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Background: Children and adolescents in school who are dissatisfied with their bodies tend 

to start experimenting with food and their exercising behaviour which can lead to an 

unhealthy body image. Social media and other media also play a big role in how they affect 

women, above all. The challenge for school nurses is to identify and support these students. 

Aim: The aim of this study is to describe school nurses’ experiences from detecting and 

encountering students with eating disorders. Method: Interviews with eight school nurses 

were performed after snowball sampling and analysed using a meaning analysis of the 

context. Result:School nurses experience of detecting and encountering students with eating 

disorders shows that it demands competence, cooperation between mentors and the students 

parents together with an ability to show an open attitude and that it is important to build a 

trustworthy relationship with the students. Conclusion: Continuous exchange of experiences 

as well as professional guidance surrounding students with eating disorders would strengthen 

school nurses in their profession. 
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Bakgrund: Barn och ungdomar i skolan som är missnöjda med sina kroppar tenderar att börja 

experimentera med mat och träningsvanor vilket kan leda till en ohälsosam 

kroppsuppfattning. Sociala medier tillsammans med andra media spelar en stor roll i hur de 

påverkar framförallt kvinnor. En utmaning för skolsköterskan är att lyckas identifiera och 

stötta dessa elever i ett tidigt stadium. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur 

skolsköterskor upptäcker och bemöter elever med ätstörningar. Metod: Intervjuer med åtta 

skolsköterskor utfördes efter så kallad snöbollsrekrytering och analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innebördsanalys. Resultat: Skolsköterskan erfarenheter av att upptäcka och 

bemöta elever med ätstörningsproblematik visar att det krävs kompetens, samarbete 

sinsemellan skolpersonal och elevernas föräldrar samt att det är av största vikt för 

skolsköterskan att bilda en trygg relation med elever. Konklusion: Kontinuerligt utbyte av 

erfarenheter samt yrkesmässig handledning kring elever med ätstörningar skulle stärka 

skolsköterskor i deras profession. 
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INLEDNING 

Anorexia nervosa (AN) drabbar 1 % av Sveriges tonårsflickor. Sjukdomen (AN) som också 

kallas för självsvält verkar inte ha ökat i frekvens, medan andra former av lättare 

ätstörningar har ökat (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2012). Enligt Raich, Portell & 

Peláez-Fernández (2012) finns det många faktorer som gör att en elev utvecklar en 

ätstörning. Bland annat pekar deras studie på att massmedia och andra sociala medier 

framförallt påverkar kvinnor, och får dem att känna sig missnöjda med sina kroppar. Barn 

och ungdomar som är missnöjda med sin vikt löper stor risk att börja experimentera med 

maten såsom att hoppa över måltider. Även att undvika mat i stort, avstå från hälsosam fysisk 

aktivitet och ett sunt ätande är vanligt. Därmed är det hög risk att dessa individer utvecklar 

en ätstörning. Upp till 40 % av alla ungdomar försöker gå ner i vikt genom bantning (Mabe, 

Forney & Keel, 2014). 

Skolsköterskan möter i sitt dagliga arbete elever som går i förskoleklass och upp till 

gymnasiet. Under den perioden är det sannolikt att skolsköterskan kommer att möta elever 

med någon form av ätstörning. Genom att belysa hur skolsköterskan arbetar med dessa 

elever kan kunskap erhållas som leder till utveckling och förbättring av 

professionen.  Skolsköterskan kan då ge elever och vårdnadshavare det stöd som krävs för 

att hjälpa eleven komma till ett hälsosamt mående (Clausson & Morberg, 2012). 

BAKGRUND 

Historik  

Det finns dokumentation från 400-talet om kvinnor som fastat utifrån religiösa ändamål. 

Fasta har ansetts vara renande, välgörande och även ritualiserats inom de flesta kulturer och 

religioner genom årtusenden (Skrabanek, 1983). 

Anorexia miralilis, eller (förlust av aptit inspirerat av mirakulösa fenomen), 

uppmärksammades under medeltiden som en extrem form av självsvält bland unga kvinnor 

i övre medelklassen. Det var präglat av livshotande former av fasta och självplågeri och sett 

som ett fenomen för att nå perfektion inför gud (Brumberg, 1988). Helgonen på den tiden 

beskrevs på många sätt som man kan beskriva anorektiska patienter: perfektionistiska, 

överambitiösa, själviakttagande och självkritiska. De har inget intresse av mänskliga 

relationer, är självständiga och omhändertagande mot andra men vill sällan själva ta emot 

vård. Det finns även några få berättelser om viktfixering redan från 1600-talet i samband 

med att man börjar använda korsett redan innan puberteten, vilket ansågs underlätta för 

senare giftermål (Bell, 1985). 

Det dröjde till år 1694 då Richard Morton beskrev sjukdomen i medicinsk form som 

”nervous consumption”- det som vi idag kallar för Anorexia nervosa. Under denna tid 

började det komma fler rapporter om frivillig självsvält hos unga välbärgade kvinnor som 
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ansågs vara av främst psykopatologisk natur. Genombrottet för ätstörningsdiagnostiken kom 

under åren 1873 – 1874 i både Paris och London där detaljerade fallbeskrivningar 

publicerades av Charles Laségue och Sir William Gull. Därmed föddes diagnosen Anorexia 

nervosa (Morton, 1694). 

Bulimia nervosa eller att äta stora mängder mat eller hetsätning beskrevs av Sir William Gull 

år 1874 i samband med Anorexia nervosa. Inte förrän på 1960–70-talet började hetsätning 

och kräkning beskrivas i forskningen i samband med anorexi nervosa patienter. Definitionen 

för diagnos blev inte beskrivet förrän 1979 och från 1980 användes Bulimia nervosa som 

diagnos i det amerikanska diagnossystemet (Clinton & Norring, 2002, 2009). 

Ätstörningar  

Faktorer som kan utlösa ett ätstört beteende är ofta olika händelser, såsom bantning, 

viktnedgång eller trauman. Ett trauma kan vara till exempel övergrepp, våldtäkt eller 

mobbning.  De psykologiska processer som gör att en vanlig bantning tar sig uttryck i en 

ätstörning har faktorer som är mycket svåra att bryta för ett tillfrisknande. Dessa faktorer 

kan till exempel vara konsumerande av speciella maträtter eller matvaror, kräkningar och 

svält. Den vanligaste åldern för debut av ätstörning är senare delen av tonåren, mellan 16-19 

år. Det finns dock de som drabbas redan vid sju- till åttaårsålder. Vid tidiga debuter är det 

oftast i Anorexia nervosa de insjuknar (Clinton & Norring, 2002, 2009). Slane, Klump, 

McGue & Iacono (2014) gjorde en undersökning på kvinnliga tvillingpar från Minnesota där 

de såg att i åldrarna 11-25 år var de mest missnöjda med sina kroppar och utvecklade ofta 

en ätstörning, medan mellan åldrarna 18-25 ökade hetsätningsproblematiken. Missnöje med 

sin kropp, tas även upp i en studie av Aparicio-Llopis, Canals och Arija (2014), där en ökad 

rapportering av barns och ungdomars övervikt tas upp som en anledning.  

Det finns ett stort antal, ca 50 %, som efter att ha varit sjuka i anorexi utvecklar ett 

hetsätningsbeteende efter tre till fem år. Ytterligare några år senare minskar 

hetsätningsbeteendet och personen uppvisar då mer symptom på ätstörning UNS (Utan 

närmare specifikation). Siffror visar på att av de som insjuknar i en ätstörning är ca 10 % 

män eller pojkar, och debuten kommer ofta tidigt, redan innan 13-14 års ålder. Vid den åldern 

är det fler som drabbas av Anorexi än Bulimi (Clinton & Norring, 2002, 2009). Swenne 

(2013) visar i sin studie att pojkar med ätstörningar som behandlas och får hjälp redan innan 

puberteten, kommer ikapp i sin tillväxtkurva snabbare, till skillnad mot om de hade hunnit 

komma in i puberteten (a.a) 

Enligt Gonsalves, Hawk och Goodenaw (2014) är också mobbning med följder som låg 

självkänsla och självförtroende en bidragande faktor till en utveckling av 

ätstörningsproblematik. De hävdar även att användningen av BMI-skalor (Body Mass Index) 

kan vara vilseledande och kan öka risken för att ungdomar missuppfattar sin vikt. Detta kan 

i sin tur leda till en känsla av missnöjdhet med sin kropp. Att äta mer frukt och grönsaker 

och minska på kalorier, öka träningsgraden och att kräkas är vanliga metoder för att gå ner i 

vikt. I denna studie svarar cirka 9 % av ungefär 3000 av mellanstadieeleverna att de gjorde 

något av ovanstående under den senaste månaden. Av högstadieeleverna svarade ungefär 12 

% utav cirka 2800 elever att de gjort något av ovanstående de senaste 30 dagarna (a.a). I 

samband med att en person inleder behandling för sin ätstörning görs en översikt av det 

genetiska arvet. Kartläggningen visar att det ofta finns ätstörningar i närmsta familjen eller 

släkten.  
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Både Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa är vanligare i släkter där det redan finns en 

konstaterad ätstörning, än hos familjer och släkter i övriga befolkningen. Bantning anses ofta 

vara en utlösande faktor till en ätstörning, men forskning har visat att det krävs ytterligare 

faktorer för att det ska utlösa en ätstörning. Samsjuklighet som betyder flera diagnoser är ett 

vanligt begrepp hos dem med ätstörningar. En vanlig samsjuklighetsdiagnos är depression. 

(Clinton & Norring, 2002, 2009). Tasca och Balfour (2014) beskrev i sin studie att det 

framkom att personer med anorexi ofta hade associationssvårigheter och kaotisk mental 

hälsa. Medicinska komplikationer, sjukhusvistelser och dödlighet orsakade av ätstörningar 

menar Wright et al. (2014) är bland de högsta inom ramen för psykisk ohälsa. Många 

personer med ätstörningsproblematik har en psykiatrisk diagnos parallellt. Hos vuxna utgör 

det cirka 65 % och innefattar främst diagnoserna depression, missbruk, bipolär störning samt 

personlighetsstörningar. 

Stice, Black Becker & Yokum (2013) beskriver att en del forskning har gjorts de senaste 

åren på att förebygga ätstörningar. En skillnad kunde ses i att tidiga preventionsprogram i 

huvudsak var mer psykiskt inriktade och reducerade sällan eller inte alls risken för att 

drabbas av någon form av ätstörning. Senare kom de mera undervisande och inriktade 

programmen, där missnöjdheten med sin kropp, som signifikant reducerade risken för 

ätstörningar beskrevs, men som inte helt kunde reducera symptom för ätstörningar eller bota 

någon med en ätstörning. Den tredje generationens preventionsprogram koncentrerade sig 

främst på empiriskt grundade riskfaktorer och använde sig av ett mer aktivt ingripande samt 

använde sig av övertalningsformer grundade från socialpsykologin. Detta gav ofta goda 

resultat (a.a). 

 

Anorexia nervosa 

Typiska tecken för en Anorexia Nervosa (AN) är en generell avmagring och viktnedgång 

(Clinton & Norring, 2002, 2009). I USA räknas ungefär 4 % flickor och cirka 1,5 % pojkar 

som är mellan 13-18 år gamla ha en konstaterad ätstörning, och att upp till 16 % av USA:s 

gymnasieelever sysslar med någon form av självsvält eller kräkbeteende för att gå ner i vikt 

(Wright, Austin, Noh, Jiang & Sonneville, 2014). Epidemiologiska studier visar dock att 

antalet nya fall per år för AN i västvärlden är mellan 10-40 nya fall per 100 000 kvinnor/år 

(Jacobi, Hayward, de Zwaan, Kraemer & Agras, 2004). Ett av diagnoskriterierna är att det 

ska vara minst 15 % nedgång i vikt jämfört med nationella värden för ålder, vikt och längd. 

Andra tydliga tecken är att benknotorna syns tydligt speciellt vid höfter och knän, insjunkna 

kinder och bröstkorg. Huden är ofta torr och lite gulfärgad med perifer kyla. Armar, ben och 

nacke kan bli täckt av en fin behåring (lanugohår).  

Det blir oftast låga värden när puls och blodtryck mäts. Menstruationen har ofta avstannat 

för de allra flesta med AN. Spottkörteln kan vara svullen och orsaka ödem i de perifera 

delarna av kroppen, vilket kan förvilla personer i den drabbades omgivning eftersom 

personen då inte ser så mager ut. Kosten för en person med Anorexia Nervosa har i studier 

visat sig vara omkring 300 kalorier/dygn vid fastställande av diagnos. I inledande faser av 

sjukdomen undviks fett och snabba kolhydrater, dock brukar det finnas ett proportionellt 

intag av proteiner förutom om personen äter vegetarisk kost (Clinton & Norring, 2002, 

2009).  
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Bulimia nervosa 

Personer med bulimia nervosa (BN) har på samma sätt som en person med AN en sjuklig 

inställning till mat, vikt och kroppsutseende. Vikten är ofta normal eller överviktig på grund 

av hetsätning, övervikten har de personer som hetsäter men inte kompenserar, vilket betyder 

användande av laxeringsmedel, kräkning eller vätskedrivande medel (Clinton & Norring, 

2002, 2009). I Norge utfördes en studie mellan åren 1992-2010 där man kunde se en markant 

ökning av antalet skolungdomar med Bulimia Nervosa. Under samma tidsperiod kunde de 

även notera en ökning av BMI (von Soest & Wichstrom, 2014). Tillfrisknande från 

sjukdomen minskar ju längre tid man varit sjuk samt att det ökar risken för medicinska 

följder såsom psykiatriska svårigheter och dödsfall (Treasure & Szmukler, 1995). Vanliga 

tecken på en Bulimia Nervosa är spottkörtelsvullnad, förändringar i tandemaljen på grund 

av kräkningar, smärtsamma hudsprickor i mungiporna, skador på knogarna efter att ha 

framkallat kräkning, blödning i ögat och inflammationer i svalget. Menstruationen kan 

vara helt normal eller bara borta i perioder för en person med BN. Kaloriintag vid en 

hetsätningsperiod kan variera mellan 1000–10000 kalorier som intas under en period upp till 

en timma. Kosten under dessa hetsätningsperioder är ofta onyttig mat såsom kakor, glass, 

och godis (Clinton & Norring, 2002, 2009).  

 

Ätstörning utan närmare specifikation (Ätstörning UNS) 

Ätstörning UNS diagnosklassificeras av en person som inte helt uppfyller kriterierna varken 

för Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa. Symptomen kan vara mera atypiska som till 

exempel att personen tuggar och spottar ut maten, menstruationen är kvar och att personen 

hetsäter stora mängder mat på kort tid fast utan det kompensatoriska beteendet som kräkning 

eller laxering (Clinton & Norring, 2002, 2009). Schmidt, Lee, Perkins, Eisler,Treasure, 

et.al.(2008) har i sin studie tittat på ungdomar mellan 13-20 år med diagnoserna Bulimia 

Nervosa och Ätstörningar UNS och bland annat funnit att i gruppen Ätstörningar (UNS) 

hade ungdomarna fler pågående depressioner och olika tvångssyndrom, under barndomsåren 

än de med Bulimia nervosa. 

En ätstörning som hamnar under denna diagnos är Ortorexia Nervosa. Bartrina (2007) 

beskriver tillståndet som att ha ett extremt hälsosamt förhållande till mat. Ortorexia innebär 

en restriktiv diet, ofta i samband med en noga planerad träning. Att inte följa sitt mat- och 

träningsschema kan leda till ångest och isolering. 

Skolsköterskans roll 

Genom skollagen (2010:800) som infördes den 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den 

särskilda elevvården och specialpedagogiska insatser till en enhetlig elevhälsa. I 

vägledningen för elevhälsan skrivs om vikten av att upptäcka ätstörningsproblematik på ett 

tidigt stadium för att kunna minska somatiska komplikationer. Skolsköterskan kan i sin roll 

informera om tidiga sjukdomstecken samt vara medveten och lyhörd utifrån den information 

som ges från andra elever och personal på skolan (Socialstyrelsen, 2014). 

Inom skolhälsovården är det skolsköterskan som företräder den enskilda skolan och har en 

daglig kontakt med elever och skolans personal samt genomför hälsosamtal och har öppen 

mottagning (Hillman, 2010). De regelverk förutom Skollagen (2010:800) som 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bartrina+JA%22
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skolsköterskan behöver förhålla sig till är det även patientdatalagen (2008:355), Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), Socialtjänstlagen (2001:453) samt Sekretesslagen (1980:100) 

för att nämna några.  

För skolsköterskan innebär hälsofrämjande omvårdnad att se eleven som en unik person med 

individuella behov och förväntningar och att mötet med eleven ska utgå från ett 

förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet. Det innebär också att 

skolsköterskan tar tillvara det friska hos alla elever, aktivt förebygger hälsorisker och 

motiverar till förändrade levnadsvanor. Att arbeta för en bra miljö och hälsosam mat i 

skolmatsal och kafeterior menar Cave (2009) är en del av det förebyggande arbetet som 

skolsköterskan kan göra. Skolsköterskan kan vara den första som noterar en begynnande 

eller pågående ätstörning eller annat självskadebeteende vid ett hälsobesök. Det är viktigt att 

tiden finns för att bygga upp förtroende och handla professionellt när så behövs (Clausson 

& Morberg, 2012). I en studie gjord i Finland, där ett självskattningsformulär av 

skolungdomar och deras ätbeteende jämfördes med det som skolhälsan upptäckt i sina 

hälsosamtal, visade att självskattningsformuläret fångade 81 % fler ungdomar med 

ätstörningar än vad själva hälsosamtalen gjorde (Hautala, Junnila, Alin, Grönroos, Maunula, 

et. al, 2009).  

Wright et al. (2014) beskriver i sin studie att med en tidigt satt diagnos och insatta åtgärder 

som till exempel en hälsoscreening för studenter, skulle hälsobördan och den kostnad som 

uppstår för samhället minskas. Detta anser de skulle gynna låginkomststudenter mera än 

höginkomststudenter på grund av den skillnad i tillgång till vård som det skulle innebära. 

Dock är det inte så lätt att fånga upp unga män, överviktiga barn eller andra barn med diffusa 

symptom, då de flesta har en bild av att det oftast är magra vita flickor som behandlas för en 

ätstörning, på grund av okunskap vid symptomigenkänning. En undersökning innehållande 

ett självskattningsformulär gjord av elever i skolan skulle medföra ökad jämlikhet genom 

möjligheten att kunna nå ut till alla oavsett demografisk-, vikt- och socioekonomisk grupp 

(a.a).  

Under de första levnadsåren fram till sjuårsåldern sker utvecklingen i ett barns liv mycket 

snabbt, därefter i något långsammare takt fram till puberteten. Egenskaper som 

inlärningsförmåga, minneskapacitet, livserfarenhet blandat med längd- och vikttillväxt samt 

kroppsmedvetenhet ökar. Flickor har oftast en tidigare mognadsfas och det kan skilja upp 

till två år mellan pojkar och flickor fram till den senare delen av tonåren, då skillnaden 

jämnar ut sig. Överkrav eller understimulering kan leda till stress hos barn och ungdomar 

om kraven är kopplade till kronologisk ålder och inte till mognad hos individen (Lindberg 

& Lagercrantz, 2007). Därför bör skolsköterskan ha en pedagogisk förmåga till att kunna 

förmedla kunskap samt kunna stärka och uppmuntra elevens delaktighet så att eleven, utifrån 

sin mognadsnivå, ska kunna fatta egna beslut. Den hälsofrämjande omvårdnaden innebär 

även att skolsköterskan på ett respektfullt, samt empatiskt förhållningssätt kan ge stöd till 

elever och vårdnadshavare i olika situationer (Clausson & Morberg, 2012). 

I Socialstyrelsens vägledning för elevhälsans medicinska insats står att skolsköterskan vid 

hälsobesök tidigt bör försöka identifiera problem eller symptom hos elever som kan innebära 

att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Skolsköterskan arbetar i samverkan med 

vårdnadshavare och skolans lärare och övriga personal för att ge elever kunskap om 

hälsosamma levnadsvanor och informera om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2014). Behandling mot ätstörningar finns, dock är det få som använder sig 

av dessa. Nästan 80 % av ungdomar med ätstörningsproblematik hade i Wrights et al. studie 
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(2014) kontakt med en vårdinstans. Bara 3 % - 28 % av ungdomarna i de olika skolorna 

upplevde att de fick adekvat hjälp i skolan. 

Livsvärld och levd kropp 

Författarna till detta arbete har valt att använda sig av begreppet livsvärld och levd kropp. 

Begreppet Livsvärld kan genom reflektion hos en människa synliggöra det som pågår 

runtomkring och inom hen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Begreppet kommer från 

fenomenologin och är det vi möter i världen av ting, människor och företeelser som upplevs 

på ett speciellt och unikt sätt av varje människa (Wiklund, 2003). Livsvärlden är den 

verklighet som vi dagligen lever i genom våra kroppar, och ständigt, om än omedvetet, tar 

för given. Det är ett begrepp som kan användas när vårdaren, i detta fall skolsköterskan, 

försöker förstå elevens livsvärld då dennes känslor och tankar inte alltid kan vara så lätta att 

förstå relevansen i. Det är viktigt att verkligen försöka sätta sig in i vad dessa känslor och 

tankar har för innebörd hos eleven. Livsvärldsperspektivets betoning av vardagsfenomen 

kräver alltså både öppenhet och följsamhet inför eleven, om dennes upplevelsevärld och 

vardagsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

När samtal med eleven präglas av öppenhet kan skolsköterskan lära känna eleven och 

tvärtom, öppna frågor ökar möjligheten till att bli inbjuden i elevens livsvärld. Dessutom 

signalerar det en hållning som poängterar ömsesidighet och en dialog som kan förmedla ny 

mening och kunskap. Skolsköterskan måste dock vara lyhörd för om eleven upplever att 

samtalet är meningsfullt eller inte, då det är i regel när en människa känner sig förstådd som 

ett samtal känns meningsfullt (Dahlberg et al, 2003).  

Merleau-Ponty (1997) menar att kroppen på ett fenomenologiskt plan är det medel som 

människan förhåller sig till omvärlden med och att alla människor har ett unikt förhållande 

till sin egen kropp. Kroppen är säte inte bara för människans upplevelser, utan också för 

identiteten. Vi skapar en bild av oss själva genom det vi ser, hör och känner. Blir kroppen 

då skadad eller sjuk, förändras människans bild av sig själv och hennes tillgång till världen 

(a.a). 

PROBLEMFORMULERING 

Barn och ungdomar som främst i tonåren drabbas av någon form av ätstörningar utsätter sig 

för en risk då skador på kroppen kan bli bestående. Eftersom personen i fråga sällan inser 

detta själv är det av högsta vikt, och inom skolhälsovårdens ansvar, att i möjligaste mån 

fånga in dessa elever. Genom tidiga insatser i skolan, som till exempel väl genomförda 

hälsosamtal kan en negativ spiral förhindras vilket på sikt kan medföra ett minskat lidande 

för eleven. Medvetenhet kring ätstörningar behövs för skolsköterskor så att hen på bästa sätt 

kan upptäcka och bemöta eleven.  
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SYFTE 

Att beskriva hur skolsköterskor upptäcker och bemöter elever med ätstörningar. 

METOD  

Metoden som användes i den här studien var en kvalitativ metod med induktiv ansats. Semi-

strukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och materialet från 

intervjuerna har analyserats med innebördsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014; Henricson, 

2012; Dahlberg, 2014). Denna metod kan på ett unikt sätt komma åt och få informantens 

beskrivning av erfarenhet och sin levda vardagsvärld. Den kvalitativa intervjun kallas ibland 

för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Det finns få procedurer för utförandet 

av intervjuer, därför måste många av metodbesluten fattas på plats under intervjuns gång, 

vilket kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren som dessutom bör ha hög kunskap om 

intervjuämnet. (Kvale & Brinkman, 2013). Noggrann förberedelse av det berörda ämnet 

krävdes därför av författarna både när det gällde intervjufrågor (bil.3) och analysen. 

Intervjuerna ingav även en närmare kontakt med informanterna än om datainsamling genom 

enkäter använts. Studien baserades på semi-strukturerade intervjuer med ett antal öppna 

frågor som stöd för att samla in data om hur skolsköterskan upptäcker och bemöter elever 

med ätstörningar. Första intervjun var en så kallad provintervju för att kontrollera teknik och 

frågor (Henricson, 2012). 

Urval 

Initialt tillfrågades åtta skolsköterskor om deltagande i studien varav sex tackade ja. Dessa 

var bekanta med författarna.  Utifrån dessa sex skolsköterskor tillfrågades ytterligare fem 

informanter genom så kallad “snowball sampling” (Polit & Beck, 2011). Detta innebar att 

de informanter som fanns i författarnas bekantskapskrets i sin tur rekommenderade 

skolsköterskor de kände att delta i studien. Av dessa fem tackade två skolsköterskor ja. Totalt 

deltog åtta stycken skolsköterskor i studien. Inför varje intervju skickades sedan information 

och samtyckesblankett ut till deltagarna (bilaga 1 och 2). De fem som tackade nej angav som 

skäl tidsbrist och sjukdom. Deltagarna valdes utifrån ett strategiskt urval, det vill säga de 

valdes utifrån sin profession och att de arbetat med, och förhoppningsvis stött på elever med 

ätstörningar (Henricsson, 2012). 

Fem skolsköterskor arbetade på grundskolor och tre arbetade på gymnasieskolor. 

Intentionen var att hitta skolsköterskor som arbetade i olika socioekonomiska och 

geografiska områden i Sverige för att få ett så brett perspektiv på ämnet elever med 

ätstörningar som möjligt (Henricson, 2012). Sex av informanterna arbetade inom 

Stockholms län. De resterande två kom från en stad cirka 10 mil söder om Stockholm samt 

från Skåne. Tre av informanterna hade arbetat 22-30 år, tre informanter hade arbetat 9-14 år 

och två informanter hade arbetat 1-2 år som skolsköterska. 
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Datainsamling 

För att samla in data till denna studie valdes semi-strukturerade intervjuer med 

skolsköterskor. Valet av intervjuer framför exempelvis enkäter var ett sätt att frambringa 

mer erfarenheter kring ämnet och kunna ställa följdfrågor för att få en fördjupad kunskap 

kring ämnet. Första intervjun var en provintervju där frågor kunde ställas och omformuleras 

för att få mer uttömmande svar. Provintervjun som efter transkriberingen visade sig hålla 

god kvalitet och därför togs den med i den totala datainsamlingen. Provintervjun gjordes 

under lugna förhållanden i ett avskilt rum. Tekniken kontrollerades och intervjufrågorna 

justerades för att få fram så mycket fakta som möjligt (Henricson, 2012). 

Forskningsintervjuer utan ordentlig förberedelse kan leda till att fördomar och allmänna 

lyfts, istället för att frambringa ny väsentlig kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Sex av intervjuerna skedde i Stockholms närområde utefter informantens önskemål. 

Lokalerna där intervjuerna skedde var på skolsköterskeexpeditioner, caféer samt via skype. 

Alla intervjuer spelades in via röstmemo på mobiltelefoner. Intervjuerna avslutades med 

information kring vad som skulle hända med det insamlade materialet och processen kring 

skrivandet och resultatanalysen. Intervjuerna varade mellan 12-35 minuter och spelades in 

på mobiltelefoner med bra kvalitet. Efter intervjutillfället transkriberades samtliga intervjuer 

ordagrant och skrevs ut på papper för att analyseras under resultatsammanställningen 

Analys 

Att analysera data med hjälp av innebördsanalys kan beskrivas som att alla intervjuer är en 

enda helhet. I den helheten kan delar plockas ut som sedan bearbetas och sätts ihop till en ny 

helhet. En innebördsanalys beskriver mer ingående hur människor tänker och agerar i olika 

situationer. Analysen fokuserar på att hitta nya sätt att se på fenomen även om det kan vara 

små detaljer som skiljer. Att analysera data med ett öppet och följsamt sinne utan att lägga 

egna antaganden i texten är en förutsättning för att hitta nya fenomen. I en beskrivande 

innebördsanalys delas texten in i mindre delar där sedan de mindre delarna som hör ihop 

samlas i nya enheter. Utifrån analysmetoden påbörjades processen av att de transkriberade 

intervjuerna lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att lära känna materialet. 

Datamaterialet analyserades med beskrivande innebördsanalys med avsikt att förstå ett 

mönster. I detta fall var mönstret vårt syfte, att beskriva hur skolsköterskan upptäcker och 

bemöter elever med ätstörningar (Dahlberg, 2014). Färgkodning av data från de olika 

intervjuerna gjordes för att tydliggöra och lyfta fram de meningsbärande enheter som 

svarade på syftet. När grupper av färgkoder bildats, bestämdes teman utifrån färgkodernas 

innebörder (Dahlberg, 2014). De tre innebördsteman som bildades var: Upptäcka elever med 

ätstörningar, Att våga prata med och bemöta elever med ätstörningar samt Vikten av den 

stödjande rollen och utbildning. 

Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) låg till grund för de fyra allmänna huvudkrav som 

ska beaktas inom forskning. Deklarationen kom till efter andra världskriget för att skydda 

försökspersoner vid framtida forskning. Kraven var information, samtycke, rätten att avbryta 

sin medverkan och konfidentialitet. 
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Informationskravet betyder att försökspersoner och informanter gavs information om 

undersökningens syfte samt fått veta att deras deltagande är frivilligt. Att ge sitt 

samtycke betyder att de själv bestämmer om de vill ingå i studien och att försökspersonen 

kan när som helst kan avbryta sin medverkan. Uppgifter om de som ingått i studien måste 

behandlas med största möjliga konfidentialitet enligt konfidentialitetskravet och förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Uppgifter som kan identifiera personer ska lagras 

och avrapporteras så att ingen utomstående kan identifiera personerna. Enligt 

nyttjandekravet får uppgifter om enskilda studier som samlats in endast användas i 

vetenskapligt syfte (a.a). 

I studien behandlades all data konfidentiellt och författarna övervägde möjliga konsekvenser 

för informanterna som deltagit i intervjuerna.  Under intervjuernas gång framkom det ofta 

att informanterna upplevde att de fick en chans till reflektion i samband med intervjun av 

hur de handlat i olika situationer kring ätstörningar. Detta kunde i vissa av fallen leda till en 

känsla av otillräcklighet men också att det i sin tur ledde till en ökad insikt om hur de nästa 

gång skulle gå tillväga om de skulle ställas inför en liknande situation. Detta gällde främst 

skolsköterskor som arbetat kortare tid på sin skola, medan de skolsköterskor som jobbat 

längre kände att de var trygga med hur de skulle gå tillväga när de ställdes inför en liknande 

situation. Data som framkom under intervjuerna har efter analys och godkännande av arbetet 

förvarats i hemmet hos en av författarna (Kvale & Brinkmann, 2013). Datafiler med texter 

och inspelningar sparades på författarnas datorer som är lösenordskyddade. Informanterna 

är avidentifierade i studien och redovisas endast med siffror. Handledaren har haft tillgång 

till att läsa de utskrivna avkodade intervjuerna. Vid examensarbetets publicering i DIVA 

kommer samtliga datafiler raderas. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre teman. Dessa är: Upptäcka elever med ätstörningar, Att 

våga prata med och bemöta elever med ätstörningar och Vikten av den stödjande rollen och 

utbildning. 

Upptäcka elever med ätstörningar 

Skolsköterskorna berättar att det sällan är de själva som upptäcker om en elev har en 

ätstörning. Ofta är det elevens kamrater som kommer och berättar att de är oroliga och 

beskriver hur eleven i fråga agerar på ett avvikande sätt i matsalen, ser knotig ut i duschen 

efter idrotten eller inte deltar och äter alls vid skollunchen. Ibland är det pedagoger som 

kommer och berättar att de sett att en elev beter sig på ett suspekt sätt eller att det 

framkommer att en elev har hög frånvaro. 

Jag börjar alltid med att göra lite research, ofta får man höra det av lärare, 

föräldrar men även kamrater, då brukar jag alltid prata med kamraterna förstås 

när de kommer till mig, så pratar jag med lärarna, ähh, ofta gör jag en rundtur till 

matsalen för att se den här eleven utifrån, kanske inte bara en gång utan flera hur 

den här eleven beter sig med maten (5). 

Skolsköterskorna berättar att de försöker se hur eleven beter sig och äter i matsalen innan de 

går vidare. Vissa elever kommer ofta på besök och har återkommande magont, huvudvärk 

eller beskriver att de är stressade. Om Skolsköterskan arbetat länge och känner eleven kan 

hon efter samtal härleda symptomen till att det egentligen handlar om något annat. Även 

efter till exempel ett sommarlov kan skolsköterskan se att något hänt när det gäller vikten på 

en elev.  

Senast hade jag en flicka i matsalen som jag tyckte såg så smal ut så jag bad henne 

komma och väga sig helt enkelt, mycket riktigt hade hon gått ner i vikt (8). 

Skolsköterskorna kan upptäcka vid hälsoundersökningen att en elev dalar i viktkurvan eller 

inte växer tillräckligt i förhållande till vikten, samt att eleven vid hälsosamtalet har beskrivit 

att hen till exempel bara äter vissa brödsorter eller hoppar över kolhydrater. Dock vill vissa 

elever som har en ätstörning sällan erkänna detta vid hälsosamtal, eftersom de inte vill bli 

upptäckta och ibland krävs upprepade samtal för att få eleven att öppna sig. Skolsköterskorna 

påpekar vikten av att vara saklig och inte lägga några värderingar kring en elevs dalande 

viktkurva och tabeller. Sedan försöker de på ett naturligt sätt ta reda på när viktnedgången 

börjat och vad som kan ha utlöst det. Vid svåra fall är det direkt föräldrakontakt och nästa 

instans som gäller. 

Det viktiga är väl att se, och inte liksom, låta det vara eller blunda för det eller så 

(1). 

Sällan är det föräldrarna till barnen som hör av sig för att de på något sätt är oroliga eller har 

funderingar kring sitt barns ätande eller vikt. Skolsköterskorna berättar att de vid samtal med 

föräldrarna får erfara att föräldern inte har misstänkt något alls, eller att de kanske har märkt 

en viss förändring men att de inte har reflekterat särskilt mycket kring det även om eleven 

börjat räkna maten och blivit noga med vad hen stoppade i sig. Ibland kan föräldrar tycka att 

det är ett skolproblem om det har samband med mobbing eller liknande. I en skola om lärare 
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upptäckt ätproblematik hos elev ringde de direkt hem till föräldrar och informerade och 

hänvisade sedan till skolhälsovården för eventuell uppföljning. Skolsköterskorna påpekade 

hur viktigt det är att alltid informera eleven om att hen vill kontakta föräldrarna, även om 

eleven är äldre. Då eleven bor hemma är hen föräldrarnas ansvar eftersom hen ska bo och 

vistas där. I de flesta fall uppgav skolsköterskorna att eleven tyckte det var bra att föräldrarna 

blev kontaktade. 

Vanligare att skolan tar upp problemet än att föräldrarna gör det (4). 

En företeelse som nämndes var pojkar i högstadie- och gymnasieåldern som tränade mycket 

och åt extremt hälsosamt vilket vid första intrycket kunde verka sunt. Dock trodde 

skolsköterskorna att pojkarna inte uttryckte sig på samma sätt som flickor kring utseende 

hos sig själva. Skolsköterskorna upplevde att flickor pratar om sitt eget utseende med sina 

kamrater i grupp, till skillnad från pojkar som inte nämner sitt eget utseende på samma sätt 

med sina kamrater. 

Näe… det är ju ett nytt fenomen /.../ Men det är ju inget jag blivit informerad om 

som skolsköterska. De här killarna ser man ju varken gå upp eller ner i vikt de bara 

tränar och tränar... vilket man kan uppleva som sunt (4). 

Att våga prata med och bemöta elever med ätstörningar 

Att ha ett samtal med en elev där misstänkt ätstörningar finns upplevde skolsköterskorna 

vara olika lätt eller svårt samt att det var väldigt beroende på vad det var för person de hade 

framför sig. Skolsköterskan berättade att det kunde vara lättare att prata om det om de kände 

eleven, då de kanske lärt känna eleven redan i sexårsåldern. De som inte arbetat så länge på 

sin arbetsplats, eller om de fått nya elever som just börjat högstadiet eller gymnasiet, 

upplevde att de måste vara försiktiga i hur de uttryckte sig under samtalet för att inte 

skrämma bort eleven. 

Jag kan ju inte säga att himmel och pannkaka vad du har gått ner i vikt! (8). 

Att inge förtroende och att inte utsätta eleven för tjat om hur hen bör äta ansåg de vara viktigt. 

Skolsköterskan talade om vikten av att vara lyhörd och att se eleven. Att inte vara rädd och 

att våga ta tag i problemet. 

Att vara tydlig med att jag ser hur du gör, och att det är ett problem, liksom, på ett 

empatiskt sätt (3). 

Att inge förtroende kunde innebära för skolsköterskorna att känna av samtalsklimatet, ställa 

öppna frågor, vara saklig, ödmjuk, visa respekt och även att poängtera det ohälsosamma med 

att ha en låg vikt istället för själva utseendet. 

Hur tänker du kring kost och lite som tassa kring het gröt? (7). 

Enligt skolsköterskorna gällde det att vara försiktig, Att bara prata om längd och vikt skulle 

kunna skrämma bort elever, därför var det önskvärt att kunna väva in det under 

hälsosamtalen. 

Be om ett besök, tala om min oro, be om längd och vikt, gå igenom tillväxtkurvan, 

förklara BMI och sen se var samtalet leder (6). 
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När det gällde de äldre eleverna på högstadiet och gymnasiet kände skolsköterskorna att det 

var viktigt att visa att de var oroliga för eleven och vara saklig och tydlig när det kommer 

till tillväxtkurvor. Yngre elever kunde ta en kompis med sig vid första samtalet och bara 

prata om hur de tänker kring mat. Hälsosamtalen i sig ger en möjlighet till att skapa en 

relation mellan eleven och skolsköterskan och de kan sedan komma på spontana besök där 

det vid ett senare tillfälle kan framkomma att en elev mår dåligt.  

Att vara rakt på sak kunde vara det enda sättet att inleda ett samtal och bemöta elever som 

var illa däran, även fast det inte var just det eleven ville höra. I svåra fall när det gått från lätt 

övervikt till anorexi, där det varit dåligt stöd hemma, kändes riktigt jobbigt för 

skolsköterskan. Skolsköterskorna kände även frustration när det tog för lång tid tills eleven 

i fråga fått adekvat hjälp. 

Det var fruktansvärt alltså, hon var ett riktigt skelett /.../ då plockade jag in henne 

och sa att vad är det som har hänt liksom, att vad har du gjort över sommaren? 

Och så pratade vi om det /.../då var hon såhär vadå det är ingenting, det är 

ingenting, och då sa jag att, jo! För där kunde man inte vänta liksom (2).  

Skolsköterskorna nämnde att de hade haft “tjejsnack” med elever tillsammans med pedagog 

kring kroppen och kroppsfixeringen i media för att lyfta ämnet i förebyggande syfte.  

Vikten av den stödjande rollen och utbildning  

Skolsköterskorna beskrev vikten av att finnas som stöd under eller efter en behandling av 

ätstörningar. Flera förslag nämndes på hur hen kunde gå tillväga för att stödja eleven; att 

vara en stödjande person vid måltider, eller att låta eleven äta inne på rummet om eleven 

upplevde att det var jobbigt att äta bland de andra i matsalen samt att ge möjligheten att 

portionera ut maten på tallriken i skolan. Att finnas tillgänglig och synlig för att följa upp 

eleven under och efter en behandling var viktigt för skolsköterskorna, samt att finnas där för 

samtal och att få elevens förtroende, till exempel om det är annat som gör att eleven har ett 

avvikande matbeteende.  

Jag har haft täta samtal, en gång i veckan. Vi försökte hitta det roliga i livet vad 

som var spännande i hons vardag. Försökte knyta ihop det så hon såg allt som en 

helhet (4). 

Skolsköterskorna kunde ge i uppgift till en elev att hen skulle ta hem sin vikt- och längdkurva 

för att visa hemma över sportlovet, vilket gav eleven en öppning till att kunna berätta för sin 

mamma att hen mådde dåligt. På det sättet kunde skolsköterskorna verka som en stödjande 

funktion i ett tidigt skede.  

Han låg vaken på natten för att han tänkte på att han inte ville bli fet, så sa han. 

Hans mamma visste ingenting, hans pappa är död sedan länge (1). 

Informanterna tycker att de har den basala kunskapen om hur de ska gå tillväga när det dyker 

upp elever med ätstörningar. Det som saknas är uppdateringar på de senaste utbildningarna 

och hur den specifika vården för personer som drabbats av anorexi eller andra ätstörningar 

fungerar.  

Min erfarenhet bygger ju på tidigare elever och även patienter jag mött. Den 

kunskapen skulle jag ju velat ha lite mer komprimerad redan från början (5). 
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Att ha kunskap om vad som händer på en specialistklinik kände skolsköterskorna vore 

relevant för att kunna berätta för eleven så att den ska känna sig trygg med vården, samt även 

kunskaper om vad som händer med kroppen om den utsätts för svält och vilka de långvariga 

konsekvenserna är. Många vårdkontakter måste sökas fram av varje skolsköterska vilket tar 

tid från eleven. Enkla handledningar och kontaktlistor för varje skola, kommun och län var 

önskvärt. 

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskorna upplever att det sällan är de själva som upptäcker om en elev är på väg att 

drabbas av- eller redan har en ätstörning. Ofta är det mentor och kamrater till eleven som 

delger sin oro till skolsköterskan. Informanterna uppger olika tillvägagångssätt för att kunna 

förmå eleven i fråga till att anförtro sig till skolsköterskan om sitt avvikande beteende. Ofta 

gör skolsköterskorna en egen kartläggning av elevens matvanor genom att iaktta hen i till 

exempel matsalen och andra vardagssituationer. Sedan ser skolsköterskorna på elevens vikt- 

och längdkurva i journalen om något avvikande kan konstateras. Därefter kallas eleven till 

ett förutsättningslöst hälsosamtal och då ställs öppna frågor på ett empatiskt sätt kring 

elevens matvanor och hens syn på sin hälsa. Att skapa ett förtroende är av största vikt då 

dessa elever upplevs vilja undvika att prata om sitt beteende och-/ eller sin viktkurva. Vid 

akuta fall uppger skolsköterskan att de inte tvekar att ta direkt kontakt med eleven samt 

elevens föräldrar.  

Skolsköterskorna berättar att vid samtal med föräldrarna är det få av dem som reflekterat 

över om deras barn har ett avvikande matbeteende eller att barnet har gått ner i vikt. 

Skolsköterskan uppger att de inte har så mycket erfarenhet gällande hur pojkar uttrycker sin 

kropps- och viktfixering. Däremot berättar de om vikten av att vara tillgänglig som stöd 

under till exempel en pågående behandling för en elev med ätstörningsproblematik. Till 

exempel att hjälp till med att portionera ut mat, låta eleven äta skolmåltider hos sig och att 

finnas till för spontana besök och samtal. Kunskapen gällande elever med ätstörningar hos 

skolsköterskan ansåg de själva var tillräcklig i fråga om upptäckande och bemötande. Dock 

efterlyste de tydligare riktlinjer som handledningar och kontaktlistor för varje skola, då de 

upplevde att vårdkontakter och relevanta instanser ofta behövdes sökas fram av dem själva.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion     

Metoden som valdes för denna studie var en kvalitativ metod med intervjuer. En kvalitativ 

metod med induktiv ansats var relevant i denna studie då syftet var att undersöka 

skolsköterskans erfarenheter kring elever med ätstörningar. Forskning på detta sätt kan bidra 

till nya tolkningar av välkända fenomen samt att det kan öka kunskap kring ett specifikt 

forskningsområde (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Under intervjutillfällena användes ett öppet sinne för vad som kunde framkomma under 

själva intervjun, samt en medvetenhet om ordens olika betydelse för olika människor och 
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eventuella situationer (Kvale & Brinkmann, 2013). En risk som uppdagades var att 

informanten svarade så som de trodde att intervjuarna förväntade sig få höra (Henricsson, 

2012). Därför, i vissa frågor, var intervjuarna mer naiva i sina frågeställningar för att 

informanten skulle kunna ge sina egna ord åt det självklara.     

Henricson och Billhult (2013) menar att då en kvalitativ studie planeras bör författaren 

reflektera över den egna livserfarenheten, som till exempel kunskaper i ämnet och 

yrkeserfarenhet. Tidigare arbetslivserfarenheter med elever och patienter som har 

ätstörningar har skapat en förförståelse som har varit en bidragande faktor till de frågor som 

ställdes. Även under intervjuernas gång kan följdfrågor ha ställts som baserats på denna 

förförståelse. Intervjuerna grundades på ett formulär med stödfrågor och intervjuerna 

genomfördes utan att medvetet lägga någon värdering i det som framkom i informanternas 

svar. Materialet som insamlats via intervjuer anses ha kunnat ringa in det vi avsett få fram 

och därmed har resultatet kunnat svara på syftet. Frågeformuläret med stödfrågor 

sammanställdes innan intervjuerna började med frågor som ansågs skulle kunna ge svar som 

relaterar till studiens syfte. 

Antalet informanter, åtta totalt, kan ha bidragit till att studiens tillförlitlighet påverkats då 

fler informanter hade kunnat fånga in fler upplevelser och erfarenheter av skolsköterskans 

upptäckande och bemötande av elever med ätstörningar, och därmed fått en högre grad av 

tillförlitlighet. En av informanterna var dessutom nästintill oerfaren inom detta område. 

Dahlberg (2014) menar dock att antalet intervjupersoner beror på studiens syfte och det inte 

behöver bli ett bättre resultat ju fler informanter som ingår.  

Vår intention var att intervjua skolsköterskor från olika socioekonomiska och geografiska 

områden. Svårigheten med att få informanter att ställa upp på intervju gjorde att alla 

informanter som tackade jag tacksamt togs emot. Skolorna som informanterna arbetade på 

täckte däremot stora områden med elever som kom från olika socioekonomiska 

förhållanden. Den totala spridningen av informanter från övriga Sverige var låg. Åldern på 

eleverna med upptäckt ätstörningsproblematik som informanterna arbetade med sträckte sig 

från mellanstadiet till gymnasiet. Giltighet och trovärdighet ökar om deltagarna i en studie 

är från olika geografiska områden, är i olika åldrar samt har olika arbetslivserfarenheter 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Troligtvis hade informanter från ett mer spritt 

geografiskt område kunnat ge en större översikt på hur det ser ut i landets skolor vad gäller 

riktlinjer och skolsköterskans förmåga att upptäcka och bemöta dessa elever. Den ringa 

geografiska spridningen av informanter tros inte ha påverkat resultatet. 

Efterhand uppdagades det att vissa frågor ibland gav liknande svar, eller att informanten 

redan svarat på en fråga genom en föregående fråga. Dock uppmuntrades informanten till att 

reflektera om de ville lägga till något för att på det sättet komma åt mer information samt för 

att nå en djupare nivå i samtalet. Därför ändrades inga frågor under tiden som intervjuerna 

pågick eftersom tanken var att det skulle vara så likvärdiga frågor som möjligt för 

informanterna. Dahlberg (2014) menar att öppenhet och följsamhet, det vill säga att undvika 

värderingar samt att inte avbryta ett pågående samtal under en intervju, ger kunskap och 

erfarenheter som erhållits på flera sätt.  

Några av frågorna visade sig inte vara helt relevanta för studiens syfte men avsikten var att 

ha många frågor för att få till ett öppet samtalsklimat. En upplevd förbättring av 

intervjutekniken efter ett antal intervjuer gjordes och fler följdfrågor som kunde vara av 

relevans för syftet kunde ställas. Vissa intervjuer gav mer information tack vare det. Den 
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första intervjun gjordes tillsammans för att kunna ta stöd av varandra vad gällde 

intervjuteknik och resterande intervjuer gjordes på var sitt håll. Många intervjustudier är inte 

färdigplanerade då forskaren ofta blir klokare längs vägen, vilket ofta leder till ett delvis nytt 

upplägg (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta anses ha haft låg inverkan på resultatet. Avsikten 

med intervjuerna var att informanterna skulle få berätta fritt med hjälp av frågeformuläret 

om sina upplevelser och erfarenheter. 

Evidensen av ett resultat brukar beskrivas utifrån dess validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Generaliserbarhet handlar om hur väl resultatet som framkommit i studien 

går att överföra till andra skolsköterskor (Dahlberg, 2014; Kvale & Brinkman, 2013). 

Eftersomt studien inletts med att göra en testintervju för att kunna avgöra om stödfrågorna 

varit relevanta gentemot syftet bidrog detta till en ökad trovärdighet av studiens resultat. 

Som förstagångsintervjuare har det vid intervjutillfället i detta sammanhang varit till stor 

hjälp att i början av intervjuerna presentera oss och förklara varför denna studie görs, som 

en slags orientering (Kvale & Brinkmann, 2013). Det upplevdes att informanterna blev mer 

förberedda och positivt inställda till att bidra med sina erfarenheter till studien.  

Den analysmetod som användes var en innebördsanalys (Dahlberg, 2014), och upplevdes 

vara av hög relevans för den här typen av studie. För att få fram ett resultat med mera data 

hade intervjuerna behövt vara längre och/eller informanterna fler. Vid analysen delade vi in 

datamaterialet i helhet och delar där färgkodning användes för att lyfta fram de 

meningsenheter som svarade på syftet, som sedan delades in i nya innebördsteman. Allt 

eftersom bildades följande innebördsteman: Upptäcka elever med ätstörningar, Att våga 

prata med och bemöta elever med äststörningar samt Vikten av den stödjande rollen och 

utbildning. Citat från informanterna har använts i resultatet som i enlighet med Kvale & 

Brinkmann (2009) används för att styrka tillförlitligheten samt för att ge läsaren möjlighet 

att själv skapa sig en uppfattning av resultatet vilket därmed ökar studiens giltighet. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen, (2008) bör en tydlig beskrivning och redogörelse för 

forskningsprocessens tillvägagångsätt eftersträvas, vilket stärker studiens trovärdighet. 

Analysarbetet utfördes tillsammans och därmed stärks tillförlitligheten då det ges möjlighet 

att tillsammans diskutera samt reflektera över det insamlade datamaterialet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det sällan är skolsköterskan som upptäcker att en elev har en misstänkt 

ätstörning. Ofta är det elevens kamrater eller en pedagog som kommer till skolsköterskan 

för att uttrycka sin oro när de har sett att en viss elev beter sig på ett annorlunda sätt, till 

exempel vid måltider.  

Enligt Hillman (2012) är det svårt att fysiskt dölja en ätstörning för anhöriga, kamrater samt 

pedagoger eftersom det ofta tar sig i uttryck i att eleven magrat av eller går på toaletten direkt 

efter måltid samt petar i maten. Skolsköterskans arbete förutsätter att det finns ett 

förtroendefullt samarbete med annan personal inom elevhälsan, rektor, lärare och övrig 

personal i skolan (Clausson & Morberg, 2012). Fortsättningsvis uppgav informaterna att när 

de väl fått höra om att en viss elev beter sig annorlunda gör de en egen undersökning och 

går till exempel till matsalen för att se eleven i hens vardagsmiljö och visa att de finns där. 

Om detta skriver Clausson & Morberg (2012), att skolsköterskan skall vara tillgänglig och 

träffa eleverna i deras vardagsmiljö.  
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Hillman (2012) skriver att eftersom ätstörningar ofta är kopplat till en stark känsla av skam, 

är det ofta orsaken till att eleven själv sällan söker hjälp självmant för sin ätstörningar. Med 

detta kan vi göra reflektionen att det är viktigt att vara synlig. Att ha regelbundna dagar och 

tillräcklig arbetstid för att kunna röra sig bland eleverna för ha möjlighet att upptäcka ohälsa 

hos eleverna. Att ha tid för en god kommunikation med övrig personal vid till exempel EHT 

(elevhälsoteam), lärarrummet och vara med på lektioner för att vara en del av skolan, är 

essentiellt för att tidigt kunna upptäcka ätstörningar. 

Skolsköterskorna uppgav att de i samtal med föräldrar hände att föräldrarna tyckte att 

ätstörningar är ett skolproblem om eleven har problem med mobbning. Gonsalves, Hawk 

och Goodenow (2013) skriver om riskfaktorer och att dålig kroppsuppfattning med inslag 

av mobbning signifikant ökar risken för ohälsosamma beteenden när det handlar om vikt och 

olika ätstörningar. Nämnvärt är även hur skolsköterskorna i studien berättar om att i samtal 

med barnets föräldrar har föräldrarna sällan själva uppmärksammat om deras barn har tappat 

i vikt. Ett förslag angående föräldrakontakten är att som skolsköterska vara närvarande på 

föräldramöten och öppna hus för att visa att det finns en aktiv elevhälsa och berätta hur 

skolan jobbar kring detta. Det skulle förmodligen underlätta för både elever och föräldrar 

om problem uppdagas. Att bjuda in föräldrar till informationskvällar med olika teman skulle 

kunna vara en metod för att visa upp elevhälsans arbete. Dock skriver Hillman (2012), att 

det ibland sker att oroliga föräldrar hör av sig till skolsköterskan för att delge sin oro kring 

sitt barns hälsa.  

Enligt Hasken, Kresl, Nydegger och Temme (2010) är det viktigt med ett öppet 

samtalsklimat där skolsköterskan diskuterar med eleven kring hens kroppsuppfattning. Detta 

framgick även i studiens resultat där skolsköterskan var mån om att inge förtroende och att 

vara lyhörd och se eleven. I samtal med elever som misstänks ha en ätstörning kan 

skolsköterskan mötas av en elev som bestämt förnekar något problem, skriver Hillman 

(2012), och att första mötet då främst handlar om att skapa en förtroendefull kontakt för att 

kunna bygga en grund för vidare åtgärder. Utifrån detta tänker vi att elever med ätstörningar 

är skickliga på att dölja hur de egentligen mår, särskilt för sina föräldrar med tanke på hur få 

föräldrar som själva hör av sig till skolhälsan enligt det som framkommit i vårt resultat. Som 

en “neutral” vuxen i skolsköterskerollen har man en stor chans till att få skapa en trygg 

kontakt med dessa elever genom att visa respekt och vara lyhörd. 

I samtalen med skolsköterskorna framhålls flera gånger att samarbetet med föräldrar är av 

största vikt för att kunna stödja och ge en bra vård till elever som drabbats av ätstörningar. 

Hautala et. al (2011) beskriver att ett bra samarbete mellan skolhälsan och föräldrar som har 

en positiv inställning till sin föräldraroll ofta ger en snabbare återhämtning för eleven. Ett 

bra samarbete anser vi skulle vara att föräldrar får kontinuerlig information kring elevens 

studieresultat och skolnärvaro för att om det skulle visa sig att en elev börjar avvika i 

beteende kan det snabbt fångas upp och uppmärksammas av båda parter som då kan börja 

föra en dialog kring åtgärder. Idag finns det datorprogram där både föräldrar, lärare och 

eleven enkelt kan få översikt av skolsituationen. Mentorer eller klasslärare som träffar 

eleverna regelbundet är de som först får en föraning om en elev har sämre närvaro eller 

ändrar sitt beteende. De är viktiga personer som vid behov fort kan kontakta hemmet och 

elevhälsan. 

Skolsköterskorna upplever i den här studien att det var svårt att bara prata om vikt och kost 

när de var oroliga för elevens välmående. Gonsalves, Hawk och Goodenow (2013) har i sin 

studie frågat elever om de har ändrat sin kost till att äta mer frukt och grönsaker, minska på 
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kalorier, om de kräkts efter maten eller om de någon gång varit fastande. En betydande andel 

elever både på mellanstadiet och högstadiet, hävdade att de faktiskt hade gjort något av 

ovanstående. En egen reflektion kring svårigheten att prata om vikt och kost är att det är en 

viktig fråga som vi som skolsköterskor måste våga ta i och hitta bra sätt att prata kring det. 

Vi tänker liknande så som Hillman (2009) skriver, att grundhållningen i all hälsopedagogik 

handlar om att stärka självkänslan och självuppskattningen hos barn och ungdomar, och detta 

gäller inte minst för elever med ätstörningar. Att ha diskussioner tidigt i skolan kring 

kroppens näringsbehov samt att prata om medias påverkan på människor i samhället vore 

förebyggande för att öka medvetenhet om hur verkligheten ser ut och för att uppmana till 

kritiskt tänkande. 

I de fall där elever haft svagt stöd hemifrån upplevde skolsköterskorna att det tog lång tid 

innan eleven fick den hjälp eleven behövde och att det skapade en frustration hos 

skolsköterskorna, vilket i sin tur resulterade i en känslomässig utmaning. Clausson och 

Morberg (2012) föreslår att yrkesmässig handledning för skolsköterskor skulle stärka 

skolsköterskans roll och skapa förutsättningar för dem att kunna hantera stress och utvecklas 

både på ett personligt och ett professionellt plan. Ruiz-Aranda, Extremera och Pineda Galán 

(2014) hävdar att sjuksköterskeprofessionen i den kontext som den utövas, är mer benägen 

att orsaka emotionell stress hos de människor som jobbar inom vården eftersom 

sjuksköterskor ofta engagerar sig på ett emotionellt plan, då deras arbete innebär ett nära 

samarbete med elever och deras familjer. Att uppfatta, förstå och hantera känslor är kärnan 

i sjuksköterskeprofessionen, och personer som utbildar sig inom omvårdnadsområdet stöter 

ofta på signifikanta utmaningar gentemot sin egen mentala hälsa. De skriver fortsättningsvis 

att personer med hög emotionell intelligens har lättare att hantera känslomässig stress när 

den uppkommer med jämna mellanrum, men att kronisk känslomässig stress kan leda till 

lägre nivåer av välbefinnande (a.a). Begreppet livsvärld kan tillämpas här både när det gäller 

elevens och skolsköterskans mående och förståelse av de upplevda känslorna kring 

situationen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Ett nytt fenomen som skolsköterskorna tog upp i vår studie var unga pojkar som tränade 

extremt mycket samt åt väldigt hälsosamt. Gonsalves, Hawk och Goodenow (2013) nämner 

att pojkar har samma problematik när det kommer till ohälsosam viktkontroll som flickor, 

men att de själva eller andra inte tar upp det som ett problem. Hillman (2012) skriver att 

pojkar inte drabbas av ätstörningsproblematik lika ofta som flickor, men att deras tillstånd 

anses vara mer svårbehandlade då pojkars missnöje med sin kropp kan ta sig i uttryck som 

till exempel användning av anabola steroider. Vår reflektion kring pojkar och ätstörningar 

kan ses som en del där skolsköterskerollen kan utvecklas för att hitta sätt att arbeta med dessa 

unga pojkar. Bremberg (1990, 2004) nämner att flera ämnen i skolan tar upp frågor kring 

kost och träning. Ett samarbete i projektform med hemkunskapslärare, idrott- och hälsa-

lärare samt skolsköterska kan vara ett sätt att arbeta kring dessa frågor. 

Skolsköterskan i denna studie tyckte att de hade den basala kunskapen om ätstörningar och 

problematiken kring detta, men att de saknade mer specifik kunskap och uppdatering av den 

befintliga vård som skulle kunna erbjudas. Hautala et al. (2009) från Finland visade att 

oerfarenhet hade betydelse när det gäller att upptäcka elever med ätstörningar. Studien 

visade att i de flesta fall hade skolsköterskor remitterat vidare till en annan instans när vikten 

dalat eller ökat. Andra symptom på en ätstörning var svårare att upptäcka. Ett bra hjälpmedel 

enligt samma studie kan vara ett självskattningsformulär kring ätbeteende som elever fyller 

i.  



18 
 

Hillman (2012) skriver att för att kunna åta sig en sådan uppgift som att ge råd, stöd och 

påverka en begynnande ätstörningar förutsätter det täta, uppföljande kontakter och 

upprepade besök för att utvärdera det fysiska tillståndet. Det är viktigt att ha ett gott 

samarbete med föräldrarna och kontinuerlig handledning bör finnas för skolsköterskan. Vår 

tanke kring detta är att erfarenhet och kontinuerlig uppdatering kring ny forskning om 

ätstörningar för skolsköterskan är en faktor som skulle bidra till att kunna se och förebygga 

tidiga symptom. Ett förslag på fortbildning för skolsköterskan skulle exempelvis kunna vara 

att en specialistklinik håller föreläsningar om den senaste forskningen och metoder som de 

bjuder in elevhälsan på skolan till men att det också läggs ut som webinar så att fler 

skolsköterskan har möjlighet att ta del av informationen.  

I resultatet framkom tre innebördsteman som handlar om skolsköterskans roll och om 

komplexiteten kring upptäckande och bemötande av elever med ätstörningar. Dessa teman 

belyser stora delar av skolsköterskans profession som kan återfinnas i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

skolhälsovård (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Konklusion  

Slutligen kan vi konstatera att ett professionellt bemötande av elever med ätstörningar är en 

del av skolsköterskans uppdrag. Det är även viktigt att vara synlig för eleverna och en tydlig 

kommunikation sinsemellan skolans personal ligger till grund för att tidigt kunna upptäcka 

ätstörningar. Elever med ätstörningsproblematik är skickliga på att dölja hur de egentligen 

mår och som en “neutral” vuxen i skolsköterskerollen finns en ökad chans till att få skapa 

en trygg kontakt med dessa elever genom att visa respekt och vara lyhörd. Utbyte av 

erfarenhet samt yrkesmässig handledning för skolsköterskor, skulle stärka skolsköterskan på 

ett personligt och ett professionellt plan och skapa förutsättningar för dem att kunna hantera 

den stress det innebär att bemöta dessa elever. Okunskap och otydliga riktlinjer kring 

hanteringen av elever med ätstörningar uppdagades då skolsköterskan uppgav att de ofta fick 

sitta och själva eftersöka rätt slags vård vilket tar extra tid från deras arbete.  

Kliniska implikationer 

Ett bra sätt att förebygga en felaktig kroppsuppfattning skulle kunna vara gemensamma 

projekt, där skolsköterskan tillsammans med till exempel en pedagog pratar om mat, hälsa 

och träning för pojkar och flickor samt vilka konsekvenser det kan få om man missköter 

detta.  

Fortsatt forskning  

Pojkar och ätstörningar verkar vara ett ganska outforskat område där skolsköterskerollen kan 

utvecklas för att hitta sätt att upptäcka och arbeta med unga pojkar. Flera studier har visat att 

ett självskattningsformulär kopplat till stört ätbeteende i samband med hälsosamtal skulle 

kunna vara till hjälp för att upptäcka ätstörningar i ett tidigt skede.   
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                    Bilaga 1. Förfrågan till skolsköterska 

BILAGOR                                

Förfrågan till dig som skolsköterska om att delta i en intervjustudie 

om upptäckande och bemötande av elever med ätstörningar 

Undertecknade läser en specialistutbildning, skolsköterskeprogrammet, via Högskolan i 

Skövde och skall under vårterminen 2015 skriva en D-uppsats tillsammans på magisternivå 

inom ämnet omvårdnad med inriktning på ätstörningar. 

Bakgrund 

Ätstörningar är ett vanligt och allvarligt tillstånd som drabbar unga människor, främst flickor 

och unga kvinnor. Dock på senare tid även pojkar och unga män I samma takt som de ökade 

rapporterna om övervikt hos barn och ungdomar har kommit, har även missnöjet gentemot 

sin egen kropp ökat markant och är en av huvudfaktorerna till den ökade problematiken kring 

ätstörningar. Vi anser att det är oerhört viktigt att tidigt identifiera och stötta dessa elever för 

att i framtiden förhindra ohälsa och i värsta fall att få en ätstörningsdiagnos. Eftersom en av 

oss arbetat som skolsköterska i 5 år och båda av oss jobbat på ätstörningskliniker tidigare så 

ligger detta ämne oss varmt om hjärtat. Därför vill vi ta reda på mer om hur skolsköterskor 

identifierar och bemöter elever med dessa problem. 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur skolsköterskor upptäcker och bemöter elever 

med ätstörningar eller som har en ätstörningsdiagnos i hopp om att finna hälsofrämjande 

åtgärder. Vi söker därför dig som är allmänsjuksköterska, skolsköterska, eller sjuksköterska 

med distriktssköterske-, vidare- eller specialistutbildning inom barn och ungdom med minst 

2 års yrkeserfarenhet och som dessutom har erfarenhet av att bemöta elever med symptom 

på en begynnande ätstörning eller har en diagnos inom detta. Intervjuer kommer att göras 

via personliga möten eller via Skype/Facetime inom några veckor och tar uppskattningsvis 

cirka 40-60 minuter. Om vi skulle behöva fråga något mer eller om det är något vi inte förstår 

hoppas vi få tillåtelse att återkomma för kompletterande svar. Deltagandet är självfallet 

frivilligt och du kan när som helst hoppa av utan att ge någon orsak. All information som du 

lämnar kommer att hanteras på ett sätt så inga utomstående kan ta del av det. Du kommer 

inte att kunna identifieras som person, inte heller den skola du arbetar på. När arbetet är 

godkänt och färdigt kommer allt material att förstöras. Vill du eller någon annan ta del av 

den färdiga studien får de självklart detta genom att kontakta undertecknade. 

Vill ni veta mer får ni gärna kontakta oss via mail xxx , telefonnr xxx och mail xxx, telefonnr 

xxx 

Handledare för studien är Dr. Kina Hammarlund, barnmorska och lektor i omvårdnad på 

Högskolan i Skövde. Henne kan ni nå på mail xxx vid eventuella frågor rörande 

examensarbetet. 

Med vänlig hälsning, Sara Inborr och Lovisa Norlin     
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 Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Jag har härmed tagit del av informationen om att delta i en intervju via personlig intervju 

(eller via Skype/Facetime) för att undersöka skolsköterskans bemötande av elever med 

ätstörningar. 

Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

att ange orsak. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad via ett personligt möte som kommer 

lyssnas av och transkriberas, för att sedan avidentifieras, bearbetas och till slut förstöras. 

 

Ort och datum 

.................................................................. 

 

Underskrift 

.................................................................. 

Namnförtydligande 

 

.................................................................. 

Mailadress 

 

.................................................................. 
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                Bilaga 3. Stödord inför intervjuer 

Stödord inför intervjuer         
 

Presentation av oss själva, vad gör vi? 

Vem är du? Antal år som skolssköterska? Skola (grundskola/ gymnasium), antal elever, 

socioekonomiskt område, geografiskt område.  

Vad betyder ätstörningsproblematik för dig?  

När du misstänker att en elev har ett suspekt beteende, hur tänker/agerar du då? Vad anser 

du är ett suspekt beteende? Är det samma för tjejer som för killar? 

Hur gör du för att få kontakt med den berörda eleven?  

På vilket sätt anser du att du har något ansvar att reagera och följa upp?  

Hur tror du att eleven med misstänkt problematik skulle vilja bli bemött? 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att bemöta dessa elever? Saknar du 

något?  

Har det blivit någon skillnad gällande medvetenhet och kunskap kring 

ätstörningsproblematik på senare år? 

Hur bemöter du dessa elever? Ge gärna några konkreta exempel.  

Har detta varit till någon hjälp för eleven? Hade du kunnat göra något annorlunda? Isåfall 

vad? 

På vilket sätt känner du att du skulle vilja ha mer kunskap inom detta område? 

Hur har du upplevt intervjun? Har du flera frågor? Vill du dela med dig av något mer som 

kan vara till nytta till vår studie? 

Berätta vad som händer med det insamlade materialet. 


