar om behovet av trygghet, den andra om relationer till andra och den
tredje om copingstrategier, det vill säga förmåga att hantera stressfyllda 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 potentiellt 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, engagemang och trygghet. Elever som skattar högt på dessa faktorer har
god skolanknytning och de som skattar lågt har bristande skolanknytning (Zwarych, 2004). Detta är viktiga delar i skolans kompensatoriska
uppdrag (SFS 2010:800). I skolan möter elever således både kunskapsmässiga och sociala utmaningar.
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Elevhälsans roll
Ökningen av emotionella, psykiska och sociala svårigheter är en utmaning 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 utvecklingsarbetet på skolan (Cernerud, 2017; Hillman, 2010; Persson,
2016). Elevhälsan ska bland annat bidra till att skapa miljöer som stödjer 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 lärande, 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 elevhälsoteam, skapar förutsättningar för ett arbetssätt baserat på ökad
samverkan (Clausson & Morberg, 2012; Socialstyrelsen, 2014b). Elevhälsan 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 Stockholm 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, mässling, 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 förebyggande och hälsofrämjande arbetet (SOU 2000:19). I de flesta västländer 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 eftersom det utförs i skolan och i en kontext som ställer stora krav på ensamarbete, vilket även medför svårigheter att tydliggöra den professionella 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 professioner inom skolan. Detta kan försvåra för skolsköterskan att bedriva ett hälsoarbete utifrån ett holistiskt perspektiv, eftersom elevhälsoarbetet 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 vårdnadshavare (Paavilainen et al., 2000). Det har framkommit att elever
upplever det svårt att få tag på skolsköterskan på grund av korta mottagningstider. 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 påverkas i sin tur av hur många skolor och antalet elever som skolsköterskan ska ansvara för (Reuterswärd & Lagerström, 2010).
Eftersom skolsköterskor möter elever i olika åldrar, med olika erfarenheter och olika mognad behöver de arbeta med olika strategier
(Golsäter, Enskär & Harder, 2014). Som en del i elevhälsoarbetet erbjuds alla elever hälsobesök hos skolsköterskan innehållande hälsosamtal 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 årskursvisa 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 hälsosamtalet genomförs samt elevens möjlighet till delaktighet är grundläggande 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 skolsköterskan än barn från högre socialgrupper (Borup & Evald Holstein, 2004).
Skolsköterskan använder ofta motiverande samtal (MI) som ett förhållningssätt vid hälsosamtalet med eleven. Det är ett förändringsinriktat, personcentrerat och styrande arbetssätt för dialog om livsstilsförändring. Förhållningssättet utgår från delaktighet och självbestämmande 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 prioriteringar och själv genomföra insatser. Detta skapar självstärkande processer, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende, identitet och tillhörighet (Mæland, 2005; Medin & Alexanderson, 2000).
Skolsköterskan ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet, vilket kräver en kontinuerlig kunskapsutveckling (SFS 1998:531). För att det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet ska fungera behöver skolsköterskan förutom sin omvårdnadskompetens och medicinska kunskap även folkhälsovetenskaplig kompetens (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 kollegor, reflektion samt mentorskap. Bra metod för detta anses grupphandledning 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 varierar 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 utvecklats till att se hälsa som en resurs i det dagliga livet.
I folkhälsoarbetet ingår både hälsofrämjande och förebyggande insatser (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 komplexitet 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 bestämningsfaktorer samspelar och att fokus ligger på den biopsykosociala processen. Modellen beskriver alltså den sociala kontext som barn
och familjer befinner sig i och som visar det ömsesidiga samspelet mellan 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 samverkande nivåer innehållande olika skydds- och riskfaktorer: 1) Mikrosystemet motsvarar sociala nätverk och relationer såsom familjen och vänner, 2) Mesosystemet omfattar levnadsvanor, 3) Exosystemet utgörs av
barn och ungas livsvillkor. Dit räknas materiella och sociala samman35

hang, där barn och unga lever och studerar vilket bestäms av exempelvis boende, skola, elevhälsa samt hälso- och sjukvård och 4) Makrosystemet som relateras till övergripande strukturella faktorer, exempelvis
samhällsekonomi och lagstiftning om elevernas rätt till elevhälsa.
Strukturerna i modellen omsluts av varje högre struktur.

Makrosystem

Exosystem

Mesosystem

Mikrosystem
Individen
Händelser och förändringar i miljön över tid

Figur 1. Illustration av den ekologiska förklaringsmodellen. Samspel mellan faktorer 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 bestäms av risk- och skyddsfaktorer i detta ekologiska system.
Barnmisshandel kan utifrån den ekologiska modellen även förklaras på
individ-, familj- och samhällsnivå. På samhällsnivå betonas ekonomiska förhållanden, kulturella normer och informationsinsatser. På familjenivå kan det vara insatser som främjar familjens välmående, exempelvis sociala nätverk, elevens hälsosamtal hos skolsköterskan samt
hembesök av professionella. På individnivå betonas föräldrars psykiska hälsa, missbruk, barnets temperament och funktionsnedsättning. Insatser behöver genomföras på alla nivåer för att skydda barnet
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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, exempelvis familjen, skolan och fritidsmiljön.
Befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer följer inte de organisationsstrukturer 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 interpersonell samverkan mellan olika yrkesgrupper (Axelsson & Axelsson,
2007), vilket elevhälsoteamet i skolan är ett exempel på. Inom elevhälsoteamet 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 emotionsteori under 1970-talet. Flera forskare beskriver att emotioner kan ses
som en länk mellan mikro- och makrosystemet i den ekologiska modellen 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 positivt bemötande kan väcka stolthet. Vad som väcker positiva eller negativa 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, förnedring och kränkning anser Dahlgren och Starrin (2004). Att få andra
människor att känna skam kan vara ett maktutövande över andra människor, eftersom de som känner skam inte säger emot. Att bli övergiven, 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 sammanhang, vilket får betydelse för personen. Affekterna kan göra goda
saker bättre och dåliga saker sämre. Detta kan i sin tur skapa motivation till att agera. Nathanson (1992) betonar vikten av att vara medveten om och kunna tolka sina egna affekter för att kunna agera adekvat i en situation. Positiva affekter, exempelvis glädje, förmedlar att
något är bra och negativa affekter, att något behöver förändras. Affekter 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 kontrollera 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 någon 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 utsätts 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 skolsköterskans 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 familjehemsplacerade barn, har uppmärksammats på nationell nivå i statliga utredningar 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 uppfatta 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 kompetensutveckling 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 hälsoundersökning. 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 nationell 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 annat 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 underskattas 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 kunskapsbrist, 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 misstolkas situationen av vuxna genom att berättelsens betydelse övertolkas 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 konsekvenserna av utsattheten samt val av lämplig tid, plats och person att anförtro 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 relationen 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 berättat. När en grupp personer, där det var känt att de utsatts för sexuella 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 sannolikheten 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 långsiktighet, vilket resulterar i onödigt mänskligt lidande och stora samhällskostnader.
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 socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SoL). De har även en uppgiftsskyldighet 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 anmälningsplikten 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 riskerar 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 sexuella 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 skolprestation bland familjehemsplacerade barn jämfört med ej placerade barn. Ett delsyfte var att undersöka om skolanknytning modifierade associationen mellan familjehemsplacering och skolprestation (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 kvantitativa 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, vilket är en bra metod för att utforska hur uppfattningar är konstruerade
och för att kunna upptäcka, identifiera och förklara gap mellan kunskap och praktiskt handlande (Kitzinger, 1994). Den kvalitativa intervjun 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 hypotesgenererande studie. Studiens resultat gav upphov till nya frågeställningar som undersöktes genom sekundäranalys av det insamlade
datamaterialet (studie II) samt kvantitativa analyser av ett populationsbaserat datamaterial ur elevhälsodatabasen ELSA (studie III och
IV).
Studie I och II fokuserade på skolsköterskors definition av och erfarenheter 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 sexuella 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 hälsoproblem och en mer negativ livsstil i förhållande till övriga elever besvaras i studie III. Frågeställningen om förhållandet mellan skolanknytning och skolprestation samt familjehemsplacering och om skolanknytning modifierande associationen mellan familjehemsplacering
och skolprestation presenteras i artikel IV. Se vidare figur 2 om studiernas inbördes förhållande.
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Studie I
Upptäcka och stödja
barn som far illa

S

Studie II
Hantera sexuella
övergrepp

Studie III
Familjehemsplacerade
barns hälsa och livsstil

Studie IV
Familjehemsplacerade
barns skolanknytning

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
I: The School Nurse’s Ability to Detect and Support
Abused Children: A TrustCreating process.
II: School Nurses Avoid
Addressing Child Sexual
Abuse.
III: Swedish populationbased study of pupils
showed that foster children
had increased risk for illhealth, negative lifestyles
and school failure
IV: Could school attachment modify the relation
between foster care placement and school achievement? Results from a Swedish population-based
study

Studiepopulation
23 skolsköterskor

Metod
Fokusgruppsintervjuer

Analys av data
Grounded Theory

23 Skolsköterskor

Sekundäranalys av
fokusgruppsintervjuer från studie I
Tvärsnittsdata från
kommunernas elevhälsodatabas ELSA

Tematisk analys

Tvärsnittsdata från
kommunernas elevhälsodatabas ELSA

Univariata (Chi2)
och multivariata
regressionsanalyser
samt t-test

Populationsstudie
Två läsår: 2012/13
och 2013/14
13739 elever i åk 4, 7,
gymnasiet åk 1
Populationsstudie
Tre läsår: 2012/13,
2013/14 och 2014/15
20340 elever i åk 4, 7,
gymnasiet åk 1
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Univariata (Chi2)
och multivariata
regressionsanalyser

DATAINSAMLING OCH ANALYS (STUDIE I OCH II)
Fokusgruppsintervjuer
Den kvalitativa ansatsen valdes, eftersom syftet med studien var att utforska 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 skolsköterskor. Vid utformningen av studien beslutades att träffa varje fokusgrupp två gånger för att möjliggöra uppföljning och fördjupning av den
första intervjun och därmed kunna uppnå mättnad. Denna studiedesign underlättar att bygga upp en teori genom att gå från generella frågor 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. Inklusionskriterierna 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 arbetsplatser 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 personer med olika bakgrund och erfarenheter i varje grupp. Alla deltagare
var kvinnor, vilket speglar könsfördelningen inom skolsköterskegruppen.
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Genomförande
Information om studien lämnades både muntligt och skriftligt till ledningsansvariga 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 ansvariga för studien tillika moderator vid intervjuerna (doktoranden) har
tidigare erfarenheter som skolsköterska och ledningsansvar för medicinska elevhälsan. Genom att inneha ett länsövergripande uppdrag för
utvecklingsfrågor var moderatorn en känd person för många av skolsköterskorna. 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 tematiserad 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 stödinsatser; (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 (huvudhandledaren) dokumenterade skriftligt varje intervju och flikade in frågor för att förtydliga diskussionen. Intervjuerna inleddes med information 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 intervju lästes observatörens dokumentation upp och skolsköterskorna fick
möjlighet att bekräfta eller korrigera innehållet, vilket ökade validiteten. Omedelbart efter varje fokusgruppsintervju diskuterade modera47

torn och observatören intrycken av atmosfären i gruppen, vilket dokumenterades (Wibeck, 2010). Varje fokusgruppsintervju varade i cirka
två timmar, spelades in och transkriberades ordagrant i nära anslutning 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 teorin kunna modifieras med ny data (Glaser, 1978, 2011). Analysprocessen 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 ursprungsdata för att minimera risk för bias. För att öka reliabiliteten bearbetades och analyserades materialet stegvis, först individuellt, sedan diskuterades det gemensamt av de två forskarna tills konsensus uppnåddes
(Glaser, 2011). Citat användes från alla intervjuer för att illustrera kategorierna.

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 identifiera, 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 personer som hade professionella erfarenheter av arbete som skolsköterska,
socialarbetare och psykoterapeut, vilket gav en förförståelse och möjlighet 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 sorterades koder i potentiella teman genom att göra tankekartor och organisera 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 tematisk 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 elevhälsodatabasen 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 skolsköterskans rutinmässiga arbete (Hillman, 2010). Aktuella studier omfattar två respektive tre läsår. Kommunen har givit skriftlig information till både vårdnadshavare och elever om hur de hälsouppgifter som
sammanställs i ELSA hanteras. Inför sammanställning av data inhämtade 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 515 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 skolsköterskor i samband med drygt 20 000 elevers hälsosamtal. Frågor
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som elever missförstått har tagits bort eller formulerats om. Denna förståelsekorrigering 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 svarat på hälsoenkäten tillsammans med föräldrar i hemmet. Övriga elever har svarat enskilt i skolan och själva lämnat in enkäten till skolsköterskan. Föräldraenkäten har fyllts i hemma och lämnats in i slutet kuvert till skolsköterskan. En mindre grupp elever med funktionsnedsättning, som haft svårt att fylla i enkäten, fick hjälp av skolsköterskan genom att frågan lästes upp och eleven besvarade frågan muntligt eller
skriftligt. Svaren på frågorna har validerats i samband med hälsosamtalet och missförstånd har korrigerats av skolsköterskan i samstämmighet 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 misssat registrera hela klasser på grund av hög arbetsbelastning. Särskilt
äldre elever avstod eller uteblev i högre grad från hälsobesöket och arbetsbelastningen 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 interna bortfallet var lågt (0-1 %).
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Hälsovariabler för analys
I elevenkäterna fanns bakgrundsfaktorer med frågor om ålder, kön, familjekonstellation och födelseland samt studieprogram på gymnasiet.
Den oberoende variabeln var barn boende i familjehem. Boendesituation 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) gymnasieförberedande program/introduktionsprogram (2) yrkesprogram (3) högskoleförberedande 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 psykosomatiska symtom. Frågorna omfattade sömnsvårigheter, att inte
känna sig utvilad på morgonen och negativa känslor såsom att må dåligt, 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 psykosomatiska 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 frukostvanor, fysisk aktivitet samt tobak-, alkohol- och narkotikabruk. Utsatthet 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 dåligt/Stämmer inte alls” = Nej. ”Varje dag/Ofta” = Ja och ”Sällan/Aldrig” = Nej. ”Aldrig/Har provat/Någon/några gånger i månaden/Någon/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 = Negativ, 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 logistisk regressionsanalys genomfördes, uttryckt som justerat odds ratio
(AOR) med ett 95 % konfidensintervall, justerat för ålder (årskurs), födelseland, funktionsnedsättning och relationen till andra elever. Trender i antal rapporterade psykologiska och psykosomatiska symtom relaterade till placering i familjehem analyserades genom regressionsanalys. 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. Jämförelser 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 familjehem (23 %) jämfört med övriga jämnåriga barn (9 %), med överrepresentation 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 bortfallet är desamma som i studie III.
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Hälsovariabler för analys
De oberoende variablerna boende i familjehem, kön, barnets födelseland, 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 skolpersonal 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”. Svarsalternativen 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 skolanknytning 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 skolanknytning samt för skolprestation justerat för kön, födelseland och funktionsnedsättning. I samtliga analyser sattes gränsen för statistisk signifikans till p <0.05. För att undersöka sambandet mellan indexet för
skolanknytning och familjehemsplacering gjordes ett t-test. De statistiska 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 skolanknytning 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 kommunernas 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 datainsamlingen påbörjades, i kontakten med skolsköterskorna, under datainsamlingens gång, vid analysen samt vid skrivandet av artiklar. Fokusgruppsintervjuerna följde de etikkrav som då tillämpades med utgångspunkt 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 inhämtades från varje enskild skolsköterska. Om någon avböjde deltagande 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. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att all data avidentifierades och kodades för att ingen enskild person skulle kunna identifieras när resultaten
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redovisades (Vetenskapsrådet, 2017). Det påtalades också före intervjun, att om det framkom känsliga uppgifter om någon av deltagarna
fick det inte lämnas ut. Datamaterialet förvaras i låst arkivskåp på ämnet 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 behov av stöd skulle uppkomma erbjöds skolsköterskorna det efter intervjuerna (Wibeck, 2010).
Skolsköterskorna uttryckte genomgående en uppskattning av möjligheten att prata om sina erfarenheter av arbete med barn som far illa.
Farhågor om att informanterna skulle uppleva obehag i gruppen infriades 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 kommunernas rutinmässiga elevhälsoarbete via skolsköterskan. I detta löpande
arbete ger skolsköterskan skriftlig information till både vårdnadshavare och elever om konfidentialitet, frivillighet och om hur hälsouppgifterna 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 samtycke från vårdnadshavare och äldre elever. Frågor i enkäterna av personlig karaktär kan upplevas känsliga, såsom frågor om familjesammansättning, 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/sysselsättning. 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 utveckling (UNICEF, 2008). Att sammanställa data från elevernas hälsobesök 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 utsatta 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 skolsköterskan 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 chefsnivå, dels för de medicinskt ledningsansvariga inom elevhälsan. Studiernas 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 artiklarna 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 föräldrar 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. Tilliten 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.

Tillit

• Kunskap och
erfarenhet
• Bygga relationer
• Prata om känsliga
frågor
• Förebyggande insatser

Anmälan till
socialtjänst

Figur 3. Den tillitsskapande processen ger förutsättningar för skolsköterskan att
göra anmälan till socialtjänsten och därmed möjliggöra att barn får adekvat stöd och hjälp.

Fyra huvudkategorier som byggde upp tilliten framträdde, vilka förklarade 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 erfarenhet. Den andra kategorin var att bygga relationer och den tredje att
prata om känsliga frågor. Den fjärde kategorien handlade om förebyggande 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 upptäcka övergrepp och stödja barnen. Undvikandet berodde på att sexuella övergrepp väckte starka känslor, en komplicerad avslöjandeprocess och skolsköterskans ambivalens, vilka var de teman som växte
fram under analysen. Varje tema bestod av två till tre underteman (se
Figur 4).

Väcker starka känslor
- Känslig privat sfär

UNDVIKANDE

Skolsköterskans
ambivalens
- Att se bakom symtomen

- Distansering i språket

- Professionell utsatthet

Avslöjandeprocessen
- Att våga se
- Hur barn berättar
- Öppna upp och inte ge upp

Figur 4. En schematisk bild av undvikande som huvudtema och temana starka
känslor, avslöjandeprocessen och skolsköterskans ambivalens med underteman.

Att skolsköterskorna inte spontant nämnde sexuella övergrepp som en
del av barnmisshandel var den första signalen på deras ambivalens inför detta fenomen. De uttryckte ett inre motstånd mot att överhuvudtaget 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 övergrepp. 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 övriga 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 jämnåriga.
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Familjehemsplacerade flickor och pojkar hade sämre studieresultat
jämfört med jämnåriga klasskamrater. Ett oväntat fynd var att placerade barn i mindre utsträckning än förväntat hade diagnostiserade läsoch skrivsvårigheter.

STUDIE IV – Familjehemsplacerade barns skolanknytning
I studien var 252 elever (1,2 %) placerade i familjehem. Det var signifikant färre elever som bodde i familjehem som studerade på de högskolförberedande gymnasieprogrammen jämfört med elever i samma
ålder som inte var placerade. På gymnasieskolans introduktionsprogram, 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 familjehemsplacering på skolprestation. Lägre värden indikerar bättre skolprestation på skalan för missnöjdhet med sin skolprestation (%).
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Figur 5 visar att sambandet mellan familjehemsplacering och skolprestation inte var signifikant när eleverna hade hög skolanknytning. Däremot blev sambandet mellan familjehemsplacering och högre risk för
dålig skolprestation signifikant vid låg skolanknytning (p<0.001).
Sålunda modifierade skolanknytning sambandet mellan familjehemsplacering 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 riskerar att fara illa samt initiering av stödinsatser. Avhandlingens studier
visade 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 som socialtjänst eller övrig
hälso- och sjukvård.
För att förstå och förklara avhandlingens resultat tar diskussionen nedan sin utgångspunkt i den ekologiska modellens samspel mellan bestämningsfaktorer 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 berätta. 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 familjen eller i det sociala nätverket. För att den professionella ska våga
agera när övergrepp avslöjas visade Grace et al. (2012), att det var väsentligt att lita på att övergreppen upphörde och att barnet fick god behandling och stöd för att motverka negativa sociala, psykiska och fysiska 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, oftast 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 frågar. 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 exponerats 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 upptäcka utsatthet är att fråga om det allmänna välbefinnandet och relationer, 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 skolanknytning. Studie I och II visade att tillitsfulla relationer var en förutsättning för att upptäcka utsatta barn, att barnet skulle berätta, att
skolsköterskan skulle agera och eleven därmed kunna få stöd. Betydelsen 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 mätinstrument (Johnson et al., 2001; Libbey, 2004; Zwarych, 2004) och
handlade om relationer till lärare och skolkamrater, delaktighet, trivsel, trygghet och stöd i skolan. Studien visade betydelsen av god skolanknytning särskilt för familjehemsplacerade barns upplevda skolprestation. Mouton et al. (1996) bekräftar betydelsen av god skolanknytning 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 saknade i högre utsträckning behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. 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 möjlighet 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 förutom 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 påverkade 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 motivation 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 elevens skolresultat. En god relation till läraren är dessutom en skyddsfaktor 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 återhämtning (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 betydelse.
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 särskilt 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 hälsoproblem 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 pojkarna, 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) påvisade 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 enkätstudier 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 organisatoriska förutsättningar och resurser. Fontes och Plummer (2010)
lyfter betydelsen av att organisatoriska och systematiska hinder identifieras 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 lågriskområden, 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).
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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 visade att tilltro till systemet ökade förutsättningarna för att eleverna
skulle få stöd. Skolsköterskans tidigare negativa erfarenhet av samverkan 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; Giddens, 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 berättelse och reagerar på ett stödjande sätt är viktigt för att barnet ska
våga berätta och för att avslöjandeprocessen inte ska försenas eller utebli (studie I och II). Skolsköterskans kunskap och färdighet byggs upp
av både teoretisk kunskap och erfarenhet. Denna förtrogenhetskunskap kan också förvärvas genom samarbete och erfarenhetsutbyte med
kollegor. Skolsköterskorna i studie I beskrev det värdefulla i att samarbeta och konsultera erfarna kollegor. Detta kan jämställas med det som
Josefsson (1988) kallar lärlingskap. Mångårig erfarenhet ger en förtrogenhet 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 samlevnadsundervisningen (studie I och II). Skolfrånvaro kan vara tecken på utsatthet
(Kearney, 2008). Om journaldokumentationen innehöll relevant information 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 tvekade 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 begränsas. Därför borde det finnas en strategi som kompletterar såväl behovet av barnskydd som av stödinsatser.
Att ha en trygg uppväxt och att få sina grundläggande behov tillgodosedda 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 socialtjänstens 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 utredningarna 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 elever uppgav att de inte blev lyssnade på och inte kände sig delaktiga i
skolan. Både studie III och IV visade att de familjehemsplacerade barnen hade större behov av stöd än vad de fick. Att använda ett barnperspektiv 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 kvantitativa forskningsmetoder har använts, vilka kompletterar varandra i sökandet 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 elevhälsoarbete (studie I och II). Det finns få tidigare populationsbaserade studier med familjehemsplacerade barn och tillgången till elevhälsodatabasen 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 professionella som arbetar med barn inom olika verksamheter, exempelvis
inom skolan, elevhälsan, socialtjänsten och BUP.
De kvalitativa studierna (I och II) med fokus på skolsköterskans profession 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 begränsat 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 fördjupad 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 upprepade 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 administrativa 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 deltagarna 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 observatörens skriftliga dokumentation upp och skolsköterskorna fick
möjlighet att bekräfta eller korrigera innehållet, vilket ökade validiteten. Samstämmigheten i utsagor och reflektioner mellan de olika grupperna var god.
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En styrka med studie III och IV var att undersökningen byggde på enkätfrågor som kontinuerligt hade validerats av elever och skolsköterskor avseende förståelse. Frågorna byggde på instrument som tidigare
använts för att mäta elevers hälsa och livssituation. Den interna validiteten har ökats genom att frågor omformulerats utifrån skolsköterskors erfarenheter av hur elever förstår, tolkar och svarar på hälsofrågor.
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 barnets 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 familjehemsplacerade 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 analyserades materialet från fokusgruppsintervjuerna stegvis, först individuellt,
sedan diskuterades det gemensamt av forskarna tills konsensus uppnåddes. Textanalyserna har stärkts av att forskarna flera gånger återgått till originaltexten för att säkerställa att resultatet täcktes in av datamaterialet och att inga relevanta data utelämnades. För att öka tillförlitligheten, var det i delstudie I två personer involverade i analysprocessen 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 atmosfär. Medverkande skolsköterskor hade kunskap om barn som far
illa och lång erfarenhet inom skolsköterskeyrket. Det har troligen påverkat resultatet positivt och givit fördjupad kunskap om hur skolsköterskan identifierar tecken på barns utsatthet och initierar stödinsatser. 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 nämnvärt, 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 familjehemsplacerade elever i åk 4, som förmodligen underrapporterade
olika problem, vilket skulle kunna bero på oro för konsekvenser av rapportering.
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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 eleverna 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 upptäckt och stöd. Samtalet behöver dock kompletteras med frågor
om våldsutsatthet.
 Genom hälsobesök, skolsköterskans medverkan i sex- och samlevnadsundervisning samt öppna mottagningar kan tillit skapas,
vilket ökar möjligheten för tidig upptäckt och stöd.
 Genom att främja en god skolanknytning kan den upplevda skolprestationen höjas för alla elever och inte bara för de familjehemsplacerade barnen.
 Hälsoundersökningen behöver kompletteras med frågeställningar kring läs- och skrivsvårigheter samt traumatisering för att
familjehemsplacerade barns behov av stöd ska kunna tillgodoses.
 Utifrån barnkonventionens intentioner om stöd till utsatta barn
behövs en väl fungerande elevhälsa med kunskap om verkningsfulla 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 konsultationer 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 generellt och systematiskt sätt kan ställa direkta frågor om våldsutsatthet
för att upptäcka barn som far illa. Kunskap behövs om positiva och negativa konsekvenser av att bli tillfrågad om upplevelser och erfarenheter 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. Därför 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 hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra familjehemsplacerade 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.

74

TACK till
Stort tack till min huvudhandledare Ulla-Britt Eriksson för att du alltid
varit genuint engagerad, uppmuntrande och stöttande. Tack för alla givande och lärorika diskussioner under arbetets gång. Utan ditt stöd och
din hjälp i alla lägen hade inte denna avhandling varit möjlig. Att få
arbeta tillsammans med dig har varit en fantastiskt rolig resa.
Min examinator, bihandledare, ämnesansvarig och medförfattare CarlGustaf Bornehag för konstruktiv kritik. Tack för dina insatser i artiklarna III och IV.
Medförfattare Staffan Janson för din gedigna kunskap om barnmisshandel och betydelsen av att koppla forskningen till praktiken. ”Inte
komplicera det mer än nödvändigt.” Tack för din insats i artikel III.
Kollega och medförfattare Carolina Jernbro för att du alltid varit positiv och haft en hjälpsam inställning i alla lägen. Min egen SPSS-akut!
Tack för din insats i artikel IV.
Medförfattare och före detta kollega GullBritt Rahm för mycket gott
samarbete. Tack för din insats i artikel III.
Medförfattare Birgitta Svensson som uppmuntrade och banade väg till
mina doktorandstudier samt för allt gott samarbete både i forskningen
och i praktiken. Tack för din insats i artikel III.
Daniel Ping-I Lin för din hjälp med analysarbetet till artikel IV.
Alla inom ämnet folkhälsovetenskap och ”i korridoren” som funnits där
som stöd.
Annelie Ekberg Andersson för all hjälp med referenshantering.
Kerstin Almqvist och Charlotte Bäccman för er värdefulla granskning
av mitt avhandlingsarbete vid slutseminariet.

75

Min chef Anna-Lena Norlander Groth, kollegorna Anna Enström och
Malin Lundgren Kullgren som alltid stöttat och visat intresse för mitt
avhandlingsarbete.
Gabriella Alström för korrekturläsning och den fina bilden till omslaget
på min avhandling.
Skolsköterskor som delat med sig av kunskap och erfarenheter gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Karlstads kommun, Region Värmland och Stiftelsen Allmänna Barnhuset som delfinansierat avhandlingsarbetet.
Min familj som uppmuntrat och peppat mig och tack Hans för all hjälp
med korrekturläsning!

76

REFERENSER
Andersson, T., Heimer, G., & Lucas, S. (2014). Våld och hälsa-En
befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till
hälsa. Uppsala: Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
Annerbäck, E. M., Wingren, G., Svedin, C. G., & Gustafsson, P. (2010).
Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden–
findings from a population‐based youth survey. Acta Paediatrica, 99(8),
1229-1236.
Antonsson, A.-C., & Sandström, B. (2000). Reflektion - kärnan i
omvårdnadshandledning. Nordic Journal of Nursing Research, 20(4), 38-41.
Arias, I. (2004). The legacy of child maltreatment: Long-term health
consequences for women. Journal of Women's Health, 13(5), 468-473.
Axelsson, R., & Axelsson, S. B. (2007). Folkhälsa i samverkan mellan professioner,
organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur.
Barbalet, J. M. (1998). Emotion, social theory, and social structure: A macroscoiological
approach. New York: Cambridge University Press.
Bath, H. (2015). The three pillars of traumawise care: Healing in the other 23
hours1. Reclaiming Children and Youth, 23(4), 5-11.
Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. American
Psychologist, 35(4), 320-335.
Berlin, M., Vinnerljung, B., & Hjern, A. (2011). School performance in primary
school and psychosocial problems in young adulthood among care
leavers from long term foster care. Children and Youth Services Review,
33(12), 2489-2497.
Bessell, S., & Gal, T. (2009). Forming partnerships: The human rights of
children in need of care and protection. The international Journal of
Children's rights, 17(2), 283-298.
Blair, M., Stewart-Brown, S., Hjern, A., & Bremberg, S. (2013).
Barnhälsovetenskap. Lund: Studentlitteratur.
Bonanno, G. A., Noll, J. G., Putnam, F. W., O'Neill, M., & Trickett, P. K.
(2003). Predicting the willingness to disclose childhood sexual abuse
from measures of repressive coping and dissociative tendencies. Child
Maltreatment, 8(4), 302-318.
Borup, I. K. (2000). Danish pupils' perceived satisfaction with the health
dialogue: Associations with the office and work procedure of the school
health nurse. Health Promotion International, 15(4), 313-320.
Borup, I. K. (2002). The school health nurses assessment of a successful health
dialogue. Health & Social Care in the Community, 10(1), 10-19.
Borup, I. K., & Evald Holstein, B. (2004). Social class variations in
schoolchildren's selfreported outcome of the health dialogue with the
school health nurse. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(4), 343-350.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code
development. Chicago: Sage.
77

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.
Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Bremberg, S., & Eriksson, L. (2010). Investera i barns hälsa. Stockholm: Gothia.
Briere, J., & Elliott, D. M. (2003). Prevalence and psychological sequelae of selfreported childhood physical and sexual abuse in a general population
sample of men and women. Child Abuse & Neglect, 27(10), 1205-1222.
Bronfenbrenner, U. (1979). Ecology of human development: Experiments by nature and
design. Cambridge: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U. (1995). Developmental ecology through space and time: A
future perspective. In I. Moen, G. Elder, & K. Luscher (Eds.), Perspectives
on the ecology of human development (ss. 619-647). Washington DC: American
Psychological Association.
Bruskas, D. (2008). Children in foster care: A vulnerable population at risk.
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 21(2), 70-77.
Bussmann, K.-D., Erthal, C., & Schroth, A. (2011). The effect of banning corporal
punishment in Europe: A five-nation comparison. Halle-Wittenberg, Germany:
Martin-Luther-Universität.
Butchart, A., Phinney Harvey, A., Mian, M., Furniss, T., & Kahane, T. (2006).
Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence.
Geneve: World Health Organization.
Calabrese, R. L. (1987). Adolescence: A growth period conducive to alienation.
Adolescence, 22(88), 929-938.
Carter, J. C., Bewell, C., Blackmore, E., & Woodside, D. B. (2006). The impact
of childhood sexual abuse in anorexia nervosa. Child Abuse & Neglect,
30(3), 257-269.
Cater, Å. K., Andershed, A.-K., & Andershed, H. (2014). Youth victimization
in Sweden: Prevalence, characteristics and relation to mental health and
behavioral problems in young adulthood. Child Abuse & Neglect, 38(8),
1290-1302.
Cerezo, M. A., & Pons-Salvador, G. (2004). Improving child maltreatment
detection systems: A large-scale case study involving health, social
services, and school professionals. Child Abuse & Neglect, 28(11), 11531169.
Cernerud, L. (2017). En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande
arbete. Socialmedicinsk Tidskrift, 94(3), 357-362.
Christian, S. (2003). Educating children in foster care. Children’s policy
initiative, a collaborative project on children and family issues. National
Conference of State Legislatures. Hämtad från
http://www.ncsl.org/Portals/1/documents/cyf/cpieducate.pdf
Clausson, E., Köhler, L., & Berg, A. (2008). Schoolchildren's health as judged
by Swedish school nurses: A national survey. Scandinavian Journal of Public
Health, 36(7), 690-697.
Clausson, E., & Morberg, S. (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund:
Studentlitteratur.
Clausson, E., Petersson, K., & Berg, A. (2003). School nurses’ view of
schoolchildren's health and their attitudes to document it in the school
78

health record: A pilot study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(4),
392-398.
Cocozza, M. (2007). The parenting of society. A study of child protection in Sweden–from
report to support. Doktorsavhandling, Linköping: Linköping University.
Dahlgren, L., & Starrin, B. (2004). Emotioner, vardagsliv och samhälle: En
introduktion till emotionssociologi. Malmö: Liber.
Durbeej, N., & Gumpert, C. H. (2016). Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam
bland familjehemsplacerade barn i Sverige. Stockholm: Centrum för
psykiatriforskning.
Edgardh, K., & Ormstad, K. (2000). Prevalence and characteristics of sexual
abuse in a national sample of Swedish seventeen‐year‐old boys and girls.
Acta Paediatrica, 89(3), 310-319.
Egelund, T., & Lausten, M. (2009). Prevalence of mental health problems
among children placed in out‐of‐home care in Denmark. Child & Family
Social Work, 14(2), 156-165.
Eide, E. R., Showalter, M. H., & Goldhaber, D. D. (2010). The relation
between children's health and academic achievement. Children and Youth
Services Review, 32(2), 231-238.
Ellertsson, A.-S., Garmy, P., & Clausson, E. K. (2017). Health among
schoolchildren from the school nurse’s perspective. The Journal of School
Nursing, 33(5), 337-343.
Ely, M. (1997). On writing qualitative research: Living by words. Chicago: Psychology
Press.
Engström, E. (2017). Skolans arbete med elevers psykiska hälsa. Malmö: Gleerups
Felitti, V., J., Anda, R., F., Nordenberg, D., Williamson, D., F., Spitz, A., M.,
Edwards, V., . . . Marks, J., S. (1998). Relationship of childhood abuse
and household dysfunction to many of the leading causes of death in
adults: the Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American
Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258.
Ferguson, H. B., & Wolkow, K. (2012). Educating children and youth in care: A
review of barriers to school progress and strategies for change. Children
and Youth Services Review, 34(6), 1143-1149.
Finkelhor, D., Ormrod, R., Turner, H., & Hamby, S. (2011). School, police, and
medical authority involvement with children who have experienced
victimization. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 165(1), 9-15.
Finkelhor, D., Vanderminden, J., Turner, H., Hamby, S., & Shattuck, A. (2014).
Upset among youth in response to questions about exposure to
violence, sexual assault and family maltreatment. Child Abuse & Neglect,
38(2), 217-223.
Folkhälsogruppen. (1991). Folkhälsans villkor Stockholm: Allmänna förlaget.
Folkhälsomyndigheten. (2015). Folkhälsans utveckling - 11 målområden.
Hämtad från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-ochlevnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
Fontes, L. A., & Plummer, C. (2010). Cultural issues in disclosures of child
sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 19(5), 491-518.
79

Forsman, H., Brännström, L., Vinnerljung, B., & Hjern, A. (2016). Does poor
school performance cause later psychosocial problems among children
in foster care? Evidence from national longitudinal registry data. Child
Abuse & Neglect, 57, 61-71.
Franzén, E., & Vinnerljung, B. (2006). Foster children as young adults: Many
motherless, fatherless or orphaned: A Swedish national cohort study.
Child & Family Social Work, 11(3), 254-263.
Franzén, E., Vinnerljung, B., & Hjern, A. (2008). The epidemiology of out-ofhome care for children and youth: A national cohort study. British Journal
of Social Work, 38(6), 1043-1059.
Förenta Nationerna. (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Hämtad från
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-ochdemokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-barnets-rattighetercrc/
Garbarino, J. (1977). The human ecology of child maltreatment: A conceptual
model for research. Journal of Marriage and the Family, 39(4), 721-735.
Gauffin, K., Vinnerljung, B., Fridell, M., Hesse, M., & Hjern, A. (2013).
Childhood socio‐economic status, school failure and drug abuse: A
Swedish national cohort study. Addiction, 108(8), 1441-1449.
Geenen, S., & Powers, L. E. (2006). Are we ignoring youths with disabilities in
foster care? An examination of their school performance. Social Work,
51(3), 233-241.
Georgsson, A., Almqvist, K., & Broberg, A. G. (2011). Naming the
unmentionable: How children exposed to intimate partner violence
articulate their experiences. Journal of Family Violence, 26(2), 117-129.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., &
MacMillan, H. L. (2009a). Recognising and responding to child
maltreatment. The Lancet, 373(9658), 167-180.
Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S.
(2009b). Burden and consequences of child maltreatment in highincome countries. The Lancet, 373(9657), 68-81.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded
theory. Mill Valley: Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Mill Valley:
Sociology Press.
Glaser, B. G. (2011). Getting out of the data: Grounded theory conceptualization. Mill
Valley: Sociology Press.
Global initiative to end all corporal punishment of children. (2017). States with
full abolition. Hämtad från http://www.endcorporalpunishment.org/
Golsäter, M., Enskär, K., & Harder, M. (2014). Nurses' encounters with
children in child and school health care: negotiated guidance within a
given frame. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 591-599.
80

Golsäter, M., Lingfors, H., Sidenvall, B., & Enskär, K. (2012). Health dialogues
between pupils and school nurses: A description of the verbal
interaction. Patient Education & Counseling, 89(2), 260-266.
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., & Enskär, K. (2010). Pupils'
perspectives on preventive health dialogues. British Journal of School
Nursing, 5(1), 26-33.
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., & Enskär, K. (2011). Adolescents' and
school nurses' perceptions of using a health and lifestyle tool in health
dialogues. Journal of Clinical Nursing, 20(17-18), 2573-2583.
Grace, L. G., Starck, M., Potenza, J., Kenney, P. A., & Sheetz, A. H. (2012).
Commercial sexual exploitation of children and the school nurse. The
Journal of School Nursing, 28(6), 410-417.
Gustafsson, J.-E., Allodi Westling, M., Åkerman, A., Eriksson, C., Eriksson, L.,
Fischbein, S., . . . Ogden, T. (2010). School, learning and mental health: A
systematic review. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien.
Gustavsson, L. (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
Harder, M., Enskär, K., & Golsäter, M. (2017). Nurses’ use of pliable and
directed strategies when encountering children in child and school
healthcare. Journal of Child Health Care, 21(1), 55-64.
Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. New York: Routledge.
Hedin, L., Höjer, I., & Brunnberg, E. (2011). Why one goes to school: What
school means to young people entering foster care. Child & Family Social
Work, 16(1), 43-51.
Herman, J. L. (1997). Trauma and recovery. New York: Basic books.
Hillman, O. (2010). Skolhälsovård: introduktion och praktisk vägledning (Vol. 2,
uppdaterade och utk uppl). Stockholm: Gothia.
Hjern, A., Vinnerljung, B., & Lindblad, F. (2004). Avoidable mortality among
child welfare recipients and intercountry adoptees: A national cohort
study. Journal of Epidemiology and Community Health, 58(5), 412-417.
Ivarsson, B. H., & Pantzar, M. (2007). Introduktion till motiverande samtal: En
handledning för skolhälsovården. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
Janson, S., Jernbro, C., & Långberg, B. (2011a). Kroppslig bestraffning och annan
kränkning av barn i Sverige. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Janson, S., Svensson, B., & Långberg, B. (2011b). Sweden: A 30-year ban on
physical punishment of children. In J. E. Durrant & A. B. Smith (Eds.),
Global pathways to abolishing physical punishment : Realizing children’s rights.
New York: Routledge.
Jerkeby, S. (2001). Det motsägelsefulla tillitssammanhanget. In G. Aronsson &
J. C. Karlsson (Eds.), Tillitens ansikten (ss. 81-104). Lund:
Studentlitteratur.
Jernbro, C., & Janson, S. (2016). Våld mot barn 2016. Stockholm: Allmänna
Barnhuset, Karlstads universitet.
Jernbro, C., Svensson, B., Tindberg, Y., & Janson, S. (2012). Multiple
psychosomatic symptoms can indicate child physical abusea results from
a study of Swedish schoolchildren. Acta Paediatrica, 101(3), 324–329.
81

Johansson, A., & Ehnfors, M. (2006). Mental health-promoting dialogue of
school nurses from the perspective of adolescent pupils. Vård i Norden,
26(4), 10-19.
Johnson, M. K., Crosnoe, R., & Elder Jr, G. H. (2001). Students' attachment
and academic engagement: The role of race and ethnicity. Sociology of
Education, 7(4), 318-340.
Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G.,
Trillingsgaard, A., & Gillberg, C. (2004). The FTF (Five to Fifteen): the
development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD
and comorbid conditions. European Child & Adolescent Psychiatry, 13(3),
iii3-iii13.
Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in
youth: A contemporary review. Clinical Psychology Review, 28(3), 451-471.
Kessler, R. C., Pecora, P. J., Williams, J., Hiripi, E., O’Brien, K., English, D., . . .
Plotnick, R. (2008). Effects of enhanced foster care on the long-term
physical and mental health of foster care alumni. Archives of General
Psychiatry, 65(6), 625-633.
Key, E. (1900). Barnets århundrade. Stockholm: Bonniers.
Kirk, C. M., Lewis, R. K., Nilsen, C., & Colvin, D. Q. (2013). Foster care and
college: The educational aspirations and expectations of youth in the
foster care system. Youth & Society, 45(3), 307-323.
Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: The importance of
interaction between research participants. Sociology of Health & Illness,
16(1), 103-121.
Kling, S., Vinnerljung, B., & Hjern, A. (2016). Somatic assessments of 120
Swedish children taken into care reveal large unmet health and dental
care needs. Acta Paediatrica, 105(4), 416-420.
Kolar, K. R., & Davey, D. (2007). Silent victims: Children exposed to family
violence. The Journal of School Nursing, 23(2), 86-91.
Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world
report on violence and health. The Lancet, 360(9339), 1083-1088.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterViews: Learning the craft of qualitative
research interviewing (Vol. 2). Los Angeles: Sage.
Köhler, M., Emmelin, M., Hjern, A., & Rosvall, M. (2015). Children in family
foster care have greater health risks and less involvement in Child
Health Services. Acta Paediatrica, 104(5), 508-513.
Lagerberg, D. (2004). A descriptive survey of Swedish child health nurses'
awareness of abuse and neglect. II. Characteristics of the children. Acta
Paediatrica, 93(5), 692-701.
Larsson, M., Björk, M., Ekebergh, M., & Sundler, A. J. (2014). Striving to make
a positive difference: School nurses’ experiences of promoting the health
and well-being of adolescent girls. The Journal of School Nursing, 30(5),
358-365.
Lazenbatt, A., & Freeman, R. (2006). Recognizing and reporting child physical
abuse: A survey of primary healthcare professionals. Journal of Advanced
Nursing, 56(3), 227-236.
82

Leeb, R. T., Paulozzi, L. J., Melanson, C., Simon, T. R., & Arias, I. (2008). Child
maltreatment surveillance. Uniform definitions for public health and
recommended data elements. Hämtad från
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cm_surveillance-a.pdf
Lehmann, S., Havik, O. E., Havik, T., & Heiervang, E. R. (2013). Mental
disorders in foster children: A study of prevalence, comorbidity and risk
factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(1), 39-39.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationships to school: Attachment,
bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74(7),
274-283.
Little, L., & Kaufman Kantor, G. (2002). Using ecological theory to understand
intimate partner violence and child maltreatment. Journal of Community
Health Nursing, 19(3), 133-145.
Lundén, K. (2004). Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Doktorsavhandling,
Göteborg: Psykologiska institutionen.
Lundqvist, G., Svedin, C. G., & Hansson, K. (2004). Childhood sexual abuse.
Women's health when starting in group therapy. Nordic Journal of
Psychiatry, 58(1), 25-32.
MacLeod, J., & Nelson, G. (2000). Programs for the promotion of family
wellness and the prevention of child maltreatment: A meta-analytic
review. Child Abuse & Neglect, 24(9), 1127-1149.
Mæland, J. G. (2005). Forebyggende helsearbeid: I teori og praksis. Otta: Tano
Aschehoug.
Malmberg, M., Rydell, A.-m., & Smedje, H. (2003). Validity of the Swedish
version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Swe).
Nordic Journal of Psychiatry, 57(5), 357-363.
Maniglio, R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: A systematic
review of reviews. Clinical Psychology Review, 29(7), 647-657.
McCann, J. B., James, A., Wilson, S., & Dunn, G. (1996). Prevalence of
psychiatric disorders in young people in the care system. BMJ,
313(7071), 1529-1530.
McElvaney, R., Greene, S., & Hogan, D. (2014). To tell or not to tell? Factors
influencing young people’s informal disclosures of child sexual abuse.
Journal of Interpersonal Violence, 29(5), 928-947.
McMillen, J. C., Zim, T. B., Scott, D. L., Auslander, W. F., Munson, M. R.,
Ollie, T. M., & Spitznagel, E. L. (2005). Prevalence of psychiatric
disorders among older youths in the foster care system. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44(1), 88-95.
Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: En
litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.
Morberg, S., Dellve, L., Karlsson, B., & Lagerström, M. (2006). Constructed
space and legitimacy for health work in the educational system:
Perspectives of school nurses. International Journal of Qualitative Studies on
Health and Well-being, 1(4), 236-244.

83

Morberg, S., Lagerström, M., & Dellve, L. (2012). The school nursing
profession in relation to Bourdieu’s concepts of capital, habitus and
field. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 355-362.
Mouton, S. G., Hawkins, J., McPherson, R. H., & Copley, J. (1996). School
attachment: Perspectives of low‐attached high school students.
Educational Psychology, 16(3), 297-304.
Mäenpää, T., & Åstedt‐Kurki, P. (2008). Cooperation between parents and
school nurses in primary schools: Parents’ perceptions. Scandinavian
Journal of Caring Sciences, 22(1), 86-92.
Nathanson, D. L. (1992). Shame and pride: Affect, sex, and the birth of the self. New
York: Norton.
Nilsson, I., & Wadeskog, A. (2008). Det är bättre att stämma i bäcken än i ån:
Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser
kring barn och unga. Hämtad från
https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Individen%20i%
20centrum%20original.pdf
Nisbett, R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern, D. F., &
Turkheimer, E. (2012). Intelligence: New findings and theoretical
developments. American Psychologist, 67(2), 130-159.
Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012).
The Long-Term Health Consequences of Child Physical Abuse,
Emotional Abuse, and Neglect: A Systematic Review and Meta-Analysis.
PLoS Medicine, 9(11), e1001349.
Ogden, T. (2005). Skolans mål och möjligheter. Stockholm: Statens
Folkhälsoinstitut.
Olofsson, G., & Janson, S. (2017). Skolprogram ur ett barnrättsperspektiv In E.
Engström (Red.), Skolans arbete med elevers psykiska hälsa (ss. 155-171).
Malmö: Gleerups.
Paavilainen, E., & Tarkka, M. T. (2003). Definition and identification of child
abuse by Finnish public health nurses. Public Health Nursing, 20(1), 49-55.
Paavilainen, E., Åstedt-Kurki, P., Paunonen-Ilmonen, M., & Laippala, P.
(2001). Risk factors of child maltreatment within the family: Towards a
knowledgeable base of family nursing. International Journal of Nursing
Studies, 38(3), 297-303.
Paavilainen, E., Åstedt-Kurki, P., & Paunonen, M. (2000). School nurses
operational modes and ways of collaborating in caring for child abusing
families in Finland. Journal of Clinical Nursing, 9(5), 742-750.
Paolucci, E. O., Genuis, M. L., & Violato, C. (2001). A meta-analysis of the
published research on the effects of child sexual abuse. The Journal of
Psychology, 135(1), 17-36.
Pecora, P. J., Kessler, R. C., O'Brien, K., White, C. R., Williams, J., Hiripi, E., . .
. Herrick, M. A. (2006). Educational and employment outcomes of
adults formerly placed in foster care: Results from the Northwest Foster
Care Alumni Study. Children and Youth Services Review, 28(12), 1459-1481.

84

Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence
of child sexual abuse in community and student samples: A metaanalysis. Clinical Psychology Review, 29(4), 328-338.
Persson, L. (2016). Health promotion in schools: Results of a Swedish public health
project. Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstad University
Proposition 2001/02:14. Hälsa, lärande och trygghet. Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm:
Regeringskansliet.
Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.
Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 2012/13:10. Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Stockholm:
Regeringskansliet.
Rahm, G. (2009). Ut ur ensamheten: Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta för
sexuella övergrepp i barndomen och som deltagit i självhjälpsgrupp. Göteborg:
Nordic School of Public Health
Rahm, G., Renck, B., & Ringsberg, K. (2006). ‘Disgust, disgust beyond
description’–shame cues to detect shame in disguise, in interviews with
women who were sexually abused during childhood. Journal of Psychiatric
and Mental Health Nursing, 13(1), 100-109.
Ramirez, J. L. (2001). Den mänskliga existensens grund - en undersökning om
tillitens fenomenologi. In G. Aronsson & J. C. Karlsson (Eds.), Tillitens
ansikten (ss. 129-151). Lund: Studentlitteratur.
Randell, E., Jerdén, L., Öhman, A., Starrin, B., & Flacking, R. (2015). Tough,
sensitive and sincere: how adolescent boys manage masculinities and
emotions. International Journal of Adolescence and Youth, 21, 486-498.
Randsalu, L., & Laurell, L. (2017). Children in out‐of‐home care are at high risk
of somatic, dental and mental ill health. Acta Paediatrica, 107(2), 301-306.
Rasmusson, B., & Regnér, M. (2013). Ett utvalt hem till ett utvalt barn: Om
familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken. Stockholm: Natur &
Kultur.
Reuterswärd, M., & Lagerström, M. (2010). The aspects school health nurses
find important for successful health promotion. Scandinavian Journal of
Caring Sciences, 24(1), 156-163.
Rutter, M. (1983). School effects on pupil progress: Research findings and
policy implications. Child Development, 54(1), 1-29.
Salazar, A. M., Keller, T. E., Gowen, L. K., & Courtney, M. E. (2013). Trauma
exposure and PTSD among older adolescents in foster care. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(4), 545-551.
Sallnäs, M., Wiklund, S., & Lagerlöf, H. (2010). Social barnavård ur ett
välfärdsperspektiv: Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa
och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och institutioner.
Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1), 5-27.
Schaeffer, P., Leventhal, J. M., & Asnes, A. G. (2011). Children's disclosures of
sexual abuse: Learning from direct inquiry. Child Abuse & Neglect, 35(5),
343-352.
85

Scheff, T. J. (1990). Microsociology: Discourse, emotion, and social structure. Chicago:
University of Chicago Press.
Schrock, D., & Schwalbe, M. (2009). Men, masculinity, and manhood acts.
Annual Review of Sociology, 35, 277-295.
Sethi, D., Bellis, M., Hughes, K., Gilbert, R., Mitis, F., & Galea, G. (2013).
European report on preventing child maltreatment. Copenhagen: World Health
Organization.
SFS 1949:381. Föräldrabalken. Stockholm: Riksdagen.
SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Stockholm:
Riksdagen.
SFS 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Stockholm:
Riksdagen.
SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Riksdagen.
SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Riksdagen.
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Riksdagen.
SFS 2014:821. Patientlagen. Stockholm: Riksdagen.
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag Stockholm: Riksdagen.
Skolinspektionen. (2017). Statistik över regelbunden tillsyn första halvåret 2017.
Hämtad från
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/statistik
rapporter/reg-tillsyn/statistik-regelbunden-tillsyn-forsta-halvaret2017.pdf
Skolverket. (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes.
Socialdepartementet. (2017a). Barnets och ungdomens reform – Förslag för en
hållbar framtid. Slutrapport från den nationella samordnaren för den
sociala barn- och ungdomsvården. Hämtad från
http://www.regeringen.se/4b007c/contentassets/37d51abb4e8c40928c
289f4c3b423c37/barnet-och-ungdomens-reform--forslag-for-en-hallbarframtid.pdf
Socialdepartementet. (2017b). Frågor och svar om att göra FN:s
barnkonvention till svensk lag. Hämtad från
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar-om-attgora-fns-barnkonvention-till-svensk-lag/
Socialdepartementet. (2017c). Regeringens arbete för att stärka den sociala
barn- och ungdomsvården. Hämtad från
http://www.regeringen.se/49d108/contentassets/7945a51e19a34e7b8b
4647b0c979911e/faktablad-atgarder-regeringen-vidtagit-inom-densociala-barn-och-ungdomsvarden.pdf
Socialstyrelsen. (2006). Social rapport 2006. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2013a). Barn och unga - insatser år 2013. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2013b). Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2013c). Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar.
Stockholm: Socialstyrelsen och Skolverket.
86

Socialstyrelsen. (2014a). Barn som far illa eller riskerar att fara illa: En vägledning för
hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.
Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2014b). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: Socialstyrelsen och
Skolverket.
Socialstyrelsen. (2016). Individ och familjeomsorg. Lägesrapport 2016. Stockholm:
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen. (2017). Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården.
Hämtad från
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/barnochunga
Socialstyrelsen. (2018). Öppna jämförelser 2018 - placerade barns utbildning
och hälsa. Hämtad från
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/2088
7/2018-3-12.pdf
Sommer, D. (2008). Barnpsykologi. Stockholm: Liber.
SOU 2000:19. Från dubbla spår till elevhälsa: I en skola som främjar lust att lära, hälsa
och utveckling: Slutbetänkande från elevvårdsutredningen. Stockholm: Fritzes.
SOU 2001:72. Barnmisshandel: Att förebygga och åtgärda. Stockholm: Fritzes.
SOU 2009:68. Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) Stockholm: Fritzes.
SOU 2010:95. Se, tolka och agera: Allas rätt till en likvärdig utbildning. Utredningen om
utsatta barn i skolan. Stockholm: Fritzes.
SOU 2011:61. Vanvård i social barnavård. Slutrapport. Stockholm: Fritzes.
SOU 2017:47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa: Slutbetänkande av
kommissionen för jämlik hälsa. Stockholm: Wolters Kluwers.
Spernak, S. M., Schottenbauer, M. A., Ramey, S. L., & Ramey, C. T. (2006).
Child health and academic achievement among former head start
children. Children and Youth Services Review, 28(10), 1251-1261.
Staller, K. M., & Nelson-Gardell, D. (2005). A burden in your heart”: Lessons
of disclosure from female preadolescent and adolescent survivors of
sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 29(12), 1415-1432.
Starrin, B. (2001). Skammen, självet och den sociala underordningen. In G.
Aronsson & J. C. Karlsson (Eds.), Tillitens ansikten (ss. 48-80). Lund:
Studentlitteratur.
Starrin, B., Dahlgren, L., Larsson, G., & Styrborn, S. (1997). Along the path of
discovery: Qualitative methods and grounded theory. Lund: Studentlitteratur.
Stenberg, S. Å. (2000). Inheritance of welfare recipiency: An intergenerational
study of social assistance recipiency in postwar Sweden. Journal of
Marriage and Family, 62(1), 228-239.
Sullivan, M. J., Jones, L., & Mathiesen, S. (2010). School change, academic
progress, and behavior problems in a sample of foster youth. Children
and Youth Services Review, 32(2), 164-170.
Sundell, K., Vinnerljung, B., Andrée Löfholm, C., & Humlesjö, E. (2004).
Socialtjänstens barn: Hur många är de, vilka är insatserna, hur ofta
återaktualiseras de och vad händer dem i vuxen ålder? Stockholm: Forskning
och utvecklingsenheten.
87

Svedin, C. G., & Back, C. (2003). Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i
barnpornografi. Stockholm: Rädda barnen.
Svensson, B., Eriksson, U. B., & Janson, S. (2013). Exploring risk for abuse of
children with chronic conditions or disabilities–parent's perceptions of
stressors and the role of professionals. Child: Care, Health and Development,
39(6), 887-893.
Tillgren, P., Ringsberg, K., & Olander, E. (2014). Det moderna folkhälsoarbetet
och dess utmaningar. In K. Ringsberg, E. Olander, & P. Tillgren (Eds.),
Health literacy: Teroi och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund:
Studentlitteratur.
Tinnfält, A., Jensen, J., & Eriksson, C. (2015). What characterises a good
family? Giving voice to adolescents. International Journal of Adolescence and
Youth, 20(4), 429-441.
UNICEF. (2002). Implementation Handbook for the convention on the Rights of the
Child. Geneva: United Nations Publications.
UNICEF. (2008). Handbok om barnkonventionen. Stockholm: UNICEF.
Vacca, J. S. (2008). Breaking the cycle of academic failure for foster children:
What can the schools do to help? Children and Youth Services Review, 30(9),
1081-1087.
Van Roode, T., Dickson, N., Herbison, P., & Paul, C. (2009). Child sexual
abuse and persistence of risky sexual behaviors and negative sexual
outcomes over adulthood: Findings from a birth cohort. Child Abuse &
Neglect, 33(3), 161-172.
Werner, E. E., Smith, R. S., & Miranda, U. J. (2003). Att växa mot alla odds: Från
födelse till vuxenliv. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa
(Sfph).
Wery, J., & Thomson, M. M. (2013). Motivational strategies to enhance
effective learning in teaching struggling students. Support For Learning,
28(3), 103-108.
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Whiting, J. B. (2000). The view from down here: Foster children's stories. Child
and Youth Care Forum, 29(2), 79-95.
WHO. (1986). Ottawa charter for health promotion: An International Conference on
Health Promotion, the move towards a new public health. Ottawa: World Health
Organization.
WHO. (1999). Report of the Consultation on Child Abuse Prevention. Geneva: World
Health Organization.
Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
Wildeman, C., & Emanuel, N. (2014). Cumulative risks of foster care placement
by age 18 for US children, 2000–2011. PloS One, 9(3), e92785.
Vinnerljung, B., Franzén, E., Gustafsson, B., & Johansson, I. M. (2008). Out‐
of‐home care among immigrant children in Sweden: A national cohort
study. International Journal of Social Welfare, 17(4), 301-311.

88

Vinnerljung, B., Hjern, A., & Lindblad, F. (2006). Suicide attempts and severe
psychiatric morbidity among former child welfare clients: A national
cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(7), 723-733.
Vinnerljung, B., & Sallnäs, M. (2008). Into adulthood: a follow‐up study of 718
young people who were placed in out‐of‐home care during their teens.
Child & Family Social Work, 13(2), 144-155.
Vinnerljung, B., Öman, M., & Gunnarson, T. (2005). Educational attainments
of former child welfare clients: A Swedish national cohort study.
International Journal of Social Welfare, 14(4), 265-276.
von Greiff, C., Sjögren, A., & Wieselgren, I.-M. (2012). En god start: En ESOrapport om tidigt stöd i skolan. Stockholm: Regeringen.
Zajac, K., Ruggiero, K. J., Smith, D. W., Saunders, B. E., & Kilpatrick, D. G.
(2011). Adolescent distress in traumatic stress research: Data from the
National Survey of Adolescents‐Replication. Journal of Traumatic Stress,
24(2), 226-229.
Zolotor, A. J., Theodore, A. D., Chang, J. J., Berkoff, M. C., & Runyan, D. K.
(2008). Speak softly and forget the stick: Corporal punishment and child
physical abuse. American Journal of Preventive Medicine, 35(4), 364-369.
Zwarych, M. S. (2004). Student attachment to school in three secondary schools.
Doctoral Dissertation, Saskatoon, Canada: University of Saskatchewan.

89

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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