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Bakgrund: Ätstörning bland barn och ungdomar leder till fysiskt och psykiskt lidande. 

Symtomen är matvägran, tvångsmässiga tankar på kost och vikt samt störd 

kroppsuppfattning. Trauma, grupptryck och genetiska faktorer är riskfaktorer för att insjukna 

och tidig upptäckt och behandling är viktigt för ett tillfrisknande. Skolsköterskans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete är viktigt för att upptäcka och förhindra ätstörning.  

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande 

arbetet för att förebygga ätstörning.  

 

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade enskilda intervjuer samt 

semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper med tio skolsköterskor analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier: salutogena möten, stödjande miljöer och 

känslor av otillräcklighet och frustration. Utöver detta identifierades åtta underkategorier. 

 

Konklusion: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förebygga ätstörning bygger på 

ett salutogent förhållningssätt. Med sin närvaro och genom samarbetet med skolpersonal och 

föräldrar bidrar skolsköterskan till en stödjande miljö. Skolsköterskan känner ambition och 

meningsfullhet men avsaknad av resurser och kompetens leder till frustration och 

begränsning av ett fullvärdigt hälsofrämjande arbete för att förebygga ätstörning
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Background: Eating disorder among children and adolescents lead to physical and 

emotional suffering. Symptoms include refusing to eat, obsessive thoughts about food and 

weight and disturbed body image. Trauma, genetic factors and peer-pressure are risk factors 

and early discovery and treatment is important for recovery. The school nurse has, through 

health promotion and preventive work, an important role to prevent and discover eating 

disorder. 

 

Purpose: The aim of this study was to describe the school nurse's experiences of health 

promotion in school to prevent eating disorder. 

 

Method: A qualitative method with an inductive approach was used and the result was 

achieved using a qualitative content analysis. Semi-structured interviews and focus group 

interviews were conducted with ten school nurses.  

 

Result: The study resulted in three main categories; salutogenic meetings, supportive 

environments and feelings of inadequacy and frustration.  Furthermore, eight subcategories 

were identified.  

 

Conclusion: The school nurse health promotion to prevent eating disorder is based on a 

salutogenic approach. By being present and by cooperating with school staff and parents, the 

school nurse contributes a supportive environment. The school nurse has ambitions for this 

work and finds the work meaningful, but lack of resources and competence leads to a sense 

of frustration and limitation of an effective health promotion to prevent eating disorder. 
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INLEDNING 

Olika former av ätstörning är idag vanligt förekommande bland barn och ungdomar och det 

är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. Forskning visar att ätstörning är 

svårdiagnostiserad och svårbehandlad samt medför psykiskt och fysiskt lidande hos den 

drabbade och dess omgivning. Att upptäcka tidiga signaler på utvecklande av ätstörning 

möjliggör att ett allvarligt tillstånd kan förhindras och ett minskat lidande både för individen 

och dess familj. Dessa upptäckter kan också indikera ett behov av ökade hälsofrämjande 

insatser i vissa grupper och åldrar. 

 

Barn och ungdomar tillbringar större delen av sin vardag i skolan och den är därför en viktig 

arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolsköterskan möter regelbundet elever 

för hälsosamtal, spontanbesök och tillväxtkontroller. Hen har möjlighet att genom sina 

möten med eleverna få en inblick och ta del av deras livsvärld samt uppmärksamma tidiga 

signaler på ohälsosam inställning och förhållande till kost. Genom detta kan hälsofrämjande 

arbete utföras och individen tidigt motiveras till hälsosamma tankar, val och vanor. Genom 

hälsoundervisning på gruppnivå kan hen också samtala och diskutera med eleverna i grupp.  

Med dagens ökade användning av sociala medier och dess inflytande hos unga individer 

samt reklamens påverkan på synen om kroppsideal, skönhet och utseende befaras ätstörning 

vara ett fortsatt problem framöver. Skolsköterskan fyller en viktig roll för att förhindra att 

elever utvecklar en ätstörning. 

BAKGRUND 

Definitioner av ätstörning 

Ätstörning är en komplex sjukdom med påverkan på individen både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Diagnosen identifierades redan år 1689 och i begreppet ätstörning ingår anorexia 

nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), hetsätningsstörning (BED) och ospecifik ätstörning 

(UNS) (Engström, 2018a). 

 

Anorexi betyder aptitlöshet. Det innebär en oförmåga och ovilja att äta trots aptit (Engström, 

2018a). Socialstyrelsen (2017a) beskriver AN som, trots undervikt, en viljestyrd 

viktnedgång och en upplevelse av att vara för tjock. Bulimi betyder oxhunger. Det syftar på 

ett outtömligt begär av mat vilket är huvudsymtomet vid BN. Individen äter väsentligt 

mycket mer än vad som är normalt och förlorar kontrollen över ätandet (Engström, 2018b). 

Socialstyrelsen (2017b) beskriver beteendet som ett tillstånd av att äta oerhörda mängder 

mat för att sedan kräkas upp den. Hetsätningsstörning som förkortas BED (binge eating 

disorder) kännetecknas av perioder med hetsätning utan att individen gör sig av med maten 

genom kräkning. Individen som är drabbad äter på ett okontrollerat sätt och får i sig stora 

mängder mat på kort tid. Tillståndet är ofta kopplat till skam- och skuldkänslor och leder till 

ångest. Den drabbade skäms över sitt beteende och vill dölja det. Hetsätningsstörning kan 

leda till kraftig övervikt (Kim et al., 2018). Vid ospecifik ätstörning (UNS) uppfylls inte 
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kriterierna fullt ut för ovanstående diagnoser utan varianter av symtomen konstateras 

(Clinton & Norring, 2012). 

Förekomst av ätstörning 

Ätstörning drabbar vanligast tonårsflickor och kvinnor, men även unga män, barn som 

närmar sig puberteten samt äldre kvinnor fram till klimakteriet (Hanséus, Lagercrantz & 

Lindberg, 2017). BN är något vanligare och debuterar oftast senare i tonåren (von Knorring, 

2016). AN förekommer lika ofta i glesbygd som i tätort, och fördelningen är jämnt fördelad 

bland olika sociala grupper (von Knorring, 2016).  

 

Ätstörning är vanligare bland unga elitidrottare jämfört med övriga befolkningen. De som 

ägnar sig åt estetiska sporter, bollsporter och uthållighetssporter löper större risk att drabbas 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2017). Andra faktorer 

som ökar risken för ätstörning är, intensiv bantning, fetma och kraftigt pendlande av 

kroppsvikt. Dock kan de med fetma undvika dessa problem om de får adekvat hjälp med sin 

vikt (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Enligt en amerikansk studie av Funari (2013) ökade ätstörningarna mellan 1999-2009 men 

andra studier visar på stabila nivåer av drabbade i länder som USA, Storbritannien, Kanada, 

Nederländerna och Australien sedan 70-talet (Berg Kelly, 2017; Smink, van Hoeken & 

Hoek, 2012). Studier visar att förekomsten av BN har minskat sedan början av 1990-talet 

fram till 2000-talet (Smink, van Hoeken & Hoek, 2012). Det har dock idag blivit vanligare 

med lättare former av ätstörning (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2017). 

Symtom på ätstörning 

Kriterierna för att ställa diagnosen AN och BN sker enligt DSM-V, (diagnostic and statistical 

manual of mental disorders version 5) ett välbeprövat diagnossystem inom psykiatrin. 

(Engström 2018a). Ätstörning kännetecknas främst av hur den drabbade tänker och känner i 

förhållande till sin kropp, mat och intag av mat. Att vara smal men ändå vilja bli smalare, en 

strikt diet utan att vara överviktig är ytterligare symtom (Funari, 2013; Hanséus, Lagercrantz 

& Lindberg, 2017). Psykiska symtom som fixering kring mat, matintag och utseende 

beskrivs. Det är vanligt att den drabbade är orealistiskt kritisk till sin egen prestation, person 

och kropp och att extremt bantande eller onormala restriktioner till matintag uppstår 

(Engström, 2018a; Socialstyrelsen, 2017a). Dessa symtom visas även i en omfattande studie 

där det dessutom framkommer att barn visade oftare symtom på total matvägran medan 

tonåringarna åt betydligt mindre eller hetsåt (van Noort, Lohmar, Pfeiffer, Lehmkuhl, Winter 

& Kappel, 2018). Koncentrationssvårigheter och tvångsmässighet beskrivs också vid 

ätstörning (Engström, 2018a). Samsjuklighet med ytterligare besvär som ångest, depression, 

självmordsbenägenhet och tvångssyndrom är vanligt förekommande vid ätstörning 

(Hjärnfonden, 2018). 

 

Fysiska symtom vid AN kan vara avmagring, frusen, trött, sömnsvårigheter, nedsatt fysisk 

prestationsförmåga och magsmärtor. Symtomen leder till hypotermi, perifer cyanos, minskat 

underhudsfett, minskad muskelmassa, torr och skör hud, låg vilopuls, lågt blodtryck och 

perifera ödem. Utebliven menstruation är också vanligt (Engström, 2018a).   
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Symtom på BN kan vara hetsätning, känsla av att ha förlorat kontrollen över mat, flitigt 

användande av badrummet efter måltid, kräkningar, användning av laxantia och diuretika 

samt hetsätning i samband med stress. Ytterligare tecken kan vara flukturerande i vikt, 

tecken på depression, förhårdnader på händerna, tandskador, magsår, trötthet och uppblåst 

buk (Funari, 2013).  

Möjliga orsaker till insjuknande 

Orsakerna till att drabbas av ätstörning är inte helt klarlagt. Forskning visar dock att 

ätstörning kan utvecklas efter något trauma i livet (Funari, 2013). Detta bekräftas av 

Hanséus, Lagercrantz och Lindberg (2017) som uppger störda familjerelationer och psykiskt 

trauma som sexuella övergrepp som orsak till att en ätstörning uppstår. Avundsjuka på 

jämnåriga, konkurrens, mobbning, kommentarer om vikt och utseende samt hets och 

prestationskrav kring betyg har också visat sig vara betydelsefulla faktorer (Funari, 2013). I 

en studie från USA undersöktes kopplingen mellan grupptryck och ätstörning samt om 

grupptrycket var den största riskfaktorn. Resultatet visade en klar koppling mellan 

grupptryck och ätstörning (Meyer & Gast, 2008). Bantning har i studier visat sig leda upp 

till fem gånger större risk för utvecklandet av ätstörning (Rosen, 2010). 

Rosen (2010) visar på forskning som åskådliggör genetiska faktorer som en förklaring till 

att visa individer insjuknar. Geneteriska faktorer som är kopplade till olika personlighetsdrag 

som perfektionism, rigiditet eller undvikande beteende. Även drag av impulsivitet, ångest 

och känslomässig instabilitet är riskfaktorer (Engström, 2018b). Även genetiska faktorer 

avseende mat- och hungerbeteende påverkar. Samtliga genetiska faktorer aktiveras i 

samband med pubertetsutvecklingen och det finns stark evidens för en interaktion mellan 

dessa faktorer och miljön som individen växer upp i. En studie gjord på ungdomar med 

ätstörningar har visat på samband mellan relationen med modern och svårighetsgraden av 

ätstörningssymtom (Pelletier Brochu et al., 2018). En dålig relation med modern ökar risken 

för svåra symtom av ätstörning. Goda relationer med fadern och vänner kan inte kompensera 

för brister i relationen till modern.  

Derenne och Beresin (2018) har gjort en tillbakablick de senaste tio åren kring internet, 

sociala medier och kroppsuppfattning. De konstaterar att internet och sociala medier och 

dess ökade användning spelar roll för kroppsuppfattningen och kopplingen till att utveckla 

en ätstörning. De individer som är sårbara kan jämföra sig med andra på sociala medier hur 

kropparna ser ut och därigenom sätta igång utvecklingen av en ätstörning. 

Medicinska komplikationer  

Socialstyrelsen (2017a), von Knorring (2016) och Rosen (2010) beskriver den påverkan som 

kroppen utsätts för vid ätstörning som allvarlig och livshotande.  

 

Vid AN visar sig snabbt komplikationer som förstoppning och magont (Hanséus, 

Lagercrantz & Lindberg, 2017; Rosen, 2010; von Knorring, 2016).  Hjärtat drar ner på takten 

vilket leder till lågt blodtryck och låg puls. En störd temperaturreglering leder till att den 

drabbade fryser konstant. Huden blir uttorkad och får en tunn behåring. Muskler bryts ner 

och benskörhet kan utvecklas. Fertiliteten försvinner då menstruationen inte kan 
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upprätthållas (Rosen 2010; von Knorring 2016). Försenad utveckling, längdtillväxt, 

förändringar av hjärnan kan bli oåterkalleliga (Rosen, 2010).  

 

Vid regelbundna kräkningar på grund av BN får tänderna frätskador, magmunnen skadas 

och förslappas vilket kan leda till sura uppstötningar och magsår. Intag av vätskedrivande 

eller laxerande medel kan medföra hypokalemi, vilket kan ge upphov till arytmier. 

Överdriven träning bryter ner musklerna och påfrestar hjärtat ytterligare. (Hanséus, 

Lagercrantz & Lindberg, 2017; Rosen, 2010; von Knorring, 2016).  

 

Socialstyrelsen (2017a) uppger att överdödligheten är sex till nio gånger högre bland 

individer med AN jämfört med normalbefolkningen i samma åldersgrupp. Hjärnfonden 

(2018) skriver att ca 10% av de som drabbas av AN dör till följd av sjukdomen medan von 

Knorring (2016) skriver att mortaliteten är under 5%. I en tysk studie av Fichter och 

Quadflieg (2016) framkommer att AN har högst dödlighet bland psykiska sjukdomar hos 

unga och medelålders vuxna kvinnor. För de flesta med AN var dödsorsaken lågt BMI. 

Självmord var en vanlig dödsorsak hos alla former av ätstörning. 

Behandling av ätstörning 

Socialstyrelsen (2017a) betonar att tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är av stor 

vikt, för att uppnå en god prognos för tillfrisknande. Behandlingen är en kombination av 

nutritionsbehandling och psykopedagogiska och psykoterapeutiska insatser. Det är viktigt 

att sjukdomen bryts för att förhindra ytterligare viktnedgång och långt sjukdomstillstånd. 

AN kan pågå under fem till femton år, men hos unga patienter som snabbt får vård kan 

sjukdomen brytas redan inom ett år. 

 

Behandlingen av ätstörning bör ske på specialistmottagningar med täta kontakter. Det gäller 

att få individen motiverad till att vilja bli frisk för att kunna behandla ätstörningen. Att skapa 

och utveckla ett förtroende mellan individen och behandlaren är viktigt för att nå framgång. 

Den övriga familjens engagemang och involvering är betydelsefullt för att kunna stödja och 

vända sjukdomstillståndet (Berg Kelly, 2017) och som nämnts tidigare spelar relationen 

främst till modern, stor roll här (Pelletier Brochu et al., 2018). Familjebaserad behandling 

och involvering är effektivt vilket har visats i flera studier (Lim Richards, Subar, Touyz & 

Rhodes, 2018; Singh, Accurso, Hail, Goldschmidt & Le Gange, 2018). Kognitiv 

beteendeterapi är också effektivt vid ätstörning (Lim Richards, Subar, Touyz & Rhodes, 

2018; Rose & Waller, 2017; Raykos, Watson, Fursland, Byrne & Nathan, 2013).  

 

Det är vanligt att ungdomen upplever sig själv vara kapabel att hantera problem med 

ätstörning. En studie från USA visar en tydlig koppling mellan uppfattat behov av hjälp och 

behandling och faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund (Sonneville & Lipson, 

2018). Studier hävdar att flertalet med ätstörning förblir oupptäckta i sjukvården (Hautala et 

al., 2009; Rosen, 2010). För att förebygga och upptäcka ätstörning tidigt framkommer att 

screening för ätstörningssymtom ökar möjligheten att identifiera drabbade som annars 

förblir oupptäckta (Hautala et al., 2009 & Noordenbos, 2016).  
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Skolsköterskans hälsofrämjande roll 

Skolsköterskans roll är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Clausson & Morberg, 

2016; Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2016) beskriver skolsköterskans arbete som 

att stärka elevernas hälsa, delaktighet och självkänsla, samt främja lärande och utveckling. 

En välfungerande elevhälsa är en förutsättning för att kunna arbeta hälsofrämjande med barn 

och ungdomar (Morberg, Lagerström & Dellve, 2009). Den nya skollagen (SFS 2010:800) 

reglerar elevhälsans arbete och säkerställer att yrkeskategorier som psykolog, kurator, 

skolsköterska, skolläkare och personal med specialpedagogisk insats finns tillgängliga för 

eleverna. Här spelar skolsköterskan en central roll. Ett nytt synsätt präglar elevhälsan, där 

lärande och hälsa ses som av varandra beroende processer och är ett dubbelriktat arbete 

(Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskan kan genom undervisning i hälsofrämjande 

levnadsvanor och deltagande i värdegrundsarbete skapa miljöer som främjar och stärker 

elevernas självkänsla och delaktighet. Arbetssättet bygger på ett salutogent perspektiv, vilket 

innebär att fokusera på friskfaktorer som främjar fysisk och psykisk hälsa. Det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet betonas starkt (Hylander & Guvå, 2017). Ett 

salutogent synsätt betyder också att främja en skolmiljö som leder till att alla ska må bra. 

Detta arbete utgår ifrån kunskapen att skolmiljön påverkar elevernas utveckling och lärande. 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att identifiera, stärka och ta hänsyn till 

individens egna resurser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det innebär också att 

öka individens delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Mötet med individen genomsyras 

av dialog, delaktighet och jämlikhet för att individen ska kunna fatta självständiga beslut. 

Detta kan bidra till att stärka elevens känsla av sammanhang (Tamm 2012). Filosofen 

Antonovsky formulerade modellen KASAM vilket står för känsla av sammanhang. KASAM 

innebär att människan behöver finna situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla för 

att hälsa ska uppnås. Hon måste förstås utifrån sitt sammanhang med den personliga 

livshistoria som hon bär med sig. Genom återkommande möten med eleverna i 

hälsosamtalen som de enligt lag har rätt till, samt spontanbesök har skolsköterskan en 

möjlighet att göra eleverna delaktiga samt upptäcka hälsorisker och sjukdomar. 

Socialstyrelsens nationella basprogram ger eleven rätt till tre hälsobesök under 

grundskoletiden (Socialstyrelsen, 2016). Besöken ger en möjlighet att tidigt identifiera 

problem hos eleverna som kan innebära risk för ohälsa och hinder för lärande. 

Skolsköterskan kan också genom sina samtal delge eleverna kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor och livsstil. Regelbundna syn-, hörsel- och ryggkontroller samt längd- och 

viktkontroller som ingår i skolsköterskans basprogram ger också en god bild av elevens 

mående och utveckling. 

 

Funari (2013) skriver om skolsköterskans unika möjlighet att tidigt upptäcka symtom som 

kan vara tecken på ätstörning. Skolsköterskan har genom sitt arbete en god möjlighet att 

upptäcka tidiga tecken på sjukdomen. Genom tidig upptäckt kan många år av lidande hindras 

för individen och skolsköterskan har här ett ansvar mot eleven och dennes familj. Det kan 

vara svårt att upptäcka när beteendet övergår till ett sjukligt beteende. Ett första steg för 

skolsköterskan är att bedöma ätbeteendet genom kartläggning av tillväxt (längd och vikt), 

kroppsform, fysisk, psykisk och social hälsa. Kartläggning av händelser i skolan eller på 

fritiden som kan ha påverkat ingår också. Utifrån kartläggningen kan skolsköterskan ta hjälp 

av expertis utifrån och remittera vidare. Funari (2013) betonar vikten av att skolsköterskan 

fortsätter hålla kontakten med eleven i skolan även om den har kontakt med specialistvård.  
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Funari (2013) föreslår tidiga hälsofrämjande insatser från skolsköterskan såsom kunskap och 

färdigheter i hälsosamma matvanor, förmedla en positiv kroppsuppfattning som börjar i tidig 

ålder. Andra tips som skolsköterskan kan ge är att äta när man är hungrig och sluta när man 

är mätt. Att inte tröstäta när man är ledsen, arg eller orolig utan istället prata med en vuxen 

kan lindra. Skolsköterskan kan också tipsa om att regelbunden träning har positiv effekt både 

fysiskt och psykiskt. Hen kan också förmedla att vi alla är olika, ta ställning mot mobbning, 

förmedla att vara fet är inte lika med att vara dålig och smal är inte lika med att vara bra. Att 

erbjudas prata med någon vuxen om individen inte gillar sin kropp kan också lindra. 

Skolsköterskan har också en betydande roll för att utbilda lärare och föräldrar. Dessa 

föreslagna hälsofrämjande åtgärder skriver också Derenne och Beresin (2018) om i sin 

artikel. 

Hälsa, livsvärld och levd kropp 

Hälsa är ett komplext fenomen som kan förstås på olika sätt. World Health Organizations 

definition från 1948 (WHO, 2006) lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande” men Dahlberg och Segersten (2010) har utvecklat 

begreppet ytterligare. De menar att hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och är en 

känsla av att vara i balans och jämvikt. Vad denna balans eller jämvikt handlar om är olika 

för olika människor och kan också växla mellan olika situationer. Hälsan är relativ och 

speglar människans aktuella livssituation. Sjukdom kan försvaga upplevelsen av hälsa, men 

hälsa kan också finnas trots sjukdom om lycka eller meningen med livet upplevs samtidigt. 

Detta visar på vikten att se människans hela livssituation och bemöta hen utifrån de 

förutsättningar som hen lever med (Clausson & Morberg, 2012). De personliga 

erfarenheterna som finns med i möten med andra människor definieras av vår livsvärld 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

 

Livsvärld beskrivs som den värld vi lever i och som den erfars (Dahlberg & Segersten, 2010; 

Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Här innefattas alla dimensioner i vårt liv då vi alla lever 

i och är en produkt av vårt sammanhang. Vår livsvärld är med andra ord allt omkring oss, 

alla delar av vårt liv som påverkar oss och den levda världen vi verkar i. Det är genom 

livsvärlden hälsan upplevs, vilket innebär att alla delar av livsvärlden påverkar hälsan. Det 

är därför viktigt att se livsvärlden hos en människa när hälsa ska eftersträvas. Om inte den 

hela levda världen tas hänsyn till är det inte heller något vårdande som bedrivs. Wiklund 

Gustin och Bergbom (2017) beskriver detta hänsynstagande där vi bearbetar och begrundar 

hur situationer upplevs av andra utifrån deras förutsättningar.  

 

Likväl som att livsvärlden är en del av människan är också hennes kropp det. Hela kroppen 

är både psykisk, fysisk, andlig och existentiell på samma gång och benämns av Dahlberg 

och Segersten (2010) som den levda kroppen. Detta synsätt leder till ett helhetsperspektiv 

att se på människan. Genom kroppen har vi tillgång till vår omvärld, och fungerar inte 

kroppen så begränsas vår tillgång till omgivningen. De förändringar som sker i vår kropp 

eller hur vi ser på den påverkar också vår hälsa och mående. Vår självkänsla påverkas 

negativt om kroppen sviker och upplevs negativ. Då är det viktigt att möta människan som 

både livsvärld och levd kropp. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) kopplar ihop hur vår 

levda kropp förmedlar vår identitet med konsekvenserna av detta i ett kravfyllt samhälle, där 

kroppen ska vara en helhet och spegla de ideal som råder. Ökade krav på en på alla plan 

fulländad kropp, leder till en upplevelse av att människan ska ta ansvar och ha full kontroll. 
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Att ha en stark och fulländad kropp blir ett sätt att visa självständighet, medan en mot normen 

avvikande kropp upplevs hotande och något som behöver rättas till. Hwang och Nilsson 

(2011) beskriver utvecklingen av tonåringen och hur bilden av den ideala kroppen kopplas 

ihop med identiteten under en känslig period. Då kroppsidealet är allt svårare att uppnå 

upplever i stort sett alla tonåringar missnöje med sitt utseende. Detta leder ofta till en negativ 

kroppsuppfattning och låg självkänsla.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Ätstörning bland barn och ungdomar kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala 

komplikationer. Det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen och det är vanligt att de drabbade 

förnekar sin sjukdom. Sjukdomen drabbar inte bara barnet eller ungdomen utan även dess 

omgivning och familj påverkas. Det innebär ett lidande för hela familjen.  

Forskning visar att snabb insats och behandling kan vara avgörande och motverka utveckling 

av ett mer allvarligt tillstånd samt förhindra medicinska komplikationer. Det finns tydliga 

kopplingar mellan genetiska faktorer, personlighetsdrag som perfektionism, känslomässig 

instabilitet och osäkerhet hos individen för insjuknande. Det har visat sig att även 

grupptryck, prestationskrav och skönhetsideal kan leda till utvecklandet av ätstörning vilket 

aktualiserar en öppenhet och en reflektion kring detta i skolsköterskans arbete och när hen 

möter eleverna. 

Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att undvika 

ohälsa. I skolmiljön där barn och tonåringar rör sig har hen en möjlighet att göra en stor 

insats. Genom återkommande möten med eleverna, som regleras av elevhälsans basprogram, 

har skolsköterskan en möjlighet att påverka och förbättra klimatet och elevernas syn på sig 

själva och de ideal som råder. De regelbundna hälsokontrollerna och samtalen kan visa 

problem tidigt gällande tillväxt och mående hos eleven. Skolsköterskan har en unik 

möjlighet att i varje enskilt möte möta varje individ utifrån var och ens förutsättningar och 

behov, samt stärka och främja det som är friskt hos barnet eller ungdomen vilket är 

hälsofrämjande. Det är därför viktigt med denna insats för att främja hälsa hos varje individ 

och för att förebygga ätstörning.  

SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för 

att förebygga ätstörning. 
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METOD 
 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för 

att förebygga ätstörning och en kvalitativ design med induktiv ansats valdes.  Metoden som 

användes för att analysera materialet var kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004).  

 

En induktiv ansats innebär att människors upplevelser kring ett fenomen studeras så 

förutsättningslöst som möjligt. Det är individernas upplevelser av ett fenomen som studeras 

med ursprung i den holistiska traditionen. I upplevelserna finns inget som är fel eller absolut 

sant (Henricsson & Billhult 2017). Upplevelserna samlades in genom intervjuer med två 

fokusgrupper och tre enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor. Syftet med den 

kvalitativa intervjun var att förstå den levda vardagsvärlden utifrån perspektivet hos den som 

blev intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2017). Skolsköterskorna fick genom att deltaga i 

fokusgruppintervju eller enskild intervju beskriva sina upplevelser av arbetet för att 

förebygga ätstörning. På så vis gavs möjlighet för författarna att ta del av, förstå och 

analysera deras upplevelser. Intervjuerna analyserades och tolkades enligt kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

Inklusionskriterierna för att delta, var att deltagarna hade minst ett års erfarenhet som 

skolsköterska i kommunal eller privat skola, erfarenhet av hälsofrämjande arbete för att 

förebygga ätstörning och att de var verksamma inom mellan- och/eller högstadium. Kravet 

på ett års erfarenhet ändrades dock, eftersom en av skolsköterskorna hade erfarenhet av 

ämnet men endast arbetat ett halvår som skolsköterska. Skolsköterskor på gymnasiet 

exkluderades eftersom studiens fokus var de hälsofrämjande insatserna för att förebygga 

ätstörning i tidig ålder. De geografiska områdena valdes strategiskt utifrån praktiska 

förutsättningar hos författarna för att genomföra intervjuerna. Enligt Henricson och Billhult 

(2017) är ett strategiskt urval att välja personer som kan ge detaljrika beskrivningar av 

fenomenet, vilket ger forskaren ett bra underlag som kan svara på syftet vilket författarna 

lyckades hitta. 

 

Studien presenterades först i ett informationsbrev via e-post till verksamhetscheferna för 

skolsköterskorna i de utvalda mellanstora kommunerna i Västra Sverige (Bilaga 1). Efter 

godkännande från verksamhetscheferna skickades ett informationsbrev ut via e-post till 

skolsköterskorna verksamma inom mellan- och högstadieskolor (Bilaga 2). I 

informationsbrevet presenterades studien och dess syfte, deltagarnas valfrihet och 

konfidentialitet beskrevs samt uppskattad tidsåtgång.  

 

Totalt skickades information om studien ut till 54 skolsköterskor varav 15 svarade på mailet. 

Slutligen efter att en påminnelse hade skickats ut tackade tio skolsköterskor ja till att delta. 

Deltagarnas arbetslivserfarenhet varierade med alltifrån ett halvt år till 25 års erfarenhet som 

skolsköterska. Tre av skolsköterskorna arbetade med elever på mellanstadium, fem stycken 

på både mellanstadium och högstadium och två skolsköterskor jobbade endast på 

högstadium. Nio av deltagarna hade en specialistutbildning inom barn, distrikt, psykiatri 

eller skolsköterska. Områdena som skolsköterskorna arbetade i bestod både av stad och 
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landsbygd och det var en variation av socioekonomiska områden vilket gjorde att en god 

variation av upplevelser kunde erhållas (Henricsson & Billhult, 2017). Det var tre 

skolsköterskor från privata och sju från kommunala skolor som deltog i studien.  

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som användes i studien var fokusgruppintervju och enskild intervju 

och de genomfördes under februari 2019. Intervju som metod är rekommenderat då 

förståelse för ett fenomen eller en situation ska uppnås. Syftet med en intervju är att 

individerna som deltar får uttrycka sina upplevelser av det som är i fokus (Danielsson, 2017). 

Intervjuerna bestod av två fokusgrupper med fyra personer i ena gruppen respektive tre 

personer i den andra gruppen och tre enskilda intervjuer. Vid intervjuerna i fokusgrupperna 

deltog båda författarna medan de enskilda intervjuerna genomfördes med en författare 

närvarande.  

 

Fokusgruppsintervju ger en möjlighet att få ett djup i analysen av människors upplevelser 

och förståelse av ett fenomen (Wibeck, 2017). Det är av vikt att skapa en bra atmosfär vid 

intervjun, vilket leder till goda förutsättningar att få ett innehållsrikt material som svarar på 

syftet med studien. Moderatorn ska vara följsam och flexibel samt skapa ett klimat som 

tillåter att alla deltagare får uttrycka sina åsikter (Danielsson, 2017; Kvale & Brinkmann, 

2017). Intervjuerna genomfördes på några av deltagarnas arbetsplatser. Samtliga intervjuer 

inleddes med en presentation av studien och författarna. Deltagarna fick presentera sig själva 

och den erfarenhet och utbildning de hade. Frågorna som ställdes vid intervjuerna var 

semistrukturerade. En intervjuguide användes vid intervjuerna (Bilaga 3). Det ställdes ett 

visst antal förutbestämda frågor under intervjuns gång, men inte nödvändigtvis i en bestämd 

ordning utan utifrån vad som kom upp i intervjuerna (Danielsson, 2017). En av författarna 

ställde frågorna och den andra var beredd med förtydligande följdfrågor. Vid de enskilda 

intervjuerna var det en person som ställde samma frågor och följdfrågor. Samtliga intervjuer 

spelades in på en av författarnas mobiltelefon. 

Analys 

Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Detta är en kvalitativ metod som innehåller 

olika delar för att kunna förstå och analysera texterna, i detta fall intervjuerna. De olika 

delarna är analysenhet, meningsenhet, kod, underkategori, kategori och/eller tema. 

Intervjuerna analyserades induktivt, vilket innebar att vi utgick ifrån materialet i texterna. 

Tolkningen av materialet skedde med stöd av Graneheim och Lundman (2004) på en latent 

nivå vilket innebar en djupare tolkning av texterna. 

 

Intervjuerna genomfördes samt transkriberades ordagrant jämt fördelat mellan författarna. 

Transkriptionerna lästes igenom flera gånger av båda författarna. Analysen inleddes med att 

författarna, var och en för sig först tog ut meningsenheter från texterna som var gemensamma 

från de intervjuade och som svarade på studiens syfte. Därefter träffades författarna för att 

diskutera innehållet tillsammans och textmassan reducerades till det mest väsentliga 

(kondenserades). Gemensamma koder bildades utifrån de kondenserade meningsenheterna. 

Koderna var till för att förstå likheter och skillnader i textmaterialet. Koderna bildade sedan 

underkategorier och därefter kategorier som svarade på vad texten innehöll. Analysen av 

texterna förtydligas med hjälp av olika citat som redovisades under respektive underkategori. 
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Detta är en beskrivning av hur analysen gick till med stöd av Graneheim och Lundman, 

(2004).  

 

Figur 1.  Exempel på analysprocess 

 

Meningsenhet Kondenserat innehåll Kod Underkategori Kategori 

#1 “att bevara det som redan är 
friskt… bevara ett rimligt och 

hälsosamt synsätt på mat och 

motion…. ha ett lättsamt 

förhållningssätt till mat….” 
 
 
#2 “Och en del har ju inte skrivit 

något där men då kan man ju “men 

du gör det här, det är ju jättebra”.... 

Och då blir det ju lite så och liksom 

sträcker på sig och ja, men jag gör ju 

det och det och då kanske jag inte är 

så dålig… Den där självkänslan är 

inte alltid så stark.” 

Att bevara det friska 
och hälsosamma hos 

eleven och stärka 

denna.  
 

 

Skolsköterskan arbetar 

hälsofrämjande kring 

ätstörningar genom att 

stärka självkänslan hos 

eleverna. 

 
Stärka och 

bevara det 

friska 
 

 

 

 

Stärka 

självkänslan 

 

 

 

 

Att stärka  
 
självkänslan 

 

 

 

 

 
Att lyfta  

det  

positiva  

genom 

salutogena 

 

#4 “Det kan ju ändå vara någon som 

är lite överviktig men som ändå äter 

och tränar, om man då säger att ja 

jag ser ju att du är en idrottstjej 

liksom, bara det lyfter dem…. Att 

man lyfter det som är positivt...” 

Skolsköterskan 

använder hälsosamtalet 

för att arbeta 

hälsofrämjande genom 

att lyfta och stärka 

goda livsstilsvanor. 

 

Stärka 

livsstilsvanor 

 
Att främja  
 
god livsstil 

möten 

#1 “För mig är det nästan svårast att 

nå pedagogerna…. I EHT känner jag 

dem bättre, träffar dem mer. Där är 
det lättare med ett bra samarbete. 

Desto svårare att nå ut till 

pedagogerna…” 
 
#3 “Men sedan tycker jag också att 

det är viktigt att få med sig 
föräldrarna. Och då tänker jag 

skolan, att vara med och prata lite till 

de nya f:orna som kommer. Prata 

livsstil så föräldrarna hör det 

också….” 

Skolsköterskan 

upplever brister i 

samarbetet med 
pedagogerna.   
 

 

 

 

 

Skolsköterskan 

upplever samarbetet 

med föräldrarna som 

viktigt i det 
hälsofrämjande arbetet. 

 
Samarbete 

pedagoger 
 

 

 

 

 

 

 

Samarbete 

föräldrar 

 

 

 

 

Att skapa  

samarbete 

 

 
Genom  

samarbete 

skapas 
 
stödjande  

miljöer 

Etiska överväganden 

Vid all forskning och examensarbete skall hänsyn tas till forskningsetik och etiska aspekter. 

Syftet med forskningsetik är att värna om människors lika värde, integritet och 
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självbestämmande hos de som är involverade. Helsingforsdeklarationen ligger till grund för 

medicinsk klinisk forskning och anger hur identitet och integritet ska skyddas. I Sverige 

regleras forskningsetik framförallt av lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS, 2003:460) och dataskyddsförordningen, GDPR (Datainspektionen, 2018).  

 

Vid insamlande av data ställs krav på etisk medvetenhet och dessa krav utgår ifrån de fyra 

principerna som är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2018). Informationskravet innebär att de personer som ska 

delta informeras om syftet med studien samt att det är frivilligt att delta i studien. Personerna 

som ingick i vår studie fick information via mail om studien och dess syfte samt frivilligheten 

att delta. Samtyckeskravet innebar att deltagarna hade rätt att bestämma över sitt deltagande 

och att avbryta när som helst vilket också framgick i informationsbrevet till deltagarna. 

Deltagarna gavs tid att tänka över sitt medverkande, utan påtryckningar hade de rätt att tacka 

ja eller nej, samt att avbryta sin medverkan när som helst de önskade. Konfidentialitetskravet 

innebär att skydda så att känsliga uppgifter inte röjs och att det inte är möjligt att identifiera 

vem som har medverkat. Intervjupersonernas privata integritet skyddades genom att inga 

namn eller vilken skola de arbetar på framgick i studien. Intervjuerna avidentifierades så att 

ingen utomstående person kunde identifiera deltagarna. Allt material förvarades säkert i 

datorerna med lösenord så att ingen obehörig kunde ta del av informationen och de inspelade 

intervjuerna raderades efter att de hade analyserats. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som samlades in endast användes för ändamålet (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

En annan etisk riktlinje som nämns i forskningssammanhang är konsekvenser. Forskaren är 

skyldig att överväga risken för den som är med i undersökningen så att den lider så liten 

skada som möjligt. Detta ställer krav på forskarens känslighet hur långt man kan gå i olika 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2017). För vår del var det viktigt att inte enskilda uppgifter 

kunde kopplas till elevärenden och på så vis bryta mot sekretesslagen samt riskera att skada 

eleverna. Även skolsköterskornas identitet skyddades genom att uppgifter avidentifieras. 

Vid utskrifterna av intervjuerna redovisades inte vilken skolsköterska som sagt vad och det 

gick inte heller att kunna spåra till enskilda elevärenden. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i form av tre kategorier med åtta underkategorier, vilket presenteras i 

tabellen nedan. Resultatet förtydligas med citat från intervjuerna. 

 

Figur 2. Kategori och underkategori 

 
 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

  

  Att lyfta det positiva genom salutogena möten 

  

Att stärka självkänslan 

Att främja en god livsstil 

Att vara bekräftande 

 
Genom samarbete skapas stödjande miljöer Att främja känsla av  

sammanhang 

Att skapa samarbete  

 
Känslor av otillräcklighet och frustration Att känna sig begränsad 

Att sakna material och 

kompetens 

Att vilja så mycket mer  

Att lyfta det positiva genom salutogena möten 

Skolsköterskorna i studien är eniga om att grunden för det hälsofrämjande arbetet för att 

förebygga ätstörning utgår från det salutogena mötet med eleven. I detta möte stärker 

skolsköterskan det friska hos eleven. Att stärka självkänsla, främja en god livsstil och att 

bekräfta eleven tolkas som viktiga och avgörande faktorer. Om eleven är stärkt inom dessa 

områden upplever skolsköterskorna att risken för en ätstörning minskar. 

Att stärka självkänslan 

Att arbeta med självkänslan hos eleverna innebär att skolsköterskorna stärker och lyfter det 

som är positivt hos varje individ genom det salutogena mötet. Skolsköterskorna upplever att 

många elever har låg självkänsla och är missnöjda med delar av sin personlighet och sin 

kropp. Genom hälsosamtalet som är både främjande och förebyggande har skolsköterskan 

en möjlighet att upptäcka och prata om självkänsla. Flertalet skolsköterskor erbjuder samtal 

utöver hälsosamtalet för att följa upp och ge fortsatt stöd. Då kan de tillsammans med eleven 

uppmärksamma och stärka det som eleven gör rätt och det som främjar. Upplevelserna är att 

eleverna jämför sig mycket med varandra, sina föräldrar och andra förebilder på sociala 

medier. Jämförelsen leder till en sämre självbild och att de anser sig inte duga som de är. 

Genom att förtydliga att ”du är fin”, ”du duger som du är” kan skolsköterskorna främja en 

stärkt självkänsla. Att arbeta med självkänslan hos eleverna handlar också om att de ska 

reflektera över hur de mår och hur de tänker om sig själva. Ett sätt att arbeta med självkänslan 

är att på gruppnivå genomföra värdegrundssamtal. Vikten av att de inte ska jämföra sig med 
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andra betonas till eleverna, att vi utvecklas olika och att det är normalt. Skolsköterskorna 

nämner vikten av att prata framtid med eleverna för att det ska bli stärkta i sig själva. Genom 

detta får de en ökad tilltro till sig själva och lyfter blicken och får ett annat perspektiv. Att 

prata självkänsla med eleverna förmedlar skolsköterskorna vara av största vikt och att det 

finns ett stort behov av det i dagens samhälle.  

Jag tänker om man kan möta det direkt, tidigt, du är perfekt som du är och få dem att 

inse det istället för att jämföra sig med varandra. Då brukar jag försöka lyfta dem i 

det. Precis som du äter och rör dig nu, så duger det, du är bra! 

Att främja en god livsstil 

Skolsköterskorna upplever att livsstilsfrågor är en stor del av det hälsofrämjande arbetet för 

att förebygga en ätstörning. Att tidigt främja goda livsstilsvanor genom hälsosamtal enskilt 

eller i grupp upplever skolsköterskorna har stor effekt. Information och samtal, mellan 

skolsköterska och elev, om kost, motion och sömn på ett positivt och sunt sätt främjar och 

stärker det friska och hälsosamma beteendet hos eleverna. Dessa goda kunskaper hjälper 

eleverna att ta egna kloka beslut och ändra på de livsstilsfaktorer som inte är 

tillfredsställande. I samtalet med eleverna försöker skolsköterskorna få eleverna att förstå 

kopplingen mellan varför man ska äta för att må bra och växa, att kroppen behöver näring 

samt att det påverkar möjligheterna att lyckas med skolarbetet. Detta arbete sker både genom 

det enskilda hälsobesöket och gruppsamtal i klasserna. Att förmedla fakta till eleverna men 

undvika ”pekpinnar” upplever skolsköterskorna är ett sätt och en möjlighet till att uppnå 

förändringar av livsstilsvanor. Saklig information kan också ha en lugnande effekt på 

eleverna och därmed stärka dem. Många elever har frågor kring hur långa de kommer bli 

och om de väger lagom mycket. De jämför sig ofta med varandra och kända personer. Att 

möta eleverna i dessa frågor, visa tillväxtkurvan och förklara att alla har sin egen kurva är 

en del av skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Även om de själva tycker att de ser tjocka eller konstiga ut försöker jag hela tiden gå 

tillbaka till att din kropp har fått det den behöver. Och du är inte i riskzonen när det 

gäller längd och vikt, jag brukar lyfta de positiva bitarna för att liksom stärka det 

friska. Men inte heller mata på att “rör dig då lite extra” för då främjar man ju istället 

det sjukliga tänket, genom pekpinnar… 

Skolsköterskorna poängterar vikten av att bevara och stärka det som är friskt och hälsosamt 

hos eleven. Arbetet beskrivs som en känslig balansgång mellan att främja goda vanor och 

undvika risken att påverka eleven på ett negativt sätt vilket skulle kunna leda till 

utvecklandet av en ätstörning. De påtalar vikten av att försöka ha en lättsam och avslappnad 

inställning i samtalen med eleverna. Som ett stöd i arbetet nämner skolsköterskorna 

hälsoenkäten som värdefull och att utgå från i samtalet. Hälsoenkäten är ett bra underlag för 

att prata kring viktiga frågor med eleverna och samtalet leds in på de olika frågorna på ett 

naturligt sätt. De upplever också hälsosamtalet givande och att det är ett värdefullt möte med 

eleven. 

Jag tycker det är kul att stärka det som fortfarande är friskt så länge det finns så 

mycket friskt kvar som möjligt. För jag tror att, främjar man det friska, ju mer friskt 

och starkt det finns, ju starkare blir det och ju mer hållbart blir det. 
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Att vara bekräftande 

Det är enligt skolsköterskorna viktigt att möta eleven på ett genuint och empatiskt sätt. 

Genom att möta varje elev med respekt och värme, bry sig om och bekräfta eleven kan hen 

möta varje elev utifrån var och ens förutsättningar och behov. På detta sätt ser skolsköterskan 

varje elev i sin livsvärld. De beskriver det som att de lyssnar på eleven på riktigt, och på ett 

annat sätt än vad lärare och föräldrar gör. Att bekräfta eleven handlar också om att stärka 

elevens tilltro till sin egen förmåga att klara av olika saker och att se sina goda sidor och 

styrkor. Att känna sig sedd är en förutsättning för en relation mellan skolsköterskan och 

eleven och för att eleven ska växa, samt känna förtroende för skolsköterskan. Att skapa en 

relation mellan elev och skolsköterska anser de är viktigt för att kunna nå eleven och på det 

sättet stärka det positiva och friska.  

Det är ganska lätt i individuella möten för då jobbar man med att försöka möta dem 

med respekt och värme och så där. Då man försöker att göra det man kan av själva 

mötet, att man också så gott det går, hittar dem i hur de ser på sig själv, självbild. 

Genom samarbete skapas stödjande miljöer 

En viktig förutsättning för det hälsofrämjande arbetet är den hälsofrämjande skolmiljön som 

eleverna och personalen vistas i. Här nämner skolsköterskorna vikten av fungerande 

samarbete och en känsla av sammanhang för eleverna. Samarbetet sker mellan pedagoger, 

elevhälsan, elever, föräldrar och andra aktörer utanför skolan. Genom samarbetet kan en 

trygg miljö och tydlig struktur skapas vilket är hälsofrämjande för eleverna. 

Att främja känsla av sammanhang 

En trygg miljö och en trygg grupp med god gemenskap är hälsofrämjande enligt 

skolsköterskorna. Genom återkommande värdegrundsarbete kan goda kamratrelationer 

främjas och omgivningen blir hälsofrämjande. Vikten av detta arbete betonas av flertalet 

skolsköterskor, speciellt i samband med stadiebyten och nya klasskonstellationer. Även 

under tonåren beskrivs värdegrundsarbete som avgörande, då eleverna genomgår en känslig 

utvecklingsfas. En miljö där eleverna känner sig delaktiga, värdefulla och är en del av ett 

sammanhang, vilket utgör grunden för teorin kring känslan av sammanhang, är positivt för 

måendet. I en grupp som är trygg med varandra och där ett tillåtande klimat för varandras 

olikheter och förutsättningar råder upplever skolsköterskorna att eleverna mår bättre. De 

kopplar detta goda måendet till en ökad psykisk hälsa vilket de ser är av betydelse för att 

förebygga ätstörning.  

Kamratrelationer också jätte, jätteviktigt att jobba med. För är man trygg så tror jag 

att allting är lättare. Det handlar ju om det att trivas och känna sig nöjd med sig själv. 

Såna saker kan man jobba mycket mer med. 

Skolsköterskorna beskriver hur deras närvaro på skolan främjar en god miljö och goda 

relationer. Genom att finnas tillgänglig i deras skolmiljö kan skolsköterskan utifrån ett 

holistiskt synsätt ha en central och stödjande roll till eleverna vilket är hälsofrämjande. 

Genom att ofta befinna och uppehålla sig bland eleverna, i korridorer och klassrum såväl 

som i matsalen, bygger skolsköterskan upp relationer och förtroende hos eleverna. Ett snabbt 

möte i korridoren beskrivs som värdefullt och ibland avgörande för viktiga insatser för 
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eleven i fråga. Tillgängligheten i form av en öppen dörr eller öppen mottagning gör också 

att eleverna får möjlighet att komma för samtal när de har ett behov av det. Detta beskrivs 

av skolsköterskorna som en förutsättning för att eleverna ska ha möjlighet att kunna samtala 

med skolsköterskan och för att hen ska kunna fånga och upptäcka problemen tidigt.  

 

Det är ju hälsosamtalen i respektive årskurs, utifrån basprogrammet. Sedan är det ju 

en del drop-in besök som man kan upptäcka saker i... Ibland börjar ett besök i ena 

ändan och slutar i den andra änden än där vi började från början. 

 

Även den fysiska miljön är viktig. Här nämns matsalsmiljöns betydelse då en lugn 

matsituation med mat som är aptitlig och god är främjande för elevernas mående. En tydlig 

struktur i skolan, med en lugn miljö, närvarande och bekräftande vuxna som skapar trygghet 

lyfts som främjande miljöer som minskar stressen hos eleverna och leder till att eleverna mår 

bättre. 

Att skapa samarbete 

Skolsköterskorna ser ett gott samarbete runt eleven som en viktig del av den stödjande miljön 

kring eleverna och som en förutsättning för att ett hälsofrämjande arbete ska kunna bedrivas. 

De upplever det viktigt och värdefullt att ta vara på varandras kompetenser. Här är både 

eleven, föräldrarna, kuratorn och pedagogerna viktiga aktörer. Samarbetet mellan 

föräldrarna och skolsköterskan beskrivs som en viktig del av detta. Genom att få med 

föräldrarna tidigt i förskoleklass i det hälsofrämjande arbetet, kan det friska stärkas och de 

är en viktig bidragande faktor till att skapa goda vanor och tankar. De menar att det är 

föräldrarna som sätter regler, handlar hem maten och skapar strukturen hemma. Utan detta 

samarbete är det svårt att kunna nå långsiktig förbättring då barnen sällan har makten att 

göra positiva förändringar hemma gällande livsstil och synsätt. I de lägre åldrarna är 

föräldrarna mer delaktiga och samarbetet tydligare, medan föräldrarna på högstadiet 

involveras först när det har blivit ett problem. De blir inte involverade i det hälsofrämjande 

arbetet på högstadiet, vilket minskar effekterna av det hälsofrämjande arbetet. 

Det är ändå vårdnadshavarna vi har med att göra. Det är de som köper hem maten. 

Om det inte finns en enda frukt hemma hur ska man kunna äta frukt då? Man måste 

få med familjen i det. 

Ett ökat samarbete med externa aktörer som Ätstörningsenheten skulle kunna vara ett stöd 

anser skolsköterskorna. Genom stöd och utbyte med dem kan ett sunt tankesätt stärkas och 

främjas på skolan kring det hälsofrämjande arbetet. Detta tankesätt upplever 

skolsköterskorna även att pedagogerna skulle behöva ta del av, vilket skulle leda till en 

samsyn kring det hälsofrämjande arbetet. En samsyn kring detta anser de är en förutsättning 

för att skapa ett positivt samarbete tvärprofessionellt på skolan. Samarbetet med 

pedagogerna behöver också förbättras då skolsköterskorna upplever att pedagogerna är fullt 

upptagna med sin undervisning. Pedagogerna vill ofta inte att tid tas från deras lektioner till 

att arbeta med detta ämne. Att få stöd av rektor på skolan är en förutsättning för att få avbryta 

eleverna i undervisningen och få en möjlighet att träffa dem. 

Vissa pedagoger tycker att det här är mina elever, detta är min tid, nu har jag 

genomgång… De vill inte att jag hämtar deras elever på deras lektion…att lärarna 

har mycket fokus på sitt ämne och jobbar mer för sig och inte så mycket samarbete. 
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Andra personer som är viktiga i samarbetet är kuratorn. De beskriver detta samarbetet som 

avgörande för att framgångsrikt nå eleverna i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskorna 

menar att om kuratorn inte finns närvarande på skolan eller är tillräckligt intresserad av 

ämnet försvåras möjligheterna. Samtliga skolsköterskor önskar ett mer utvecklat samarbete 

med kuratorn än de har idag. Genom att samtala med eleverna enskilt och/eller i grupp 

tillsammans med kuratorn tror de att goda livsstilsvanor kan främjas vilket kan förebygga en 

ätstörning. 

Jag har elever där det är sociala medier, kompisrelationer i och utanför skolan som 

påverkar måendet hos den här eleven som inte mår bra. Kuratorerna har mycket 

samtal, det är kränkningar, snapchat och sociala medier...Så det är svårt att hjälpa 

dem ibland med det. 

Skolsköterskorna upplever också att samarbetet tillsammans med andra skolsköterskor 

skulle kunna bli bättre. Dels för att arbeta på ett likartat sätt med det hälsofrämjande arbetet 

för att förebygga ätstörning men också att för att få stöd av varandra, då det upplevs som ett 

svårt ämne. De ser att det vore optimalt att samarbeta två och två när gruppsamtal med 

eleverna utförs. På det viset kan de stödja varandra. De upplever att det kan vara lättare att 

nå ut till eleverna med deras budskap om de hjälps åt i gruppsamtalen, vilket kan bero på att 

skolsköterskorna känner sig säkrare när de samtalar med eleverna två och två jämfört med 

om de är själva i gruppsamtalen. 

Känslor av otillräcklighet och frustration 

För att kunna arbeta hälsofrämjande för att förebygga ätstörning krävs vissa förutsättningar 

enligt skolsköterskorna. I många fall upplever de att dessa saknas eller är bristfälliga och här 

framträder tydliga faktorer som är av stor betydelse för skolsköterskornas möjligheter att 

genomföra det hälsofrämjande arbetet. Dessa faktorer påverkar också hur väl de lyckas med 

sitt arbete. Behovet av att få tid och resurser till deras hälsofrämjande arbete betonas starkt. 

Skolsköterskorna känner inte att de har tillräckligt av detta för att kunna arbeta 

hälsofrämjande för att förebygga ätstörning. Det gör att de upplever en känsla av 

otillräcklighet som leder till en stor frustration hos skolsköterskorna. Alla ser behovet av att 

arbeta hälsofrämjande och de har en stark vilja och ambition för det.  En annan utmaning är 

att hitta bra utbildnings- och informationsmaterial som är framtaget och anpassat till elever 

och ämnet. De ser också ett behov av kompetensutveckling för att stärkas i sin 

hälsofrämjande roll. 

Att känna sig begränsad 

En av de största orsakerna till känslor av begränsning i sitt arbete, otillräcklighet och 

frustration bland samtliga skolsköterskor är tidsbristen. I skolsköterskornas uppdrag ägnas 

den största delen av tiden till basprogrammet. Flertalet skolsköterskor upplever också att de 

har ett för stort elevantal i förhållande till vad som är hanterbart. Eftersom de delar som ingår 

i basprogrammet prioriteras först, blir det sällan tid kvar till annat, trots att alla 

skolsköterskor vet att de ska arbeta hälsofrämjande utöver det som ingår i basprogrammet. 

De upplever inte att de får rätt förutsättningar för att kunna arbeta hälsofrämjande vilket 

leder till en frustration och otillfredsställelse hos dem. Det är dock tydligt att 

skolsköterskorna upplever ett behov och ett stort värde av att arbeta hälsofrämjande kring 

ätstörning.  De skolsköterskor som har erfarenhet både av mellan- och högstadium märker 
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att det kan gå bra för eleverna i de lägre åldrarna, men när de går i 7-9:an påverkas både 

självkänslan och måendet. Det gör att de ser ett stort behov av att jobba med självkänsla och 

mående tidigt. En skolsköterska uttrycker att behovet såväl som tidsbristen blir tydligt när 

det dyker upp situationer i klasser eller hos elever där hen hade behövt agera snabbt och 

spontant. Detta är dock i praktiken omöjligt då hon redan är så styrd och inbokad i sin vardag, 

utifrån basprogrammet. 

 

Om jag ska bara säga en sak så är det väl att tiden tyvärr inte finns, som jag önskat. 

Skolsköterskans basprogram, vaccinationer, det är så mycket som tyvärr går… 

tränger före om man säger så… Spontaniteten där hade jag saknat. 

Att sakna material och kompetens 

Bristen på bra arbetsmaterial och uppdaterad kunskap är ett förbättringsområde som behövs 

inom det hälsofrämjande arbetet anser skolsköterskorna. Om ett gemensamt material hade 

funnits hade det underlättat, inte bara på grund av den rådande tidsbristen utan också 

svårigheterna att utforma en bra undervisning som bidrar med ökad kunskap till eleverna. 

Skolsköterskorna uttryckte frustration över att sakna pedagogiska kunskaper då mycket av 

arbetet handlar om att förmedla information och nå fram till eleverna. Dessutom menar de 

att det blir ett problem när de arbetar på olika sätt, med olika metoder, i samma kommun. De 

önskar att arbetet hade utformats lika inom kommunen för att alla elever skulle få ta del av 

samma information. Behovet av utbildning och information lyfts också av skolsköterskorna. 

Det får, som en skolsköterska uttrycker, inte bli fel när hälsofrämjande arbete kring 

ätstörning utförs. Då upplevs mer utbildning och kunskap i ämnet som avgörande. Detta kan 

också stärka skolsköterskorna i deras hälsofrämjande roll och ingjuta mod att ta de svåra 

frågorna och mötena. Detta är värdefullt för att kunna delge eleverna informationen på ett 

bra sätt och sedan ha förmågan att ta hand om det som kan uppstå bland eleverna i samband 

med samtalen.  

Ibland känns det som att man verkligen behöver tänka innan över vad man vill få 

fram och hur man vill lägga upp det så att man har en bra plan och det ger dem 

någonting…. Det kan ju vara lite svårt. Det kräver ju lite tankemöda och tid känner 

jag. 

Att vilja så mycket mer  

Skolsköterskorna upplever en stark ambition och vilja till att arbeta med de hälsofrämjande 

insatserna för att förebygga ätstörning. Denna drivkraft gör att de många gånger gör mer i 

sin yrkesroll än de har tid eller resurser för. De ser ett stort värde i att arbeta med dessa 

frågor, speciellt då samhället idag präglas av ideal kring skönhet, utseende och att vara 

perfekt i sin kropp. Skolsköterskorna anser att de kan stödja eleverna genom att vara en 

motvikt till de ideal som råder. De kan också vara ett stöd till ungdomarna kring sociala 

mediers påverkan på ungdomarnas syn på sig själva och sin egen kropp. De har också en 

önskan och vilja att arbeta mer med det för att främja och stärka det friska innan problem 

uppstår, vilket utgår ifrån ett salutogent perspektiv för att stödja och främja elevens hälsa. 

Ett starkt engagemang märks bland skolsköterskorna och de brinner tydligt för detta 

hälsofrämjande arbete.  
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Det var en liten flicka i förskoleklassen som sa: “Man tränar för att bli smal.” Man 

märker att det finns redan där, man ska göra saker för att uppnå något du inte är just 

nu. En fullt normalviktig liten flicka säger att man ska bli smal… Alltså, tankesättet 

finns så tidigt idag! 

De skeva tankesätten kring hälsa och utseende bland eleverna kryper allt längre ner i åldrarna 

enligt skolsköterskorna. Att göra tidiga insatser ser skolsköterskorna som avgörande för att 

lyckas i det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning. Dessa tidiga insatser behöver 

ske genom undervisning i grupp för att nå ut till fler parallellt med enskilda möten med 

eleverna som sker i hälsosamtalet och vid spontanbesök. Vid de olika mötena med eleverna 

skapas diskussioner som blir givande och gör stor skillnad. 

Framförallt att man med tidiga insatser kan motverka ätstörningar innan den har 

etablerat sig. Det är väl den största vinsten av allt. Det minskade lidandet. Det tycker 

jag nog är det bästa, att inte behöva drabbas av en ätstörning, det ser jag som den 

största vinsten. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av intervjuerna visar att skolsköterskornas upplevelser av det hälsofrämjande 

arbetet för att förebygga ätstörning kan delas upp i följande kategorier: Att lyfta det positiva 

genom salutogena möten, Genom samarbete skapas stödjande miljöer och Känslor av 

otillräcklighet och frustration. Skolsköterskorna var eniga om att grunden för att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande kring ätstörning var mötet med eleven som utgick ifrån 

ett salutogent perspektiv. Att stärka eleven och främja det som är friskt och sunt hos varje 

elev utifrån var och ens livsvärld anser skolsköterskorna är hälsofrämjande. 

Skolsköterskorna möter eleverna både enskilt vid hälsosamtal och vid spontanbesök men 

också på gruppnivå när hen går ut i klasserna. Att arbeta med att stärka självkänslan, samtala 

kring livsstilsfrågor och att bekräfta eleverna i mötena är de hälsofrämjande faktorerna. 

Genom att samtala med eleverna hjälper och stödjer skolsköterskorna dem att göra kloka 

och genomtänkta beslut för att främja en god fysisk och psykisk hälsa vilket är 

hälsofrämjande och förebyggande mot ätstörning. Miljön runt eleven är också en 

betydelsefull faktor. Här framkommer vikten av att känna ett sammanhang och delaktighet, 

avgörande komponenter i begreppet känsla av sammanhang. Detta uppnås genom 

återkommande värdegrundsarbeten som bidrar till ett tryggt och tillåtande klimat, vilket 

leder till ett bättre psykiskt mående. Skolsköterskan spelar med sin närvaro en viktig roll och 

en hög tillgänglighet till skolsköterskan beskrivs som avgörande. Tillsammans med övrig 

personal på skolan där kuratorn är en viktig person, men även föräldrarna, kan ett bra 

samarbete bidra till en stabil och god miljö kring eleverna. Även externa aktörer, andra 

skolsköterskor och ätstörningsenheten är värdefulla samarbetspartners i det hälsofrämjande 

arbetet för att förebygga ätstörning. Skolsköterskorna upplever det hälsofrämjandet arbetet 

som viktigt och ser att det finns ett stort behov och värde av att arbeta med det. De har en 

stark drivkraft, ambition och vilja men känner samtidigt en frustration, begränsning och 

otillräcklighet eftersom det inte finns tillräckligt med tid och resurser. Det upplevs också 

svårt att hitta bra och relevant material till ämnet och de önskar mer utbildning och 

kompetensutveckling inom området för att bli stärkta i sin roll.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för 

att förebygga ätstörning. En kvalitativ design med induktiv ansats valdes med syfte att 

beskriva, förstå och tolka skolsköterskornas upplevelser. Som analysmetod valdes kvalitativ 

innehållsanalys med stöd av Graneheim och Lundman (2004) för att tolka på en latent nivå, 

vilket innebär att tolka det underliggande i texten. Metoden ansågs relevant eftersom syftet 

var att förstå och tolka deras upplevelser så förutsättningslöst som möjligt. Att använda sig 

av induktiv ansats har mött en del kritik, då det anses vara svårt att vara helt förutsättningslös 

i en studie som haft sin utgångspunkt i en bakgrundsbeskrivning och förförståelse (Okasha, 

2003). Detta arbete ger en kunskapsbas, som enligt kritikerna motarbetar den 

förutsättningslösa utgångspunkten. Det var viktigt för författarna i föreliggande studie att 

reflektera över detta, för att möjliggöra en så öppen inställning som möjligt under 

datainsamlingen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska den kvalitativa 

innehållsanalysen bedömas huruvida studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet har 

uppnåtts. 

 

Att välja informanter med bred och varierad erfarenhet gör att författarna får ett rikt material 

att arbeta med, vilket ökar studiens trovärdighet. Det innebär också att datainsamlingen är 

av tillräcklig mängd och att de mest lämpliga meningsbärande enheterna väljs ut (Graneheim 

& Lundman, 2004). Information om studien skickades ut i ett mail till verksamma 

skolsköterskor på mellan- och högstadium i två mellanstora kommuner i Västra Sverige. 

Svarsfrekvensen var låg och därför skickades ett påminnelsemail ut några dagar efter sista 

svarsdatum. Antalet skolsköterskor som svarade ja till att delta uppgick till tio stycken. En 

skolsköterska hade bara ett halvårs erfarenhet som skolsköterska vilket egentligen föll 

utanför de initiala inklusionskriterierna, men ansågs kunna tillföra värdefull information och 

därför inkluderades hen i studien. Även om det var få som ville delta i förhållandet till antalet 

som fick förfrågan, blev det en stor variation av arbetslivserfarenhet, socioekonomiska 

områden och elevernas åldrar, vilket ses som en styrka och ökar studiens trovärdighet. En 

bred variation hos deltagarna är fördelaktigt och skapar ett underlag som kan svara på syftet 

med studien (Graneheim & Lundman, 2004). Studien saknade den optimala bredden, 

eftersom samtliga deltagare är kvinnor. Det anses som en styrka för studien om deltagarna 

är av varierad ålder och kön (Graneheim & Lundman, 2004). Manliga deltagare hade kunnat 

bidra med andra tankesätt och arbetsmetoder. Detta kan dock försvaras med att det är ytterst 

ovanligt med manliga skolsköterskor. Dock varierar åldrarna på informanterna mellan 30-

65 vilket är en bra förutsättning för att öka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2011; 

Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer i fokusgrupp och med 

enskilda intervjuer. Intervju är lämplig när förståelse för ett fenomen eller upplevelse ska 

inhämtas (Danielsson, 2017).  Då det var svårt att praktiskt sammanföra skolsköterskorna 

till gemensamma intervjuer valdes en kombination av fokusgrupper och enskilda intervjuer. 

En intervjuguide användes som stöd vid alla intervjuer (Bilaga 3). Utifrån intervjuguiden 

ställdes samma frågor inledningsvis men följdfrågor ställdes för att få en djupare innebörd 

och förståelse för de studerade upplevelserna vilket ökar pålitligheten. Intervju som 

datainsamlingsmetod ger möjlighet till nya insikter under intervjuns gång om följdfrågor 
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ställs vilket ökar pålitligheten för studien (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon vilket säkrade en ordagrann transkribering. Intervjuerna 

genomfördes i skolsköterskornas egna miljöer, vilket upplevdes som en trygghet. En fördel 

med intervjuer är att det i samtalet med deltagarna går att urskilja nyanser som reaktioner, 

kroppsspråk och sinnesstämning. En nackdel med intervju kan vara att det finns en risk för 

påverkan från författarna. Genom att ge respons i form av nickningar, ansiktsuttryck eller 

annat kroppsspråk kan det som sägs i intervjuerna förstärkas omedvetet. Intervju är också en 

tidskrävande datainsamling, då allt material ska inhämtas och bearbetas (Kvale & Brinkman, 

2017). Både för- och nackdelar under intervjuerna beaktades av författarna som var 

medvetna om att det kunde påverka studiens pålitlighet och trovärdighet.  

 

Fokusgrupp och enskild intervju användes som intervjuform och skillnaden var framförallt 

att i fokusgrupperna konstruerade deltagarna informationen gemensamt och interaktionen i 

gruppen hjälpte till att få fram berättelserna genom frågor, uppmuntran och olika 

uppfattningar i en fråga. Fokusgruppsintervju kan vara en fördel för deltagarna, eftersom de 

kan dra nytta av den interaktion som sker i gruppen (Kvale & Brinkman, 2017). Det 

noterades att informationen som framkom i fokusgrupperna återkom i de enskilt utförda 

intervjuerna, vilket styrker trovärdigheten i informationen. I de enskilda intervjuerna var det 

lättare att ställa följdfrågor och hålla sig till syftet med studien jämfört med i fokusgrupperna. 

I fokusgrupperna tenderade deltagarnas diskussion att frångå syftet och mer styrning av 

moderatorn krävdes. En balansgång mellan att inte styra eller påverka samtalet men ändå 

uppmuntra samtliga deltagare att uttrycka sina åsikter inom ramarna för syftet är viktigt och 

bidrar till studiens trovärdighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Wibeck, 2017; 

Kvale & Brinkman, 2017). Detta problematiserar fokusgruppernas informationsvärde. 

Genom en hård styrning finns risken att författaren påverkar informationsinsamlingen och 

därmed resultatet. Detta var något som beaktades noga av författarna. Samtliga intervjuer 

avslutades med en genomgång av de frågeställningar som lyfts, samt en öppen fråga om 

deltagarna ville tillägga något. Det visade sig vara värdefullt, då flera deltagare tog chansen 

att summera eller betona det som var viktigast. Det ger tyngd och trovärdighet till 

informationen (Wibeck, 2017). 

 

Studiens latenta nivå innebär en djupare tolkning av det insamlade datamaterialet 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det finns en risk att fastna i manifesta 

sammanfattningar, vilket upplevdes som en utmaning. Svårigheterna ligger i att samtidigt 

vara sann mot materialet och arbeta systematiskt och vetenskapligt men befinna sig på en 

tolkande nivå där slutsatser nås på latent nivå. För att studien ska vara transparant redovisas 

analysprocessen noggrant genom en tabell, samt att utvalda citat, typiska för informationen 

som framkom i intervjuerna, fick förtydliga och komplettera resultatet vilket ökar studiens 

trovärdighet. Materialet bearbetades metodiskt och deltagarnas känslor och uttryck fick 

också ta plats när kategorier och underkategorier utformades. Suckar, blickar, uppgivna 

axelryckningar var värdefull information som endast kan inhämtas genom en fysisk intervju. 

Analysen genomfördes tillsammans, vilket Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

menar kan öka studiens trovärdighet. Den förförståelse som författarna har var viktig att 

beakta och diskutera, då den lätt kan styra analysprocessen och minska studiens trovärdighet. 

Genom att samarbeta kring analysen och diskutera med handledare kan resultatet anses ha 

formulerats genom vetenskaplig konsensus. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en studies resultat överföras till andra grupper 

om det finns ett bra urval av deltagare, klart syfte, datainsamling och analys av hög kvalitét. 

I föreliggande studie har resultatet lett fram till några kategorier som egentligen inte är unika 

för att arbeta hälsofrämjande för att förebygga bara ätstörning. De kategorier som studien 

har lett fram till anses kunna ses som hälsofrämjande för att förebygga psykisk ohälsa och 

för att främja ett bättre mående hos alla elever som befinner sig i skolmiljön. Resultatet anses 

vara överförbart till andra grupper, vilket gör att resultatet når upp till Graneheim och 

Lundmans (2004) definition av överförbarhet, vilket ses som en styrka.  

Resultatdiskussion  

Studiens resultat består av tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Huvudkategorierna 

är Att lyfta det positiva genom salutogena möten, Genom samarbete skapas stödjande 

miljöer och Känslor av otillräcklighet och frustration. Det är genomgående tydligt att 

skolsköterskorna har en stark vilja och känner äkta empati och omtanke för sina elever. De 

arbetar målmedvetet med att lyfta och stärka det friska hos eleverna, utifrån ett salutogent 

synsätt. Detta motiverar skolsköterskorna att i många fall anstränga sig extra och avsätta mer 

tid och engagemang än de har resurser för. Skolsköterskorna är väl medvetna om det ökade 

behovet av hälsofrämjande insatser för att förebygga ätstörning. Forskning visar att barn och 

ungdomar som drabbas av ätstörning riskerar större komplikationer än en vuxen (Bravender 

et al. 2010). Detta kopplas till att både hjärnan, kroppen och psyket är under stark utveckling. 

Det motiverar tidiga insatser samt goda resurser för skolsköterskorna, som har en unik 

möjlighet att träffa och upptäcka dessa barn och ungdomar i ett tidigt skede. Genom ett 

hälsofrämjande arbete kan barn och ungdomar stärkas så att problem relaterade till ätstörning 

aldrig uppstår. Skolsköterskorna anser att de, genom att arbeta utifrån ett salutogent 

perspektiv, kan stödja eleverna att stärka det som är friskt, samt stärka deras tilltro till sin 

egen förmåga att klara av olika saker och att se sina goda sidor och styrkor vilket även 

tidigare forskning inom området visar (Noordenbos, 2016; Funari, 2013). Resultatet i 

föreliggande studien visar en medvetenhet hos skolsköterskorna kring detta, men de 

upplever samtidigt en stor frustration och otillräcklighet. De upplever sig vara hindrade i sitt 

arbete, på grund av brist på tid, resurser och material.  

 

Tidigare forskning visar att den nya livsstilen med ständigt närvarande social media, nya 

förebilder genom instagrams retuscherade bilder och ständigt utbud av information och 

intryck leder till ohälsa (O´Reilly et al, 2018; Turner & Lefevre, 2017). Tidigare forskning 

visar också att barn och ungdomar upplever att sociala medier ger ökad ångest, sänkt 

självkänsla och stress. De kopplar själva detta till att jämföra sig med andra på nätet och att 

försöka leva upp till fotoretuscherade bilder utan verklighetsförankring (O´Reilly et al, 

2018). Derenne och Bersin (2018) skriver också om hur sociala medier och internet kan spela 

roll för kroppsuppfattningen och kopplingen till att utveckla en ätstörning, speciellt hos de 

personer som är sårbara. Turner och Lefevre (2017) kopplar försämringen av den psykiska 

hälsan till en möjlig utveckling av ätstörning. Detta styrks också av en finsk studie som visar 

på sambandet mellan missnöje med sin kropp och utvecklandet av ätstörning (de Oliveira 

Figueiredo, Simola-Ström, Isomaa & Weiderpass, 2019). Resultatet i föreliggande studie 

överensstämmer med tidigare forskning och visar också att skolsköterskorna upplever att 

eleverna jämför sig mycket med varandra och de kroppsideal som råder på nätet. De ser 

möjligheten att vara en motvikt till de ideal som råder genom att arbeta utifrån ett salutogent 

perspektiv. Det finns evidens för att skolsköterskans hälsofrämjande insatser med 
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livsstilsfrågor, när hen får förutsättningar att utöva dem, gör skillnad vilket även 

skolsköterskorna i föreliggande studie upplever. En studie visar hur ungdomar som tog del 

av dessa hälsofrämjande insatser inom kost- och livsstilsfrågor fick en mer hälsosam 

inställning än kontrollgruppen som var utan insatser. De gjorde också mer hälsosamma val 

och utvecklade fler hälsosamma vanor än kontrollgruppen, vilket gör ämnet viktigt, 

högaktuellt och motiverat till att få resurser för att kunna genomföra. (Al-Yateem, Attia, Al-

Yafei, Mohammed & Mahmood, 2015). 

 

De tidspressade skolsköterskorna har kännedom om allt detta, samtidigt som de regelbundet 

uppdateras med nya direktiv och krav från Socialstyrelsen gällande sina arbetsuppgifter 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen beskriver att skolsköterskans arbete ska stärka 

elevernas hälsa, delaktighet och självkänsla, samt främja lärande och utveckling. Det är högt 

satta men helt rimliga mål. Arbete som enligt skolsköterskorna i studien förutsätter både 

resurser och ett tydligt samarbete mellan skolans olika professioner vilket även 

överensstämmer med litteraturen (Reuterswärd och Hylander, 2017). Samarbetet är ofta  

problematiskt på grund av brist på samsyn i det hälsofrämjande arbetet, tidsbrist och olika 

syn på vilka roller de olika aktörerna i skolan har inom det hälsofrämjande arbetet. Det finns 

utrymme för förbättring, vilket gynnar alla i skolans värld, inte minst eleverna. Tillsammans 

kan alla hjälpas åt att forma en miljö där eleverna känner sig delaktiga och sedda. Teorin 

känsla av sammanhang, KASAM, bygger på att elever får en högre upplevelse av hälsa när 

de känner en samhörighet och tillhörighet (Tamm, 2012). Ett sammanhang anser 

skolsköterskorna i studien är hälsofrämjande och genom att skolan ansvarar för eleverna 

dagligen har den ett lysande tillfälle att erbjuda detta. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) 

förtydligar detta ytterligare: “En människa som upplever sig vara i ett sammanhang och ser 

sina handlingar som meningsfulla har hälsa”. Skolsköterskan har med sin kompetens en 

viktig roll i detta arbete. Resultatet i föreliggande studie visar att skolsköterskorna har ett 

synsätt där hen möter eleven på ett äkta, empatiskt och medkännande sätt. Genom att se hela 

eleven och dess livsvärld kan en förtrolig relation byggas, vilket är en förutsättning för 

förändring. Dahlberg och Segersten (2010) uttrycker att ett vårdande som inte förstår eller 

möter den vårdades livsvärld är inte heller något riktigt vårdande, och det är definitivt inte 

ett vårdvetenskapligt vårdande.  

 

I föreliggande studie framkommer hur självkänslan och synen på den egna kroppen påverkar 

hälsan på alla plan. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) lyfter hur den levda kroppen 

påverkar individen i ett kravfyllt samhälle. Starka ideal och normer styr hur vår kropp ska se 

ut. I de fall individen upplever sig avvika från normen försämras självkänslan och kroppen 

upplevs negativ, vilket även skolsköterskorna bekräftar i föreliggande studie. Genom 

kroppen har vi tillgång till vår omvärld och skolsköterskorna arbetar aktivt med att stärka 

självkänslan och att ge en positiv bild av den subjektivt levda kroppen. Detta är ett viktigt 

område eftersom barn och ungdomar genomgår en känslig period utvecklingsmässigt. 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver utvecklingen av tonåringen som känslig och hur 

speglingen mot samhällets kroppsideal ofta leder till en negativ kroppsuppfattning och låg 

självkänsla. Detta bekräftas av skolsköterskorna i föreliggande studie som möter elever 

dagligen med låg självkänsla och missnöje kring sina kroppar.  

 

Sammantaget visar resultatet från föreliggande studie en profession som vill arbeta för 

elevernas bästa men att de samtidigt upplever stora hinder för att utföra sitt förebyggande 

och hälsofrämjande uppdrag. Samhällsutvecklingen visar samtidigt på en allt mer ökad 
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psykisk ohälsa bland barn och unga (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Hagquist, 2015). 

Folkhälsomyndigheten visar i sin senaste rapport över skolbarns hälsovanor i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b) att barn och unga i stor utsträckning upplever sig själv som 

tjocka. Dessutom har andelen 11-åringar som försöker gå ner i vikt fördubblats. Dessa siffror 

ses också hos 15-åriga pojkar. Det är dock fortsatt fler tonårsflickor som försöker gå ner i 

vikt jämfört med pojkar i samma ålder. Det är en intressant och angelägen fråga för samhället 

och politikerna att hantera. Klart är att skolsköterskorna, med sin närvaro i skolan, insyn i 

elevernas livsvärld och deras kunskap inom ämnet, upplever situationen ohållbar. Men de 

bär också på en tillförsikt om att kunna göra stor skillnad, om samhället ger dem rätt 

förutsättningar för detta. 

Konklusion 

Resultatet visar att skolsköterskornas hälsofrämjande arbete för att förebygga ätstörning 

bygger på ett salutogent förhållningssätt, där det äkta mötet med eleven och dess livsvärld 

är i centrum. Genom att bekräfta eleven kan hen stärka elevens självkänsla, stärka det friska 

och främja en god livsstil. Genom att vara närvarande och tillgänglig bidrar skolsköterskan 

till en stödjande, stabil och trygg miljö för eleven. Denna hälsofrämjande miljö, som ger 

eleven en känsla av sammanhang och delaktighet, uppnås genom ett välfungerande 

samarbete med pedagoger, föräldrar och kuratorer. Skolsköterskan känner en stor ambition 

och meningsfullhet med det hälsofrämjande arbete och upplever att hen är betydelsefull och 

gör en avgörande skillnad för elevernas hälsa. Dock leder avsaknad av resurser och 

kompetens till känslor av frustration och otillräcklighet, och upplevs som en begränsning för 

att utföra ett fullvärdigt hälsofrämjande arbete för att förebygga ätstörningar.  

Kliniska implikationer 

Studiens resultat visar på flera faktorer som kan vara hälsofrämjande, inte bara för att 

förebygga ätstörning utan för all psykisk och fysisk ohälsa. Detta gör att studiens resultat 

öppnar upp för att kunna användas inom andra områden men också inom andra arenor där 

barn och ungdomar vistas. Resultatet kan även användas som ett diskussionsunderlag i 

samtal med rektor och politiker för att belysa vikten av det hälsofrämjande arbetet samt 

behovet av ytterligare resurser. Studien är också värdefull som ett underlag i en framtida 

arbetsbeskrivning av det hälsofrämjande arbetet som skolsköterskan utför. Idag saknas en 

samlad vägledning och samlat material för detta arbete. Studien aktualiserar behovet av en 

tydlig arbetsbeskrivning och ökade resurser till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

för att förebygga ätstörning, i en tid och i ett samhälle där arbetet behövs mer än någonsin.  

 

Studiens resultat kan användas som ett underlag till framtida forskning kring skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete. Det vore av intresse att belysa hur skolsköterskor kan stärkas i sin 

hälsofrämjande roll samt hur ett gemensamt hälsofrämjande arbetssätt för att förebygga 

ätstörning kan samordnas inom skolan och med aktörer utanför skolan. Ytterligare ett 

område värt att forska vidare på är elevernas upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för 

att förebygga ätstörning och hur de som insjuknat i ätstörning upplevde skolsköterskornas 

hälsofrämjande arbete. Det vore också av intresse att forska vidare på vilka övriga 

hälsovinster det hälsofrämjande arbetet skulle kunna medföra, då studiens resultat är 

överförbart till andra barn och ungdomar för ökad hälsa. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. Forskning på ätstörningar visar att det är 

vanligt förekommande och svårdiagnostiserat. För att få veta mer om hur skolsköterskan 

arbetar hälsofrämjande kring detta, behövs forskning inom området. Forskning visar också 

att tidig upptäckt av ätstörningar kan minska lidandet för individen och dess omgivning. 

Skolsköterskan som träffar eleverna vid flera tillfällen under skoltiden har en möjlighet att 

arbeta hälsofrämjande kring ätstörningar. 

 

Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskorna i din verksamhet tillfrågas 

om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via gruppintervjuer med 

skolsköterskor med erfarenhet i ämnet och som jobbar eller har jobbat på mellan- och/eller 

högstadiet i Borås och Varbergs kommun. Intervjuerna kommer att spelas in med en 

mobiltelefon. Inspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd att makuleras. 

Det är enbart vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till materialet från 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att ske under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer 

att ta ca 45 minuter. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan att uppge varför. Vi garanterar strikt konfidentialitet. Skolsköterskorna kommer att via 

mailsvar lämna samtycke till deras medverkan. 

 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskornas upplevelser av hur det hälsofrämjande 

arbetet för att förebygga ätstörningar bedrivs. Resultatet ska kunna användas och komma till 

nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 

skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. 

 

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna: 

  

Med vänliga hälsningar 

Maria Igelström och Maria Åkerberg 

a17marig@student.his.se  

bmarak@student.his.se  

  

Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till ovanstående mailadresser snarast.  

  

Handledare för studien är 

Marie Wilhsson, Lektor vid Institutionen för lärande och hälsa, Högskolan i Skövde 

marie.wilhsson@his.se  
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Bilaga 2.  

 

Informationsbrev till deltagare 

 

Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. Forskning kring ätstörningar visar att det 

är vanligt förekommande och svårdiagnostiserat. För att få veta mer om hur skolsköterskan 

arbetar hälsofrämjande kring detta, behövs forskning inom området. Forskning visar också 

att tidig upptäckt kan minska lidandet för individen och dess omgivning. Skolsköterskan 

som  träffar eleverna vid flera tillfällen under skoltiden har en möjlighet att arbeta 

hälsofrämjande kring ätstörningar. 

 

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via 

gruppintervjuer med skolsköterskor som har erfarenhet av ämnet och som jobbar eller har 

jobbat minst ett år med elever på mellan- och/eller högstadiet i Borås och Varbergs kommun. 

 

Din verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. 

Vi vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område, och skulle se det som 

värdefullt om du vill delta i studien. 

 

Intervjun kommer att spelas in via en mobiltelefon. Inspelningen kommer efter att studien 

är färdig och godkänd att makuleras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till texten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera vad just du 

har sagt i sammanställningen av resultatet. Gruppintervjun kommer att ske tillsammans med 

tre andra skolsköterskor under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du uppger 

varför. Vi garanterar strikt konfidentialitet. Samtycke till deltagande i studien sker genom 

svar via mail och därefter kontaktar vid dig för att bestämma tid för ett ev. möte. 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskornas upplevelser av hur det hälsofrämjande 

arbetet för att förebygga ätstörningar bedrivs. Resultatet ska kunna användas och komma till 

nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 

skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. Svar önskas 

senast 31/1. 

 

Med vänliga hälsningar Maria Igelström och Maria Åkerberg 

Högskolan I Skövde 

a17marig@student.his.se  

b17marak@student.his.se 

 

Handledare: 

Marie Wilhsson, Lektor vid institutionen för Lärande och hälsa, Högskolan i Skövde 

marie.wilhsson@his.se  
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Bilaga 3.  

 

Intervjuguide 

 

1. Vad innebär det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning för er? 

 

2. Arbetar ni hälsofrämjande för att förebygga ätstörning? I så fall hur ser det ut? 

 

3. Vad ser ni för fördelar att arbeta hälsofrämjande för att förebygga ätstörning? 

 

4. Vad ser ni för hinder till att arbeta hälsofrämjande för att förebygga ätstörning? 

 

5. Hur skulle ni vilja arbeta? 

 

6. Vilka är era upplevelser kring samverkan med andra i och utanför skolan för det 

hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning? 

 

7. Vad har ni för tankar kring det skönhetsideal som råder i samhället och på nätet och 

det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning? 

 

8. Vilka kunskaper har ni inom området? Är det tillräckligt eller saknar ni något? 

 

9. Vilka förutsättningar har ni för att arbeta hälsofrämjande för att förebygga 

ätstörning? Är det tillräckligt eller är det något som saknas? 

 

 


