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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att ätstörningar hos skolelever blir alltmer vanligt både nationellt 

och internationellt. Det förekommer mest hos flickor men ökar även hos pojkar. 

Uppskattningsvis har 10 % ätstörningssymtom. Ca 4-5% av alla flickor har någon gång 

insjuknat i en allvarlig ätstörning i Sverige. Det är av vikt att upptäcka dessa skolelever då 

konsekvenserna kan medföra allvarliga hälsoproblem med långdraget, ibland kroniskt förlopp 

och i värsta fall död. Syfte: Beskriva skolsköterskors erfarenheter av att upptäcka ätstörning 

hos skolelever. Metod: Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolsköterskor. 

Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 

Skolsköterskan upptäcker ätstörningar genom sitt hälsofrämjande arbete i både de planerade 

och spontana hälsobesöken, men också genom att vara uppmärksam på risksignaler hos 

skolelever som avvikande beteende samt ha ett könssperspektiv. Skolsköterskan är beroende 

av andras information, såsom pedagoger, kompisar, extern personal, föräldrar och skoleleven 

själv för att upptäcka ätstörning. Skolsköterskorna har goda kunskaper om ätstörning men 

ingen stor erfarenhet av att upptäcka detta. Utbildning och tydliga riktlinjer eftersöks då 

osäkerhet upplevs. Slutsats: Elevhälsovården saknade riktlinjer och arbetsrutiner för att 

upptäcka ätstörning. Därför är det viktigt att utveckla och modernisera tydliga riktlinjer, vilket 

skulle kunna bidra till tidig upptäckt av ätstörningar hos skolelever. 

 

Nyckelord: Elevhälsa, hälsobesök, hälsofrämjande, hälsosamtal, information, 

kroppsuppfattning. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Research shows that eating disorders among school students are becoming 

increasingly common both nationally and internationally. It occurs most in girls but is also 

increasing among boys. Estimately 10% suffers from eating disorder symptoms. About 4-5% 

of girls have ever suffered from a serious eating disorder in Sweden. It is important to 

discover these schoolchildren as the consequences can lead to serious health problems with 

the longevity, sometimes chronic progression and in worst case death. Purpose: Describe the 

school nurse's experience of detecting eating disorders among school students. Method: Ten 

semistructured interviews were conducted with school nurses. The interviews were analyzed 

based on a qualitative content analysis with an inductive approach. Result: The school nurse 

detects eating disorders through his health promotion work in both planned and spontaneous 

health visits, but also by paying attention to the risk signals of school students as deviating 

behavior meanwhile having a gender perspective. The nurse was dependent on other people's 

information, such as educators, friends, external staff, parents and the actual school student to 

detect eating disorders. School nurses have good knowledge but no experience detecting it. 

Education and clear guidelines were sought sines uncertainty was experienced in detecting 

eating disorders. Conclusion: Student health care lacked guidelines and work routines to 

detect eating disorders. Therefore, it is important to develop and modernize clear guidelines, 

which would mean that school nurses would discover more schoolchildren and thereby reduce 

suffering. 

Keyword: Body perception, health consultation, health promotion, health visit, information, 

student health.  
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1 INLEDNING  

Skolsköterskor möter skolelever med olika ätstörningssjukdomar på skolan. Ätstörning blir 

dessutom alltmer förkommande hos skolelever. Det är inte lätt som skolsköterka att upptäcka 

ätstörningar när skolelever inte vill berätta eller inte är medvetna om att de är sjuka. Andra 

gånger kan ätstörning förbises av skolsköterskor av okunskap och omedvetenhet.  Det innebär 

att diagnos försenas och återhämtning till ett friskt liv tar tid för skolelever om det inte 

upptäcks i tid. Skolsköterskor har till uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebygga 

sjukdom genom att upptäcka ätstörning hos skolelever i samband med hälsoundersökningar 

och när skolelever befinner sig i skolmiljön. Examensarbetesförfattarna har nära anhöriga som 

drabbats av ätstörning varav den ena var en flicka som inte upptäcktes av skolsköterskan på 

skolan, vilket gör att båda vill fördjupa vår kunskap inom området. Vår förhoppning med 

detta examensarbete är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att upptäcka ätstörning hos 

skolelever. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs det gemensamma med ätstörning och förekomst samt vad som 

symboliserar sjukdomarna anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), hetsätningsstörning 

(HS) och ätstörning utan närmare specifikation (UNS).  Vidare beskrivs elevhälsan och 

skolsköterskors kunskapsområden samt hälsofrämjande samarbete att upptäcka ätstörning hos 

skolelever. Till sist beskrivs vårdteoretiskt perspektiv. 

2.1 Ätstörningar 

I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM -5) finns de nya kriterier 

som används för indelning av olika ätstörningar (Wallin, 2015). Definitionen av ätstörning är 

”en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteenden, som påtagligt 

försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande” (Clinton & Norring, 2002, s. 27). Det 

har skett förändringar inom de tidigare diagnoserna, till exempel (t.ex.) finns två centrala 

förändringar i kriterierna för AN. Dels har kravet på amenorré försvunnit och att minst 15 % 

undervikt i förhållande till ålder, längd och kön har formulerats om till ”signifikant 

viktnedgång”. Kriterierna är inte lika strikta längre men förändrar inte grunden för bedömning 

och behandling. Konsekvenserna kan medföra allvarliga hälsoproblem med svåra psykiska, 

fysiska och sociala komplikationer med ett långdraget, ibland kroniskt förlopp av sjukdomen. 

Personer med ätstörningar har fokusering på kroppsutseende, vikt, mat och har stark rädsla för 

viktuppgång eller att bli tjocka. De vill göra av med kalorier fort och det görs genom hård 

träning, kräkningar, laxering och diuretiska preparat (Neumark-Sztainer m.fl., 2007; Statens 

folkhälsoinstitut, 2004). Vanliga psykiska symtom är sömnsvårigheter, ångest, 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet samt depression. Många undviker sociala sammanhang 



 

 

som att umgås med vänner och där det kan förekomma mat. Andra orsaker till att sociala 

kontakter försämras är orkeslöshet och nedstämdhet som ofta ätstörning leder till (Riksät, 

2017). Ätstörningar ökar bland ungdomar men mörkertalet kan vara stort då majoriteten av 

ungdomar med denna problematik förblir oupptäckta (Eriksson & Carlsson, 2001; Hautala 

m.fl., 2009). U.S. Department of Health & Human Services rapporterar 95 % av ungdomar 

som har en ätstörning är mellan 12-25 år enligt Funari (2013). Ibland kan utgången vara 

dödlig och ätstörningar har högst dödlighet och förhöjd självmordsrisk av alla psykiska 

sjukdomar (Crow m.fl., 2009; Frisk & Fri, 2017; Funari, 2013; Riksät, 2017; Wallin, 2015).  

Trots det förbises problemet i stor utsträckning hos skolsköterskor (Funari, 2013). Ett motiv 

för att bli smalare är att ungdomar skulle få bättre självkänsla och motsvara samhällets ideal.  

Om ätstörningen upptäcktes i tid och åtgärder sätts in så finns det möjlighet att ätstörningen 

aldrig utvecklas fullt ut (Westerberg-Jacobsson, 2011). I en finsk studie fångades 81 % fler av 

skoleleverna med ett självskattningsformulär om skolungdomars ätbeteende jämfört med 

hälsosamtal i elevhälsan (Hautala m.fl., 2011).  

 

Ätstörningar är ett stort folkhälsoproblem som drabbar unga människor, speciellt unga 

kvinnor på väg in i vuxenlivet (Wallin, 2015). Mer än hälften av tonårsflickor har använt 

ohälsosamma beteenden för viktkontroll (Funari, 2013). Statistiskt visar att ca 4-5 % av alla 

kvinnor någon gång insjuknar i en allvarlig ätstörning (Frisk & Fri, 2017). Uppskattningsvis 

har 10 % av kvinnor i övre tonåren och yngre vuxenålder ätstörningssymtom utan att uppfylla 

alla diagnoskriterier för AN och BN (Riksät, 2017; Wallin, 2015).  Dessutom ses en ökning 

bland män och uppskattning för ätstörning UNS är att en av tre drabbade är pojkar (Riksät, 

2017; Wallin, 2015). Pojkar med könsidentitetsstörning löper ökad risk förätstörning (Murray, 

Boon & Touyz, 2013)  Efter ca 5 år har 50 % av patienter med AN blivit återställda från de 

somatiska symtomen som undervikt och mensbortfall. När det gäller patienter med BN var 67 

% diagnosfria efter tolv år. Det är alltså svårt att nå framgång i behandling då endast 50-70% 

av fallen tillfrisknar helt. En av anledningarna kan vara att det är alldeles för många patienter 

som frånsäger sig tillgängliga behandlingar. För många flickor och pojkar förstör 

ätstörningarna viktig utveckling i ungdomsåren (Riksät, 2017). De vanligaste ätstörningar 

delas in i fyra huvudkategorier: AN, BN, HS och UNS (Clinton & Norring, 2002; Riksät, 

2017; Wallin, 2015). 

2.1.1  Anorexia Nervosa 

AN betyder nervös aptitlöshet och kännetecknas av en generell avmagring och viktnedgång 

(Clinton & Norring, 2002).  AN innebär en störd kroppsuppfattning gällande vikt och 

kroppsform och dålig självkänsla, som ofta börjar med en önskan om att leva ett ”sundare” 

liv. Det börjar ofta smygande med minskande portioner vilket leder till viktnedgång och 

fortsätter oftast med en avsiktlig bantning (Wallin, 2015). När den drabbade avstår mat trots 

hunger känner denne sig nöjd och belåten och självkänslan ökar. Låg vikt leder även till 

somatiska symtom som avmagring, trötthet, frusenhet, perifer cyanos, menstruationsbortfall 

och torr och sprucken hud (Wallin, 2015). Om svälttillståndet fortsätter kan det leda till sänkt 

ämnesomsättning, bradykardi, hypotension som kan resultera i livshotande tillstånd (Mitchell 

& Crow, 2006). AN är på många sätt en svår sjukdom, och är svår att upptäcka och bota 

(Statensfolkhälsoinstitut, 2004). Långvarig sjukdom präglas av utanförskap, begränsade social 

relationer och oförmåga att fungera i skolan eller arbete och familjerelationen kan bli lidande. 

Debutåldern varierar mellan tidig skolålder upp till tidigt vuxen liv, men insjuknande i 13 – 

15 års ålder är vanligaste (Wallin, 2015). 

 



 

 

AN förekommer ca 1 -2 % hos tonårsflickor och unga kvinnor (Riksät, 2017).  AN är den 

ätstörning som har varit känd längst tid och ca 90-95 % drabbade är kvinnor (Eriksson & 

Carlsson, 2001). Antalet nya fall per år för AN är mellan 4,7 – 7,7 fall per 100 000 

invånare/år. När det gäller riskgruppen kvinnor 15 – 19 år är incidensen av AN 109-270 nya 

fall per 100 000 invånare/ år i Sverige (Wallin, 2015). 

2.1.2   Bulimia Nervosa 

BN betyder nervös omättlighet och förekommer hos personer med undervikt, normalvikt men 

även övervikt (Clinton & Norring, 2002). Eftersom en person med BN kan vara normal- och 

överviktig innebär att det kan gå flera år innan sjukdomen upptäcks av närstående genom att 

personen upplever skam och håller sjukdomen hemlig.  Hos personer med BN brister 

matkontrollen med jämna mellanrum och de intar stora mängder mat på kort tid, då oftast mat 

som innehåller kolhydrater, socker och fett. Hetsätning leder till stark ångest, vilket gör att 

personen vill göra sig av med maten genom att provocera fram kräkning, använda laxermedel 

eller vätskedrivande (Clinton & Norring, 2002; Wallin, 2015).  Att förlora kontrollen upplevs 

som ett starkt misslyckande, och känslor som äckel, skam, depression och maktlöshet är 

vanliga (Wallin, 2015). Somatiska symtom vid BN är inte lika framträdande som vid AN, då 

vikten ofta är normal. BN kan bli livshotande vid frekvent användning av laxermedel och hög 

frekvent kräkningar som kan ge allvarliga effekter på hjärtat, cirkulation och elektrolyter. 

Dessutom kan kräkning orsaka frätskador på tänderna. Mag- och tarmproblem är vanligt hos 

BN (Mitchell & Scott, 2006). I en studie av Slane, Klump, McGue och Iacono (2014) 

framkom att andelen ungdomar som led av bulimiska beteenden ökade upp till 18 års ålder för 

att sedan stabiliseras vid 25 års ålder. Förekomsten av BN är något högre än AN (Riksät, 

2017). 

2.1.3    Hetsätningsstörning 

HS innebär att personer får återkommande hetsätningsperioder och äter stora mängder mat på 

kort tid, ganska likt BN. Vid HS sker ingen kompensation genom kräkning utan maten stannar 

kvar i magen. Ofta består maten av kolhydrater och fett och personen utvecklar med tiden stor 

övervikt, vilket i sin tur ger högt blodtryck och diabetes (Wallin, 2015). Ungefär 2 % av 

befolkningen har hetsätningsstörning (Smink, Hoeken & Hoek, 2012).    

2.1.4  Ätstörning utan närmare specifikation  

Ätstörning UNS är när personen har problem med sitt matintag men då de medicinska 

kriterierna varken uppfylls för AN, BN eller HS men personen har liknande symtom. En 

variant av ätstörning UNS är ortorexi som innebär en extrem fixering av nyttighetstänk av 

kost i kombination med överdriven träning. Det resulterar inte sällan i kroppslig nedbrytning, 

smärta och tvångsmässigt beteende (Lin & Grigorenko, 2014; Ätstörningar, 2017). Ofta 

uppfattas ätstörning UNS som en lindrigare form av ätstörning men kan innebära lika stort 

lidande för personer som de med övriga ätstörningssjukdomar (Wallin, 2015). Ätstörning 

UNS utgör den största gruppen av ätstörningar (Clinton & Norring, 2002; Riksät, 2017). 



 

 

2.2 Skolelever och elevhälsan 

Med skolelever menar skollagen (SFS, 2010:800) barn som har skolplikt. I detta 

examensarbete används begreppet ”skolelever” för barn och ungdomar som går i förskola, 

grundskola och gymnasium.  

 

I och med skollagen (SFS, 2010:800) är skolhälsovården, den särskilda elevvården och den 

specialpedagogiska, idag samlad till en enhetlig elevhälsa som är frivillig för skolelever och 

vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2012) ska det finnas elevhälsa för alla skolelever, från 

förskola till gymnasiet. Elevhälsan följer skolhälsovårdens basprogram, vilket innebär att 

erbjuda alla skolelever i grundskolan minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett 

hälsobesök. Det ska innefatta allmänna hälsokontroller som ska främja hälsosamma 

levnadsvanor, förebygga ohälsa och identifiera hälsoproblem (SFS 2010:800). Skolelever ska 

ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i 

enlighet med deras behov. Där ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt 

övriga specialpedagoger. I elevhälsans medicinska insats ingår skolsköterskan och 

skolläkaren. De samarbetar och samverkar i sina olika professioner med sin specifika 

kompetens men ska också samverka med övrig skolpersonal i och utanför skolan (Morberg, 

2012a; Socialstyrelsen, 2016). Studier beskriver också att samarbete mellan skolsköterskor, 

lärare och annan personal med professionellt reflekterande stärker arbetet mot ätstörning 

(Funari, 2013; Holmström, Asplund & Kristensen, 2013).  

 

Om skolelever själva kontaktar skolsköterskor kan det ofta bero på sekundära symtom till 

svält, såsom trötthet eller koncentrationssvårigheter. Dessa skolelever medger inte att de 

svälter eller ägnar sig åt bantning och kommer därför inte vilja ha hjälp. De kommer även att 

avfärda fysiska och psykiska symtom vid frågor ifrån skolsköterskor (Wentz, 2014).      

2.3 Skolsköterskans kunskapsområden  

Skolsköterskors kunskapsområden är hälsofrämjande omvårdnadsvetenskap, pedagogik, 

folkhälso- och medicinsk vetenskap, vilket utgör basen för profession och yrkesutövning 

(Kompetensbeskrivning, 2008; Morberg, 2012b; Riksföreningen för skolsköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

2.3.1 Hälsofrämjande omvårdnadsvetenskap 

Skolsköterskor företräder skolans elevhälsovård med daglig kontakt med skolelever och 

skolans personal.  Skolsköterskors uppdrag är i första hand att främja skolelevers hälsa och 

utveckling samt förebygga ohälsa (Moberg, 2012a; Socialstyrelsen, 2014). Hälsofrämjande 

omvårdnad innebär att ta vara på friskfaktorer och se skolelever som unika i syfte att upptäcka 

och stödja elevers styrkor, resurser och behov. Det innebär också att göra skolelever delaktiga 

(Morberg, 2012b).  

2.3.2 Pedagogisk vetenskap 

Ett pedagogiskt förhållningssätt genomsyras av respekt, lyhördhet och empati för att ge stöd 

och handleda skolelever och föräldrar (Morberg, 2012b). Skolsköterskor ska upptäcka 

skolelever som inte uttrycker behov av hjälp och göra dem delaktiga i sin vård genom dialog 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Skolelever som 



 

 

svälter sig medvetet söker ofta inte hjälp för sin låga vikt (Morberg, 2012b; Socialstyrelsen, 

2016). Genom att skapa goda relationer med bättre möjlighet till anknytning till skolelever 

kan ätstörning upptäckas tidigt, vilket ger möjlighet till bättre hälsa (Borup, 2012; Skolverket, 

2012). Golsäter och Enskär (2012)  menar att det är väsentligt att ge elever den tid som krävs 

för att bygga upp ett förtroende och handla professionellt när det behövs. Hälsosamtal 

beskrivs som en metod att använda för att främja hälsa, förebygga ohälsa och stödja elever 

med ätstörning (Morberg, 2012b; Socialstyrelsen, 2016). Studier beskriver att med ett 

flexibelt förhållningssätt kan skolsköterskor tidigt upptäcka skolelever som är i riskzonen för 

ohälsa (Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson-Sundler, 2014; Morberg, 2012b).  Morberg 

(2012a) menar också att en viktig faktor är skolsköterskors tillgänglighet för att stödja 

skolelever och föräldrar.  

 

Alla skolelever erbjuds hälsosamtal som är kärnan i skolsköterskors arbete och ska byggas på 

förtroende. Hälsosamtal som metod, ger struktur på samtal om hälsa och livsstil och ska utgå 

från skolelevers situation. Hänsyn ska tas till generella rekommendationer för hur skolelever 

ska få en hälsosam livsstil. Golsäter och Enskär (2012) menar att syftet med hälsosamtalet är 

att få elever att reflektera över sina egna förutsättningar och valmöjligheter och på så sätt 

stärka sina möjligheter att leva ett hälsosamt liv.  Syftet är också att bedöma elevers 

hälsotillstånd och så tidigt som möjligt upptäcka behov av stöd och insatser (Socialstyrelsen, 

2014). Skolsköterskor kan vara de första som observerar en begynnande eller pågående 

ätstörning vid ett hälsobesök (Golsäter & Enskär 2012; Wentz, 2014).   

2.3.3 Folkhälsovetenskap 

Folkhälsovetenskap innebär att ha kunskaper om vad som inverkar på skolelevers hälsa, 

utveckling och välbefinnande i förhållande till olika faktorer, såsom miljö, sjukdom, kultur, 

psykiskt- och socialt mående, vilket innebär att medverka till att skolelever utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor (Larsson m.fl.,2014; Morberg, 2012b). Det gäller att som 

skolsköterska förstå de många faktorer som bidrar till ätstörningar, såsom yttre tecken och 

symtom, psykologiska och miljömässiga, vilket kan göra skillnad på framgångsrik behandling 

eller i värsta fall död (Funari, 2013).  

2.3.4 Medicinsk vetenskap     

Medicinsk vetenskap innebär att skolsköterkan ska ha fördjupade kunskaper om de vanligaste 

sjukdomarna och symtomen, för att kunna uppmärksamma och agera på förändringar i 

hälsotillståndet hos skolelever och aktivt förebygga hälsorisker som en del i den 

hälsofrämjande omvårdnaden (Kompetensbeskrivning, 2008; Morberg, 2012b). I vägledning 

för elevhälsan står att skolsköterskor ska upptäcka skolelever med ätstörning på ett tidigt 

stadium för att minska risken för somatiska komplikationer och minska risken att fastna i ett 

ätstörningsbeteende (Socialstyrelsen, 2016). Det är väsentligt att upptäcka och sätta in snabb 

hjälp hos skolelever och familjer och vara ett stöd för dessa (Funari,2013; Hatmaker, 2005; 

Thomson, Marrriott, Telford, Law, McLaughlin & Syal, 2014).). Det är inte lätt för 

skolsköterskor att upptäcka en ätstörning, då skolelever kan vara överviktiga med diffusa 

symtom. Detta beror ofta på okunskap att inte känna igen symtom (Wright, Austin,  Noh, 

Jiang,  &  Sonneville, 2014).   

 

En studie av Knightsmith, Treasure och Schmidt (2013) visar att skolsköterskor har liten 

kunskap av och liten förståelse för ätstörningar hos skolelever. De såg inte eller förminskade 

symtom, vilket gjorde att ätstörningarna inte upptäcktes tidigt hos skoleleverna. 



 

 

Skolsköterskor behöver fortbildning och ökad kunskap om ätstörningar, för att bättre 

upptäcka, stödja och behandla skoleleverna. Även Reuterswärd och Lagerstöm (2015) kom 

fram till att skolsköterskor hade brist på kunskap, allmänna teorier och metoder vilket ledde 

till att arbetsmetoderna för ätstörning varierade mellan kommunerna.  

 

I samband med längd- och viktkontroller kan ätstörningen upptäckas (Wentz, 2014).        

Tidigare studier visar också vikten av att uppmärksamma stora viktskillnader och skolelever 

som har negativa tankar kring att äta (Gonsalves, Hawk & Goodenow, 2014; Zarychta, 

Luszczynska & Scholz, 2014). Skolsköterskors roll är att förhindra ohälsosamt 

viktkontrollsbeteende och journalföra tillväxtkurvor och kända riskfaktorer (Morberg, 2012a; 

Socialstyrelsen, 2016).  

2.4 Samarbete med föräldrar och olika professioner 

En studie visar att föräldrar är viktiga för att upptäcka och söka hjälp för ungdomar med AN. 

Ungdomarna rapporterar sällan eller är inte medvetna om sina problem och är beroende av att 

föräldrarna söker hjälp. Föräldrarna såg men underskattade tidiga tecken, såsom 

viktminskning och förändrat beteende. Det förklarades med normala tonårsutvecklingen och 

sammankopplades inte med ätstörning utan var en övergående fas. Vidare beskriver studien 

att det var en lång och svår process för föräldrar att inse att det egna barnet led av ätstörning. 

Första tiden beskrevs av föräldrarna som en tid av förnekelse och de undvek att använda 

termen anorexi, eftersom det gjorde att problemet då blev mer verkligt. När föräldrarna insåg 

att barnet hade en ätstörning försökte de lösa problemet själva. Efter misslyckade försök att 

genomföra förändringar utlöste föräldrarnas rädsla för sitt barns liv en önskan om 

professionell hjälp. Föräldrar behöver råd och stöd för att bekräfta misstankar om ätstörning i 

ett tidigt stadium för att återhämtningen ska bli så kort som möjligt. Det är viktigt att skolan 

tidigt upptäcker och snabbt sätter in hjälp hos skolelever och familjer (Thomson m.fl., 2014). 

Även Mäenpää, Paavilainen och Åhstedt-Kurki (2012) belyser vikten av samarbete mellan 

skolsköterskor och föräldrar där ömsesidigt utbyte av information sker för att minska risken 

för ätstörning. Skolverket (2012) betonar också betydelsen av att föräldrar blir respekterade, 

får komma till tals och ses som en resurs. I kompetensbeskrivning (2008) beskrivs att 

skolsköterskor utifrån helhetssyn på skolelevers situation ska kunna företräda såväl dem som 

föräldrarnas intressen. Det ställer krav på kunskaper om ätstörningsproblematik, 

kommunikation och samtalsmetodik.  

 

Det har visat sig att föräldrar med stort engagemang i sina barn och ungdomar med ätstörning 

kunde vara tillräckligt för att återhämta sig från problemet och undvika en fullt utvecklad 

ätstörning (Hautala m.fl., 2011). En studie visar vikten av samarbete mellan skolsköterskor, 

lärare och annan personal samt att ett professionellt reflekterande bör stärkas i arbetet mot 

ätstörning (Funari, 2013; Holmström m.fl., 2013). Vid behov behöver skolsköterskor 

samverka och rådgöra med andra professioner för att vägleda skolelever som misstänks för 

ätstörning för eventuellt övertag av specialister (Funari, 2013; Plantin & Demmer-Selstam, 

2013). Skolsköterskors roll är att samverka med professioner inom och utanför skolan för att 

tillvarata den samlade kompetensen, detta för att ge skolelever stöd och tillgodose deras 

behov gällande ätstörningen (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Socialstyrelsen (2016) belyser också att skolsköteror ska vara 

medvetna om och lyhörda för information från skolelever, föräldrar, andra elever och 

personal.  



 

 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  

I Olanders avhandling (2003) beskrivs att skolsköterskorna har både ett befolkningsuppdrag, 

det vill säga (d.v.s.) att främja hälsa i befolkningen och ett familjeuppdrag, att främja den 

individuella skoleleven och dess familj. I det dagliga arbetet ska båda uppdragen syntetiseras 

och komplettera varandra i möten med skolelever gällande elevhälsouppdraget och 

individuppdraget tills det uppnås en befolkningsindividualisering. Det innebär att båda 

uppdragen utförs lika mycket och kan ses som det ideala arbetet, d.v.s. arbeta efter 

skolhälsovårdensriktlinjer men även efter skolelevers och familjers behov.  Skolsköterskor 

ska se skolelever som individer med behov, upplevelser och värdering av situationen gällande 

ätstörning. Med befolkningsperspektiv förstås skolelever i ett större sammanhang både från 

socialt och kulturellt sammanhang. För skolsköterskor är det inte möjligt att arbeta med båda 

uppdragen i fokus hela tiden, då ett mellanläge gör att uppdragen blir otydliga och försvagas 

enligt Olander (2003).  Även WHO (1998) skriver om en dubbelsidighet i hälsoarbetet för 

skolsköterskor där hälsoarbetet innefattas av insatser som bestäms av samhället och insatser 

som bestäms av individen. Enligt Golsäter och Enskär (2012) får skolsköterskor balansera 

mellan att diskutera synpunkter av hälsa och levnadsvanor och samtidigt ska skolelevens 

integritet och egna val respekteras. Utifrån ett individcentrerat hälsosamtal med reflekterande 

frågor ges möjlighet för skolelever att beskriva sin situation. Genom att skolsköterskor utgår 

från skolelevers beskrivningar blir rådgivningen individanpassad. Att skolsköterskor ställer 

frågor kan underlätta för skolelever att tänka igenom och bli medveten om hur olika 

omständigheter kan påverka hälsan, beskrivs som en lyckad strategi (Golsäter & Enskär, 

2012). 

3 PROBLEMFORMULERING  

Elevhälsans ansvar är att främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga ohälsa och identifiera 

hälsoproblem för alla skolelever från förskoleklass till gymnasium. Skolelever ska erbjudas 

individuella hälsobesök hos skolsköterska. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete innebär att 

tidigt upptäcka ätstörningar hos skolelever. Forskning visar att ätstörningar är ett 

folkhälsoproblem som drabbar främst skolelever och blir alltmer vanligt både nationellt och 

internationellt. Det förekommer mest hos flickor men tendensen ökar även hos pojkar. 

Mörkertalet kan vara stort, då många skolelever förblir oupptäckta av bland annat av 

skolsköterskor. Det framkommer också att det är svårt för skolsköterskor att upptäcka 

ätstörningar, till följd av den egna omedvetenheten och okunskapen samt att skolelever och 

föräldrar inte inser eller inte vill rapportera ohälsan. För skolsköterskor blir det svårt att 

balansera mellan folkhälso- och familjeuppdrag och samtidigt respektera skolelevens 

integritet och val, när skolelever inte vill berätta eller inte vill ha hjälp med sin ätstörning. Det 

är viktigt upptäcka ätstörning, då det kan ge stort lidande och allvarliga hälsoproblem både 

kroppsligt, psykiskt och socialt med ett långdraget, ibland kroniskt förlopp av sjukdomen och 

till och med död. Eftersom tidigare forskning som beskriver skolsköterskors erfarenheter av 

att upptäcka ätstörning hos skolelever är mycket begränsad behövs mer kunskap om hur 

skolsköterskor upptäcker ätstörning. Kunskap om skolsköterskornas erfarenheter kan bidra till 

framtida förbättring av att använda olika strategier för att upptäcka skolelever med ätstörning. 

Det kan resultera i att skolsköterskor får ökad medvetenhet och kunskap om att identifiera 

ätstörning hos skolelever.  

 



 

 

4 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att upptäcka 

ätstörning hos skolelever.  

5 METOD 

I kommande avsnitt beskrivs design, urval, datainsamling och analysförfarande som valts i 

examensarbetet. 

5.1 Design 

I examensarbetet valdes en kvalitativ design med induktiv ansats för att besvara syftet, vilket 

innebär att slutsatser kan dras av erfarenheter för att ta fram teorier av detta (Henricson, 

2012). Kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska traditionen som syftar till att studera 

personers erfarenheter för att få en djupare förståelse av ett fenomen i dess naturliga miljö. 

Det finns ingen absolut sanning utan flera tolkningar kan vara möjliga av en erfarenhet 

(Henricson & Billhult, 2012). Genom att examensarbetet utgår ifrån skolsköterskors 

erfarenheter av att upptäcka ätstörning hos skolelever valdes en induktiv ansats. En induktiv 

ansats innebär att gå in förutsättningslöst i fenomenet utan att på förhand, ha antagit hur vissa 

förhållanden föreligger. Forskaren söker svar på sitt syfte i den verklighet där erfarenheter 

gjorts för att finna resultat som leder till ny förståelse av fenomenet (Fridlund, 2012). 

Utmärkande för den kvalitativa designen är ett öppet förhållningssätt och forskaren är flexibel 

för det fenomen som ska studeras. Forskaren blir delaktig i processen genom sin påverkan i 

den kvalitativa intervjusituationen och samspelar med informanten (Graneheim & Lundman, 

2004). 

5.2 Urval och datainsamling 

Målgruppen i examensarbetet var skolsköterskor i en större stad i Mellansverige. 

Skolsköterkorna valdes genom ett strategiskt urval för att få så stor variation och bred 

kunskap som möjligt om fenomenet. Inklusionskriterier utgjordes av verksamma 

skolsköterskor. För urvalet hade verksamma år, genus, ålder eller etnicitet ingen betydelse. 

Exklusionskriterier var ingen övrig personal inom elevhälsan (Henricson & Billhult, 2012; 

Wallengren & Henricson, 2012). Telefonkontakt togs med verksamhetschefen som 

informerades om studien och dess syfte. Då verksamhetschefen gett sitt godkännande 

mailades information till verksamhetschef och skolsköterskor om examensarbetet och dess 

syfte (bilaga A, B). Därefter vidarebefordrade verksamhetschefen mailet till sin chef som 

godkände deltagandet. En intervjuguide med semistrukturerade frågor och följdfrågor 

konstruerades utifrån studiens syfte (bilaga D). Semistrukturerad intervju kännetecknas av att 

intervjun inleds med öppna frågor, som inte behöver följa en viss ordning utan där 

intervjuaren anpassar sig efter informantens svar (Danielsson, 2012a). Båda 

examensarbetesförfattarna tog telefonkontakt med skolsköterskor. Skolsköterskorna bestämde 



 

 

datum, tid och plats för intervju. För att intervjustudien ska vara mer jämlik och spara tid 

delades skolsköterskorna mellan examensarbetesförfattarna. Skolsköterskorna ombads att 

signera ett dokument om samtycke (bilaga C) innan intervjustart samt fick muntlig 

information.  Den första intervjun var examensarbetets provintervju för att se hur 

intervjufrågorna passade och se hur inspelning fungerade, vilket gjordes av en 

examenarbetsförfattare som sedan transkriberade intervjun. Det resulterade i att en 

intervjufråga togs bort, då den gav liknade svar som den första frågan. Danielsson (2012a), 

menar att en provintervju kan upptäcka eventuella brister i intervjuguiden och om tiden är 

hållbar. Tio intervjuer genomfördes på respektive skolsköterskas arbetsplats. Intervjuerna tog 

30-40 minuter och spelades in. Intervjun transkriberas ordagrant. Fyra tillfrågade 

skolsköterskor avböjde att delta i studien.  

5.3 Analys 

Analysprocessen utgick ifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys som den beskrivs av 

Danielsson, (2012b) och Granheim och Lundmans (2004). Det innebär att analysera det texten 

innehåller, d.v.s. det synliga och uppenbara för att urskilja likheter och olikheter i texten 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2017). Intervjuerna avidentifierades och kodades med siffror, 

vilket utgjorde basen för analysen.  Intervjuerna transkriberades ordagrant genom att lyssna 

på den flera gånger för att få en förståelse för innehållet (Danielsson, 2012b; Granheim & 

Lundmans, 2004). Därefter lästes de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att lära 

känna materialet och få en känsla för helheten av manifest karaktär. Efter detta, som ett första 

steg i analysen, identifierades gemensamt meningsbärande enheter utifrån syfte med studien. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) är meningsbärande enheter grunden för analysen och 

får inte vara för långa eller för korta textstycken eftersom det kan försvåra arbetet i ett senare 

skede i analysen. Meningsbärande enheter togs ut genom att färgmarkera svaret på syftet och 

klipptes isär för att därefter läggas in i en tabell för att kondenseras. Att kondensera 

meningsbärande enheter innebär att förkorta ned meningen eller stycket vilket gör texten mer 

hanterlig men samtidigt behålla kärnan i den. De kondenserade meningsbärande enheterna 

etikerades till koder med ett eller få utvalda ord som beskriver innebörden med 

meningsbärande enheten. Tillsammans reflekterade examensarbetesförfattarna om koderna 

överensstämde med de meningsbärande enheterna. När kodningen var klar, grupperades 

koderna efter likheter och skillnader till textinnehållet, vilka sedan abstraherades till 

underkategorier. Därefter grupperades underkategorier med liknande innehåll och 

abstraherades till ytterligare kategorier och sedan till huvudkategorier. (Danielsson, 2012b; 

Granheim & Lundmans, 2004). Analysprocessen visar exempel på hur meningsenheter 

kondenserats och kodats under analysen (Tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meningsenheten Kondensering Kod Underkategorier Huvudkategorier 

…men vi har ju den här 

screeningen som vi 

kollar längd och vikt. 

Det gör vi ju som en 

rödtråd genom hela 

skolgången. Det är ju 

våran grej. …och så 

tittar vi på 

tillväxtkurvor och så 

där (7). 

…screening vi kollar 

längd och vikt. Det är 

ju våran grej. …och 

tittar på tillvästkurvor.  

Hälso-

kontroll  

Hälsobesök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att arbeta 

hälsofrämjande  

 

 

 

 

 

  

De pratar mycket om 

bantning och hur man 

ska se ut.  En del 

kommer in och vill 

väga sig ofta. Då frågar 

man förstås varför de 

vill väga sig så ofta. Då 

brukar det komma fram 

att de tycker de väger 

mycket eller att någon 

sagt något, att de har 

sett något eller läst 

någonting (1).  

 

De pratar om bantning 

hur man ska se ut. Vill 

väga sig ofta.  Man 

varför. De tycker de 

väger mycket, någon 

sagt något, har sett 

eller läst någonting.  

Samtal 

om 

vikten 

Spontanbesök  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen olika steg 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I det här examensarbetet har examensarbetesförfattarna tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet så att ingen av de intervjuade skolsköterskorna drabbas negativt på något 

sätt. Informationskravet uppfylldes när ett informationsbrev (bilaga A, B) skickades till 

verksamhetschefen och skolsköterskorna med information om studien och dess syfte. 

Skolsköterskornas deltagande var frivilligt och de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

utan att uppge orsak. De tillfrågades även om samtycke till att delta i studien, 

samtyckeskravet tillgodosågs. Skolsköterskorna signerade ett dokument om samtycke innan 

intervjun (bilaga C). Materialet behandlades konfidentiellt och alla personliga uppgifter 



 

 

avidentifierade. På så sätt uppfylls konfidentialitetskravet. Datamaterialet förvarades i 

lösenordskyddade privata datorer och mobiler, till vilka obehöriga inte hade tillgång. 

Materialet kommer att hanteras på ett sådant sätt att endast examensarbetesförfattarna och 

handledare har tillgång till materialet och endast används för studiens syfte. Allt inspelat och 

transkriberat material kommer att förstöras efter att examinationen är godkänd, på så sätt 

uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

7 RESULTAT   

I analysarbetet av de tio intervjuerna struktureras skolsköterskors erfarenhet av att upptäcka 

ätstörning upp i tre huvudkategorier med underkategorier. Detta visas i tabell 2. 
. 

Huvudkategorier Underkategorier 

 Att arbeta hälsofrämjande Att ha planerade hälsobesök 

Att ha spontanbesök 

Att uppmärksamma risksignaler 

Att uppmärksamma i skolmiljön 

Att ha könsperspektiv 

 Att få information Att samarbeta med personal och 

kompisar 

Att bemöta föräldrar och skoleleven 

genom samtal 

 Att ha kompetens 

 

Att ha erfarenhetsbaserad kunskap 

Att ha formell kunskap och utbildning 

samt vidareutbildningsbehov 

 

Tabell 2 Resultatöversikt med tre huvudkategorier och respektive underkategorier 

7.1 Att arbeta hälsofrämjande 

Genom skolsköterskornas hälsofrämjande arbete kunde en ätstörning upptäckas genom de 

planerade hälsobesöken och spontanbesöken. Skolsköterskorna uppmärksammande 

risksignaler hur skoleleven mådde och betedde sig, både på skolsköterskemottagningen och i 

skolmiljön. Att ha ett könsperspektiv ökade möjligheten att upptäcka ätstörningar.  



 

 

7.1.1 Att ha planerade hälsobesök 

Samtliga skolsköterskor i studien uppgav att genom de planerade hälsobesöken med 

hälsosamtal och hälsokontroller, kunde ätstörningar upptäckas hos skolelever. Inför 

hälsobesöket fyllde skoleleverna i en hälsoenkät som låg till grund för hälsosamtalet. Det 

kunde leda till upptäckt av ätstörning genom att diskutera kost- och motionsvanor, psykiskt 

och socialt mående. Vid hälsosamtalen framkom det att skolelever kunde hoppa över måltider 

och äta ensidigt. 

  

Skolsköterskorna beskrev att sociokulturella faktorer och västerländska skönhetsidealet kunde  

påverka skolelever att vara missnöjda med sin kropp, vilket kan leda till förvrängd självbild 

och bantning. I de äldre åldrarna fanns en uppskattningsfråga hur man uppfattar sin egen vikt.  

Det framkom att skolelever kunde ha en utseende- och en kroppsfixering samt en 

kroppsuppfattning som inte överensstämde med verkligheten.  

 
Där står det ju…något liknade hur man uppfattar sin vikt själv liksom. Och så tittar man och ser 

att vikten är kanske egentligen normal eller låg. Då kanske man har lite fel uppfattning om hur 

man ser på sig. Man har en snäv självbild att bilden inte riktigt… Det hör man lite på dem som 

har en ätstörning …( skolsköterska 4). 

 

Skolelever beskrev även sekundära symtom som t.ex. ont i magen, vilket kunde bottna i en 

ätstörning. Vid frågor hur skoleleven mådde framkom det att denne var illamående och endast 

åt en gång om dagen men hade ingen avvikande vikt- och längdkurva. Skolsköterskorna som 

hade flickor i tonåren frågade om menstruation kommit igång, regelbundenhet, bortfall och 

när den senast var, vilket kunde vara ett symptom på en ätstörning.   

 

Skolsköterskorna berättade att längd- och viktmätning var väsentligt instrument för att 

upptäcka ätstörning hos skoleleverna genom att vikten minskade, stagnerade eller att 

tillväxten avtog.  

 

Sköterskorna använde sig också av BMI (Body Mass Index) för att bedöma den relativa 

kroppsvikten hos skoleleven vid misstänkt ätstörning. Skolsköterskorna beskrev också att 

mäta puls och blodtryck hos dem som minskat mycket eller ganska snabbt i vikt, vilket kunde 

vara en indikator på ätstörning.   

7.1.2 Att ha spontanbesök 

För att öka chansen att bland annat (bl.a) upptäcka ätstörning stod dörren alltid öppen hos 

samtliga skolsköterskor. Då visste skolelever att skolsköterskorna var på plats och kunde 

spontant komma förbi. Flickorna kom ofta för att prata allmänt om vikt, bantning och ville 

väga sig. Det framkom ofta att flickorna tyckte att de vägde för mycket men många gånger 

ville de bara få höra av annan vuxen person att de inte behövde banta utan såg bra ut som de 

var.  

 
Men den här flickan såg jag på hon var så...så i ansiktet sååå tunn och har ju alltid varit tunn i 

kroppen men nu var hon mager. Jag frågade om hon ville väga sig. Det var ett lyckokast att hon 

kom in här för att se hur lång hon hade blivit och då såg jag ju...man ser ganska tydligt på dom 

som inte har så mycket innan...( skolsköterska 5). 

 

Pojkarna kom ofta förbi spontant för att få råd och hjälp med mat, hur mycket de skulle äta 

för att bygga upp muskler. Denna fixering kunde vara en störd syn på mat ansåg 

skolsköterskorna. 

 



 

 

I samtalen hos både flickor och pojkar som sökte för psykiska och fysiska åkommor kunde 

spegla en ätstörning i botten. Det var väsentligt att fånga skoleleverna här och nu när de 

visade på ett behov ansåg skolsköterskorna.  

7.1.3 Att uppmärksamma risksignaler  

Det framkom att självskadebeteende i form av skärmärken på armar kunde ha sin grund i en 

ätstörning.  Det kunde även hända att skoleleven visade sina skador för att på så sätt uttrycka 

att de inte mådde bra och det som oftast framkom var att de var missnöjda med sin kropp. I 

studien framkom även att skolsköterskorna behövde vara uppmärksamma på somatiska och 

psykiska åkommor, såsom ont i magen, uttryck för oro eller ångest som kunde stå för en 

ätstörning. Skolsköterskorna beskrevs att det var svårt att avgöra om ångesten kom före 

ätstörningen eller tvärtom och om den bottnade i en ätstörning eller inte. Det var svårt att veta 

orsak och verkan men viktigt var att ta längd och vikt på skolelever med psykiska och 

somatiska besvär. 

 

Det framkom att en viktnedgång kunde gå fort exempelvis kunde en tidigare överviktig 

skolelev som snabbt förlorade i vikt och blev normalviktig lida av en ätstörning. Det gällde att 

inte nonchalera och tycka det inte är ”så farligt nu” när skoleleven var normalviktig utan se 

tillbaka på viktkurvan. Skolsköterskorna beskrev också att vara uppmärksam på skolelever 

som förlorade mycket eller snabbt i vikt och samtidigt åt och drack normalt kunde en 

somatisk förklaring ligga bakom och behövdes utredas. Maginfluensa beskrevs som en möjlig 

utlösande faktor för ätstörning. Det kan ha skett i en miljö där skolelever skämt ut sig eller att 

kräkningarna var så obehagliga, på grund av skammen och upplevelsen blivit till en fix idé 

och slutat att äta.   

 

Det framkom att det var viktigt att vara uppmärksam på allmänna frågor som kunde stå för 

någonting helt annat som när en pojke ville låna ett paraply en regnfri dag och fick frågan hur 

han egentligen mådde. Det framkom att pojken inte mådde bra och visade sig bottna i en 

ätstörning. Det gällde även uppmärksamma skolelever som försökte dölja sina magra kroppar 

genom att bära stora kläder.  

 
...jag hade en pojke som gick i åttan...det var vid juletid då skolan hade en gemensam dans då 

man går efter varandra och håller i en och en, det är en tradition. Då ställde jag mig bakom en 

elev, då var jag tvungen att hålla i honom och kände att det inte fanns något att hålla i...det var 

bara skinn och ben under hans stora kläder. Jättelång och jättesmal kille. I det här fallet var det 

ingen ätstörning som gjorde att han gick ner i vikt. Det visade sig att det var något med 

ämnesomsättningen som var fel (skolsköterska 3). 

 

Det var också väsentligt att se vad för sorts kläder som bars på sommaren. Om det var stora 

varma, långarmade och polotröjor, då var det ett varningstecken.  

7.1.4 Att uppmärksamma i skolmiljön 

Flertalet skolsköterskor åt pedagogiska måltider som ett sätt att upptäcka ätstörning. Det 

gjorde att skolsköterskorna kunde uppmärksamma hur skoleleverna åt utan att peka ut någon 

speciell skolelev men kunna även etablera en naturlig kontakt för att eventuellt upptäcka 

ätstörningar. Skolsköterskorna åt med olika klasser och skolelever varje dag för att kunna 

uppmärksamma så många olika skolelever som möjligt. 

 



 

 

Jag äter pedagogisk lunch varje dag, det är suveränt. Då har man ju koll på ett schysst sätt... det 

ger så mycket på alla sett och vis och då ser de mig också i en annan miljö. Det är ju inte så på 

alla skolor men här är det självklart men det finns regler att vi måste sitta med eleverna…att inte 

personalen sitter tillsammans utan vi sprider ut oss för att det ska bli så mycket vuxna runt 

eleverna som sitter och äter (skolsköterska 9). 

 

Det framkom att det var svårt att uppmärksamma ungdomar som gick på högstadiet under 

lunchen. De åt inte alltid i matsalen utan gick hem eller åt inte alls och att beteendet i sig 

kunde vara en ätstörning.  Skolelever kunde även uppmärksammas i klassrum, korridorer och 

på skolgård, för att upptäcka avvikande beteende, psykiskt eller socialt.  

 
Att barnen drar sig undan helt enkelt i skolan, pga av att man mår dåligt. Man går inte längre till 

lunchen, man kanske blir tystare än tidigare, och man förändras helt enkelt, psykiskt också. Man 

blir lite mer osocial helt enkelt (skolsköterska 2). 

 

Skolsköterskorna uppmärksammade att skolelever bytte och drog sig undan kamrater eller 

helt plötsligt ville vara för sig själva vilket de inte varit tidigare. Skolelever som tidigare varit 

främst lugna som plötsligt blivit utåtagerande eller det omvända var också varningstecken på 

eventuell ätstörning i botten. Även förändrat psykiskt beteende hos skolelever som om 

skoleleven såg nedstämd och ledsen ut eller orolig kunde även det misstänkas som ätstörning.  

 

 

7.1.5 Att ha könperspektiv 

Skolsköterskorna berättade att det var besvärligare att komma pojkar nära än flickor som 

pratade mer öppet, vilket gjorde det svårare att upptäcka en ätstörning hos pojkar. För att 

upptäcka ätstörning fick man gå på magkänsla hos tystlåtna pojkar om något inte stämde. Det 

kunde vara när pojkarna ville vara i fred och försökte skyla över eller inte verkade se eller 

trodde att omgivningen överdrev problemet, vilket var en varningsklocka.  

 

Skolsköterskorna uppmärksammade pojkar som var utseendefixerade och ville bygga 

muskler. Dessa pojkar hade en fixering vid mat och frågade skolsköterskorna, ibland varje 

dag, hur mycket proteinpulver och protein som behövdes för att gå upp i vikt, vilket blev en 

störning till mat.  

 
…man hör hur killarna pratar om mat och sin egen kroppsstorlek, mmm…och dom tycker att 

dom behöver bli liksom större så där…behöver äta mer och pratar om hur mycket protein dom 

ska äta för att växa hmmm… för att bygga mer muskler (skolsköterska 8).  

 

Ätstörning kunde även ses hos pojkar som var androgyna med könsidentitetsproblem. Därför 

var det väsentligt att fråga dessa pojkar varför de åt mindre mat som kunde vara en ätstörning 

för att behålla sin späda pojkkropp och inte bli muskulösa. Vidare beskrev att det var av stor 

vikt att uppmärksamma dessa pojkar för att minska risken för att utveckla ätstörning. 

  



 

 

7.2 Att få information 

Sjuksköterskorna beskrev olika vägar att få information om en ätstörning. Detta kunde vara 

personal och kompisar till den aktuella skoleleven som informerade vid oro eller misstankar 

om en ätstörning med ett avvikande beteende eller annan iakttagelse.  Även föräldrar samt den 

berörda skoleleven var en informationskälla. 

7.2.1 Att samarbeta med personal och kompisar 

Skolsköterskorna menade att pedagoger hade en stor betydelse för att upptäcka en ätstörning. 

De fick information från pedagoger, oftast klasslärare som misstänkte en ätstörning. 

Pedagogerna hade ett mindre antal skolelever att ansvara för, oftast sin klass menade 

skolsköterskorna. Skolsköterskorna däremot ansvarade för flera hundra skolelever, vilket 

innebar sämre kontakt med skolelever. Det gjorde att pedagoger hade större möjlighet att 

upptäcka något avvikande i klassrum, matsal, i skolmiljön eller agerande mot kompisar, som 

de kunde informera skolsköterskorna om. Pedagoger kunde informera om att skoleleven gått 

ner mycket i vikt, åt lite eller åt betydligt mer förut eller börjat undvika matsalen.  

Idrottslärare kunde berätta om sin misstanke för eventuell ätstörning medan andra 

idrottslärare inte kom med någon information. På en skola hade några idrottslärare 

specialutbildning inom kost och motion som var till extra hjälp att fånga in skolelever med 

ätstörning, då de hade andra ”ögon” att se med.   

 
…klasslärarna kommer ibland då de har vissa misstankar så kommer dom till mig så jag tar in 

dom och undersöker och på den vägen blir det…sen...den där tjejen som var förra året hon har 

tydligen gått väldigt länge med den här problematiken sedan hon var liten flicka och har brottas 

mycket med olika problem hemma och så till slut så orkade hon inte med överflyttningen till 

högstadiet så var hon väldigt bekymrad över orolig så hon så hon gick själv till klasslärare och 

berättade och då kom klassläraren till mig och så började vi och då kopplades kurator in och 

ätstörningsenheten och hela faderullan (skolsköterska 6). 

 

Resultatet visade på att teamarbete mellan elevhälsan och nätverket med övrig skolpersonal 

var väsentligt för att upptäcka ätstörning menade skolsköterskorna. När övrig skolpersonal 

såg att någoting inte stämde hos skoleleven informerade de skolsköterskorna.  

 
Det är väl mer att det kommit larm utifrån, från de som jobbar med och nära barnen 

liksom…som i så fall kommer och undrar…vad är det här kan du kolla upp det…det är nått som 

inte stämmer. Det är mer att man jobbar i team. Det är annan skolpersonal som också märker att 

barnet inte äter eller börjar peta och kasta mat (skolsköterska 7). 

 

Föräldrar kunde ibland i första skedet ta kontakt med BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) 

eller ätstörningsenheten vid misstanke av ätstörning hos skoleleven. I ett vidare samarbete 

kring skoleleven fick skolsköterskorna information av BUP och ätstörningsenheten genom en 

överlämningsrapport, vilket också var ett sätt att upptäcka ätstörning. Det förekom också att 

andra skolsköterskor informerade om ätstörning till skolsköterskorna vid byte av skola och 

genom att läsa journaler från gamla skolan för att upptäcka ätstörning. Journaler kom inte 

automatiskt från friskolor utan de fick själva fråga efter dessa för att få information. Det var 

mycket arbete med att få tag i journaler så det var inte alltid skolsköterskorna efterfrågade 

dessa. Andra skolsköterskor beskrev att de inte hämtade journaler ifrån friskolor.  

 

Kompisar informerade också om avvikande beteende hos skoleleven med misstänkt 

ätstörning. Det kunde vara att kräkas på toaletten efter att ha ätit något, inte äta lunch, ätit för 



 

 

litet eller också om misstänkt viktnedgång. Det framkom att skolelever i de lägre åldrarna var 

upptagna med sig själva och inte informerade om ätstörningar i lika hög grad som de äldre 

skoleleverna.     

7.2.2 Att bemöta föräldrar och skoleleven genom samtal 

Examensarbetet visade att tabun kring ätstörning inte var lika stor nu som tidigare eftersom att 

föräldrarna var mindre skamfyllda. Det resulterade i att föräldrarna vågade vara öppna och 

informerade mer enligt skolsköterskorna. Vissa föräldrar informerade om oro för ätstörningar 

hos sitt barn medan andra föräldrar inte märkt av det. Föräldrarna informerade att sitt barn åt 

sämre eller ensidigt, petade i maten, tappade aptit, var kroppsfixerade eller uppgav andra 

symtom till ätstörning som sämre sömn, förändrat socialt beteende, oro, ångest och 

nedstämdhet.   

 
Föräldrar som har ringt till mig att dem vill inte gå ut med sina kompisar som dem har haft.  

Förut har jag haft hallen full, kan man säga med skor och nu har jag inga. Och just det här, att i 

skolan så hör vi inte så mkt om det men just det här att de kan bli mera sura och vresiga och så 

(skolsköterska 5). 

 

Resultatet visade på stor vikt att bemöta föräldrar försiktigt och ge föräldrar tid till att bli 

lyssnad på, vilket gjorde att de öppnade sig mer och mer information kunde fås enligt 

skolsköterskorna. Skolsköterskorna menade att i deras yrkesroll låg ansvaret att upptäcka 

ätstörning. Kommunikationen med föräldrarna var därför viktigt för att få information, då de 

var experter på sina barn. Det var väsentligt hur samtalet genomfördes. Sjuksköterskorna 

kunde inte använda laddade ord som ”ätstörning” etc. Resultatet visade att det var viktigt att 

förmedla trygghet och vara försiktiga så att inte föräldrarna skuldbelades och som kanske 

redan var oroliga. 

 
…säga precis, just det här till föräldrar hur kan man , hur tänker man så där. Man vill inte säga 

ätstörning. Man får börja varsamt och hjälpa till... Att vara varsam. För man vet på något sätt 

och man minns det där vad man sagt. Och det kan ju göra ännu mera ont i föräldrar än vad det 

gör i barnet många gånger, tänker jag…  Så det är det mkt jag tänker också på i det här. Hur 

avlastar man föräldrar för det är också någonting som många tänker ”har jag gjort något fel? ” 

(skolsköterska 5). 

 

Skolsköterskorna beskrev att för att upptäcka en ätstörning var det av vikt att bygga tillit och 

förtroende genom att vara lyhörda och ställa viktiga frågor rätt för att få skolelever att berätta. 

Skolelever kunde förneka ett problem vid misstanke på en ätstörning. Resultatet visade det 

var väsentligt att gå försiktigt fram och att inte kränka för att få information av den aktuella 

skoleleven. Det kunde vara att inte prata ”kilon” utan ställa frågor som ”hur mår du, kan du 

berätta vad som hänt?” som fick skolelever att informera om sin situation.  

 
...berättar att jag har fått signaler från någon eller sett i hälsoenkäten att du kanske inte äter så 

bra. Brukar då fråga hur... Hur mår du egentligen? Hur har du det med kompisar? Hur har du det 

med aktiviteter? Hur sover du?  Pratar allmänt om välmående. Detta speglar sig i 

matsituationen...absolut (skolsköterska 3). 

 

Väsentligt var också vid misstanke på ätstörning att fånga skolelevers intresse och väva in 

problemet i samtalet för att bygga ett förtroende och på så sätt stärka skoleleven i syfte att 

berätta mer och därigenom få mer information.  



 

 

7.3 Att ha Kompetens 

För att upptäcka ätstörning hos skolelever behövde skolsköterskorna ha kompetens som fås 

genom erfarenhet och formell kunskap. Skolsköterskorna efterfrågade utbildning för att hålla 

sig uppdaterade inom ämnet men också tydliga riktlinjer och riktlinjer för att upptäcka 

ätstörning.      

7.3.1 Att ha erfarenhetsbaserad kunskap 

Resultatet visar att skolsköterskorna hade olika stor erfarenhet av att upptäcka ätstörning men 

generellt var den liten. Skolsköterskorna upplevde att de med tiden ju fler skolelever som 

upptäcktes, fick mer erfarenhet och större kompetens inom området 

.  

…och så är det ju erfarenheter…det blir ju så att man lär sig ju varje år någonting nytt…för varje 

fall av elever med ätstörning är ju olika…så är det ju hmm…man lär sig något nytt hela tiden 

kring det här…(skolsköterska 8).     

 

Erfarenheten gav kunskap som bl.a. kunde beskrivas att skolelever kunde påverka varandra 

negativt till att bli utseendefixerade och som en följd av detta äta sämre i matsalen. Om en 

skolelev åt lite så påverkades kompisen till att börja äta mindre fast de egentligen ville ha mer 

mat. Det kunde också vara tvärtom att skolelever upplevde att kompisen kunde äta vad som 

helst medan de själva var tjocka och åt lite.  

 

Skolsköterskorna upplevde inte ha lika stor erfarenhet och kunskap om pojkars problematik 

jämfört med flickor, kring ätstörning som då kunde bli oupptäckta.  

7.3.2 Att ha formell kunskap och utbildning samt vidareutvecklingsbehov 

Studien visar att skolsköterskorna upplevde sig ha allmänna ämneskunskaper. De beskrev 

sekundära symtom/beteende till ätstörning och relaterade också till att somatiska sjukdomar, 

som kan ge liknande symtom som en ätstörning. Svårigheten var att omsätta kunskaper 

praktiskt, då tydliga riktlinjer och metoder saknades, speciellt då skolsköterskorna upplevde 

sig inte upptäcka alla fall av ätstörningar. 

 
 Ja, vi har ju våran metodbok  men den är ju ganska defus när det gäller det här… otroligt defus 

tycker jag. Jag har ända sedan jag började som skolsköterska eftersökt att man skulle verkligen 

vilja ha...är det så här låg vikt eller så här hög då och då ska vi göra så här eller så men det är lite 

defust tycker inte att det är helt klockrent nä men men…(skolsköterska 10). 

 

Skolsköterskorna beskrev dock att metodboken låg till grund för att upptäcka ätstörning. De 

förlitade sig på basprogrammet, vilket bl.a. innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vikt- och 

längdkontroller som är en del av metodboken för att upptäcka ätstörning.  Skolsköterskorna 

hade kunskap om att det stod om obesitas men var osäkra på vad som fanns dokumenterat om 

ätstörning i metodboken.  

 
Vi har metodboken som vi följer och är våran bibel.  Och där står det ju... vänta jag ska kolla och 

det står i alla fall om övervikt. Här sidan 20. Nä, det är övervikt det står om men det står att ha 

uppmärksamhet på anorexi eller annan medvetenhet om bantning (skolsköterska 1). 

 



 

 

Det framkom att en skola hade en policy för ätstörning men osäkerhet rådde vad den stod för. 

Resultatet visade på att skolsköterskorna var osäkra eller inte kände till vilka riktlinjer det 

fanns för ätstörning inom skolhälsovården för skolelever. Skolsköterskorna hade själva sökt 

eller fått kunskap av ätstörningsenheten om kännetecken på anorexi, vilka beskrevs som en 

viktminskning på 15 % och för flickor ett menstruationsbortfall, i ett par månader. Det 

framkom att skolsköterskorna upplevde att det var en trygghet att följa metodboken men att 

det inte fanns klart beskrivet rutiner kring ätstörning, vilket de saknade. Rutinerna i 

metodboken beskrev hur ett hälsobesök med hälsosamtal skall genomföras men inte specifikt 

och tillräckligt tydligt för hur ätstörning kan upptäckas vid hälsobesöket. I metodboken står 

det endast att ha uppmärksamhet på AN eller annan medveten bantning men riktlinjer 

saknades. Trots det skapades det liknande rutiner för erfarenhet av att upptäcka ätstörning hos 

skolsköterskorna. Det genom att använda hälsokontrollerna, kontakt med skolläkare, föräldrar 

och kontakter med instanser inom och utanför skolan för att upptäcka ätstörning. Väsentligt 

var även samtal kring ätstörning med skolelever och föräldrar för att uppmärksamma ämnet. 

Resultatet visar att kontakter med skolläkare var av betydelse där skolsköterskan och läkaren 

kunde diskutera problematiken och stötta varandra med sin kunskap. Detta medförde att 

kompetensen höjdes hos skolsköterskorna uppgav skolsköterskorna.  

 

Resultatet visade på att skolsköterskorna beskrev att det är deras eget ansvar att uppdatera sig 

inom ämnet för att bli bättre på att upptäcka ätstörning. Under intervjuerna framkom också att 

denna grupp av skolelever var mycket liten och därmed ägnades det lite tid till att hämta in ny 

kunskap. Trots det visade resultatet generellt att det eftersöktes utbildning med tydliga 

parametrar, metoder och vad man tittar på gällande upptäckt av ätstörning samt kunskap i 

ämnet. Resultatet visade på att skolsköterskorna eftersökte utbildning då de kände sig osäkra 

på att upptäcka skolelever med ätstörning.  

 
Jag kan ju säga om dem inte beskriver ett ätstörningssymtom och inte har gått ner i vikt, då tar 

jag inte det som någon ätstörning. Och barn är bra på att dölja ätstörningen och de som verkligen 

behöver komma kanske inte gör det. Det skulle jag uppskatta att få påfyllnad eller om man 

tänker på annat sätt. Det ger mer vidare ”glasögon” (skolsköterska 4). 

 

I resultatet framkom speciellt att bulimi var svår att upptäcka och skolsköterskorna önskade 

mer kunskap och utbildning. Det var även av vikt att se helheten och inte tro att allt var 

ätstörning.  Andra perspektiv som framkom var att de ansåg sig bekväma med den erfarenhet 

och kunskap de hade men välkomnade ändå om utbildning skulle erbjudas. En skolsköterska 

upplevde dock både ha kunskap och erfarenhet och saknade ingen utbildning i ämnet.    

8 DISKUSSION  

I diskussionsdelen diskuteras de tre delarna, metod-, resultat- och etikdiskussion. 

8.1 Metoddiskussion 

Inom kvalitativ tradition finns ofta inte en sanning utan flera alternativa tolkningar. 

Begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet svarar för hur trovärdigt resultatet är 



 

 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Syfte är att beskriva skolsköterskors 

erfarenheter av att upptäcka ätstörning. Kvalitativ metod valdes att få en djupare förståelse av 

fenomenet utifrån relevant för att besvara syftet. Syftet hade inte kunnat besvaras med 

kvantitativa metoder, då kvantitativ forskning handlar om att fastställa resultat genom att mäta 

och jämföra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Segersten, 2017).  

 

Ett strategiskt urval har gjorts för att få en variation av erfarenheter och därmed ett brett 

perspektiv av fenomenet. De tio intervjuerna gav ett bra innehåll och bedömdes vara 

tillräckliga för att svara på syftet. Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver att olika 

erfarenheter kan ge ett bredare resultat som speglar olika perspektiv av ett fenomen. 

Skolsköterskorna är uppskattningsvis i medelåldern. En svaghet och begränsning i studien är 

att det inte finns kännedom om skolsköterskornas ålder, utbildning och tidigare 

arbetsliverfarenhet, vilket begränsar vetskapen om resultatet speglar alla olika infallsvinklar.  

Likaså hade också en större åldersspridning kanske gett andra perspektiv på fenomenet. Ett 

aktivt val var att intervjua endast skolsköterskor i en större stad i Mellansverige. Giltigheten 

och tillförlitligheten till resultatet hade dock ökat om både mindre och större städer ingått. 

Ätstörning kan emellertid inte sägas vara ett specifikt storstadsproblem utan har ökat i hela 

landet bland pojkar och flickor. Könsfördelningen var inget som kunde påverkas, då det 

endast fanns kvinnliga skolsköterskor. Urvalet bedömdes vara representativt i relation till hur 

könsfördelningen såg ut i den större staden i Mellansverige, vilket ändå stärker giltigheten i 

studien. Hade det funnits manliga skolsköterskor hade detta kunnat påverka resultatet. 

Intervju som datainsamlingsmetod har ansetts lämplig utifrån studiens syfte att beskriva 

erfarenheter för att förstå fenomenet (Danielson, 2012a). Enskilda intervjuer gjordes för att 

fånga upp skolsköterskornas individuella erfarenheter, vilket i en fokusgrupp inte skulle gett 

så detaljerad information. I en fokusgrupp kan informanter känna sig hämmade och inte ge 

fullt uttryck för sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes för att den är flexibel att ta upp det 

centrala av fenomenet, och samtidigt kan skolsköterskorna uttrycka sig med egna ord 

(Danielson, 2012a ).  Till samtliga skolsköterskor ställdes samma frågor men ordningen var 

inte alltid densamma och olika följdfrågor ställdes beroende på hur svaren utvecklades, vilket 

stärker tillförlitligheten. De semistrukturerade frågorna upplevdes som ett stöd utan att vara 

för mycket styrande. Intervjuen upplevdes avslappnad och inga anteckningar fördes, vilket 

ökade interaktionen i intervjusituationen.  En medveten strategi var att inte forcera i 

intervjuerna, utan låta det bli tyst en stund och vänta in svar av skolsköterskorna som kunde 

utveckla och resonera fram sina svar (Danielson, 2012a). Intervjuerna transkriberades direkt 

efter intervjun, vilket underlättade att komma ihåg helhetskänslan och det outtalade, t.ex. att 

någon knackade på dörren eller ansikts-och kroppsuttryck som kunde komma till gagn i 

analysarbetet. Det stärker tillförlitligheten (Danielson, 2012a).  

 

Trovärdigheten handlar om hur rimliga resultaten är och hur forskarens förförståelse och 

erfarenhet satt sitt avtryck på analysen. Arbetet med bakgrunden och tidigare erfarenheter av 

ätstörning kan ha ökat förförståelsen, vilket var en styrka när centrala intervjufrågorna gjordes 

och frågor som ställdes under intervjusituation. Förförståelsen kunde också vara till en 

nackdel, då den kan påverka tolkningar som gjorts. Därför intog examensarbetsförfattarna ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt under datainsamlingen och analysprocessen och tog 

stöd av handledare och handledningsgrupp för att inte förförståelsen skulle påverka resultatet, 

vilket stärker trovärdigheten och tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2012).   

 

Examensarbetsförfattarna diskuterade och analyserade tillsammans de olika 

tolkningsmöjligheter med de transkriberade texterna för att förstå och få en helhetsbild av 



 

 

skolsköterskornas erfarenheter, vilket styrker studiens tillförlitlighet. Vid analysen fokuserade 

examensarbetesförfattarna på det uppenbara och synliga i texten som bedömdes vara 

tillräcklig för att besvara syftet, d.v.s. det manifesta innehållet. För att komma åt det mer 

djupliggande innebörden i texten krävs en djupare tolkning, så kallat latent innehåll. Då krävs 

det en djupare abstrakt tolkning och är mer komplex än den manifesta tolkningen för att 

komma åt underliggande mening, d.v.s. det dolda i texten. Eftersom examenarbetesförfattarna 

hade liten erfarenhet av vetenskaplig forskning valdes den manifesta innehållsanalysen för att 

minska risken för feltolkning än om en djupare tolkning gjorts, vilket stödjer tillförlitligheten i 

studien.  Manifest tolkning kräver mer tid än latent tolkning, vilket också var en orsak att den 

valdes bort i examensarbetet (Dahlborg-Lyckhage, 2017).       

 

Giltighet och trovärdighet innebär en noggrann beskrivning av metodbeskrivningen genom att 

följa urval och analysarbete, vilket har gjorts i studien. Dessutom har resultatpresentationen 

stärkts med intervjucitat (Wallengren & Henricson, 2012). Överförbarheten handlar om i 

vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra sammanhang. Resultatet är sannolikt 

överförbart, trots att det var få skolsköterskor som deltog, vilket skulle kunna ses som en 

svaghet. Dock syftar inte kvalitativa studier till att dra slutsatser från stora populationer, utan 

att nå en djupare förståelse för det undersökta fenomenet (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). Examenarbetesförfattarnas förhoppning är att resultatet ska kunna vara överförbart till 

andra skolor, vårdcentraler, verksamheter och idrottsföreningar där det kan finnas barn och 

ungdomar med ätstörning.  

 

Examensarbetet har tagits fram i ett tätt samarbete mellan examensarbetsförfattarna, vilket har 

varit en styrka under examensarabetets gång. Vetenskapliga artiklar söktes gemensamt fram 

för att sedan fördelas jämnt mellan examensarbetsförfattarna. Dessa lästes och 

sammanfattades var och en för sig för att sedan gemensamt skriva bakgrunden. Intervjuerna 

fördelades jämnt och gjordes enskilt av examenarbetsförfattarna. I övrigt har examensarbetet 

gjorts gemensamt som medfört bra diskussioner och reflektioner som vid tolkning av 

transkriberad text, analys, resultat och diskussionsdelar. Det har gjorts för att fördela 

examensarbetet så jämnt som möjligt och att båda examensarbetsförfattarna fått kännedom 

om innehållet i examensarbetet. Dessutom minskade risken för feltolkningar under 

examensarbetets gång, då granskningen gjordes av båda examensarbetsförfattarna.  

8.2 Resultatdiskussion 

Hur skolsköterskor upptäcker ätstörning hos skolelever visade sig i flera aspekter av det 

hälsofrämjande arbetet som utförs inom skolhälsovården och där framkom likheter mellan 

hälso- och spontanbesök. I hälsosamtal användes vikt- och längdkurvor för att se negativ 

förändring i tillväxtkurvan, vilket också Wentz (2014) beskriver. Forskning beskriver 

(Gonsalves m.fl., 2014; Zarychta m.fl.,2014) vikten av att upptäcka stora viktskillnader i 

tillväxtkurvan. Dessutom hade skoleleverna mindre möjligheter att dölja sin kropp vid dessa 

jämfört med andra kontakter i skolmiljön med skolsköterskan. Däremot var spontanbesöken 

mer på skolelevers villkor då deras behov diskuterades, då de kom specifikt för att prata om 

vikt eller vill väga sig. Det kan relateras till Olanders (2003) individualliseringsuppdrag 

genom att ta vara på skolelevers enskilda behov och uppfattning. Skolsköterskorna växlade 

mellan befolknings- och individualliseringsuppdraget när de planerade och genomförde 

hälsobesök utifrån skolhälsovårdens basprogram samt diskuterade hälsa och levnadsvanor 

generellt men även individuellt med skolelever, vilket kan reflekteras till Olander (2003). 

Basprogrammet utgör grunden men behöver anpassas till de skolelever, som riskerar hamna i 



 

 

ätstörningsproblematik, deras behov och resurser. Det innebar att skolsköterskorna arbetade 

både utifrån ett befolkningsperspektiv med fokus på skolelevers hälsa i allmänhet och ett 

individperspektiv med fokus på den enskilda skolelevens ätstörningsproblematik.   

 

Resultatet visade att skolsköterskorna arbetade hälsofrämjande när de utifrån en helhetssyn på 

skolelevens kost- och motionsvanor, även diskuterade psykiskt, socialt tillstånd och fysiska 

åkommor i hälsosamtalen för att upptäcka ätstörning. Likväl blir information från personal 

hälsofrämjande när den förstås och medvetandegörs i ett sammanhang för den enskilda unika 

skoleleven och dess behov. Kan informationen inte förstås på ett djupare plan blir den inte 

hälsofrämjande anser examensarbetsförfattarna, eftersom förståelsen av t.ex. sekundära 

åkommor kan bottna i en ätstörning eller skolelevernas relation till andra faktorer kan påverka 

en ätstörning. Socialstyrelsen (2016) betonar tidig upptäckt av ätstörning för att minska risken 

för komplikationer och fastna i ett ätstörningsbeteende. Kropps- och viktfixering förvärras 

med sjunkande vikt enligt Wallin (2015), vilket gör det ytterst angeläget för skolsköterskor att 

tidigt upptäcka ätstörning för den enskilda skoleleven men också ur ett befolkningsperspektiv 

anser examensarbetesförfattarna. Examensarbetsförfattarna anser att den enskilda 

skolsköterskan agerande kan ha betydelse genom att arbeta hälsofrämjande för att motverka 

den uppåtgående trend av skolelever som insjuknar i ätstörning, vilket gynnar både individ-

och befolkningsperspektivet.   

 

Samhällets aspekter är att skolsköterskor ska främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga 

ohälsa och vid behov identifiera ätstörning via hälsobesök som är frivillig för alla skolelever 

(SFS 2010:800). Föräldrar söker och vill ha hjälp för sitt barns ätstörning (Thomson m.fl., 

2014). I kompetensbeskrivningen (2008) beskrivs att skolsköterskor ska kunna företräda såväl 

skolelevers som föräldrars intressen. Samtidigt ska skolsköterskors arbetssätt genomsyras av 

respekt och empati för att upptäcka ätstörning, ge stöd och handleda skolelever med 

ätstörning (Morberg, 2012b). Problem uppstår när skolsköterkor ska balansera mellan 

folkhälso- och familjeuppdraget (Olander, 2003) och samtidigt respektera skolelevers 

integritet och val, när de nekar och vill inte ha hjälp med sin ätstörning. Då krockar 

folkhälsouppdraget med familjeuppdraget men samtidigt krockar även familjeuppdraget med 

sig självt, då skolelevers och föräldrars intressen går isär. Examensarbetsförfattarna anser att 

arbeta hälsofrämjande i varje unik situation balanserar uppdragen, genom att påminnas om 

hälsobesök är frivilligt och respektera skolelever för sin åsikt och samtidigt lyssna in 

föräldrars oro. Vid bedömning behöver skolsköterskor väga familjeuppdraget mellan 

skolelevens och föräldrars åsikt. Föräldrars åsikt och befolkningsuppdraget kommer väga 

tyngre än skolelevens åsikt om skoleleven utvecklat eller är på väg in i en ätstörning med dess 

ohälsa. Dock ska skolsköterskor inte glömma att anpassa information väl med respektfullhet 

så skolelever får det stöd, förståelse och självkänsla för att ta sig ur ätstörningen menar 

examensarbetsförfattarna. Då blir familjeuppdraget också mer jämlik ur skolelevers synvinkel 

anser examensarbetsförfattarna.      

 

En likhet i hälso- och spontanbesök var att uppmärksamma skolelevers risksignaler och ha ett 

könsperspektiv gjorde att fysiska och psykiska besvär kunde upptäckas, vilket kunde bottna i 

en ätstörning och missnöje med sin kropp. I hälsobesöken framkom det att även pojkar hade 

ätstörningar, men att deras ätstörningar visade sig på ett annat sätt jämfört med flickorna. 

Flickorna var fixerade på mat och bantning medan pojkarna pratade om och åt extremt 

mycket proteinrika livsmedel för att bygga muskler.  Forskning stödjer detta resultat där 

Gonsalves m.fl., (2014) tar upp att pojkar har samma dilemma som flickor när det gäller 

ohälsosam viktkontroll. Pojkar anser inte själva att de har problem. Skolsköterskorna 

upplevde att det var svårare komma pojkar nära och muskelbyggandet till en början ansågs 

hälsosamt. Det framkom även i resultatet att observera pojkar med könsidentitetsproblem som 



 

 

kan ha en ätstörning, vilket också Murray m.fl. (2013) understryker. Även skolelever som inte 

direkt sökte hjälp för ätstörningar, utan för sekundära symtom, gjorde att skolsköterskorna 

upplevde att de inte upptäckte skolelever med ätstörning. Examensarbetsförfattarna anser som 

skolsköterska är det väsentligt att tänka på att pojkar också kan råka ut för en ätstörning och 

behöver i hälsosamtalet prata med både flickor och pojkar om ätstörningar. För att nå pojkar 

och skolelever som döljer eller undviker hjälp behöver skolsköterskor se helheten i en god 

kommunikation, mer än bara se ”normalkurvan”, d.v.s. befolkningsuppdraget får inte skymma 

skolelevers individuella behov att stöttning.  

 

Ätstörning ökar bland skolelever och representeras främst av flickor (Wallin, 2015), vilket 

speglar samhällets perspektiv att flickor är mer utsatta för att drabbas av ätstörning.   

Samhällets aspekt är att flickor får ätstörning i större utstäckning än pojkar, varvid pojkar kan  

missas att få stöd och hjälp med sin ätstörning anser examensarbetsförfattarna. Det stärks 

även i resultatet att skolsköterskorna upplevde att missa pojkar med ätstörning. 

Examensarbetsförfattarna menar det är av vikt att inte glömma pojkarna utan de behöver 

uppmärksammas i ätstörningsproblematiken. En svårighet som kan uppstå är om 

skolsköterskors uppfattning speglar samhällets perspektiv att pojkar inte drabbas av ätstörning 

och inte ser den enskilda individen i hälsosamtalet. Vidare menar examensarbetsförfattarna att 

arbeta hälsofrämjande innebär att i hälsosamtalet reagera på signaler och symtom att pojkar 

kan ha ätstörning och hur de uttrycker sig, då de uttrycker sig på ett annat sätt än flickor.    

 

Resultatet visade att en god kommunikation ger mer information och skolelever vågar berätta 

om sina problem, vilket också ger ökad kunskap till skolsköterskorna. Väsentligt är att 

skolsköterskor är öppna i sina samtal och vistas i skolmiljön för att synas och vara 

tillgängliga, vilket troligtvis ökar chansen för skolelever att ta kontakt vid behov. Detta är på 

initiativ av skolsköterskan liksom även de planerade hälsobesöken. Examensarbetsförfattarna 

förstår att det är svårt att upptäcka ätstörningar. Det gäller att som skolsköterska utöver sitt 

hälsofrämjande arbete att ha ämneskunskap och folkhälsoperspektiv på ätstörning i 

förhållande till olika faktorers inverkan på skolelever för att upptäcka ätstörning. Att inte bara 

se tydliga symtom i det hälsofrämjande arbetet utan sätta det i ett större perspektiv. Detta 

menar även Morberg (2012b) och Larsson m.fl., (2014) att skolelever behöver förstås i ett 

större medicinskt, socialt och kulturellt sammanhang. Detta beskrivs också i 

befolkningsperspektivet, att förstå skolelevers ätstörningsproblematik i ett större 

sammanhang, både utifrån ett socialt och kulturellt sammanhang (Olander, 2003).  Detta 

kunde t.ex. innebära att förstå skolelevers, föräldrars och kompisars värderingar gällande vikt- 

och kroppsideal och förstå hur stark påverkan är från kompisgäng och västerländskt 

skönhetsideal.    

 

Skolsköterskorna fick information indirekt från personal, kompisar och föräldrar, vilket kan 

jämföras med den direkta informationen som skolsköterskan fick vid de planerade 

hälsobesöken och spontanbesöken av skolelever. Pedagoger som arbetade i klasserna och 

befann sig även i matsalen lärde känna skolelever och hade stor möjlighet att upptäcka 

avvikande beteende. Skolsköterskorna tyckte det var av stor vikt med ett samarbete med 

pedagoger som ofta informerade om en misstänkt ätstörning. Skolsköterskors arbete 

förutsätter förtroendefullt samarbete i elevhälsan och med övrig personal i och utanför skolan 

och att samla den gemensamma kompetensen till att ge stöd och tillgodose skolelevers behov 

gällande ätstörning (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Liknande beskriver Funari (2013) och Holmström m.fl., (2013), att genom reflektion 

mellan professioner stärka arbetet med ätstörningar. En annan informationsväg från övrig 

personal var rapporter från ätstörningsenheten eller BUP dit föräldrarna sökt sig själva. 

Information kunde även komma från andra skolsköterskor i samband med skolelevers flytt till 



 

 

annan skola. Den informella informationen ökade skolsköterskors kunskap och kompetens att 

upptäcka ätstörningar.  

 

Föräldrars information om sitt barn är väsentligt för skolsköterskor, vilket ger en större 

möjlighet att upptäcka ätstörning. I kontakter med föräldrar och skolelever är det viktigt att 

vara försiktig i hur skolsköterskan bemöter och kommunicerar med dessa för att skapa bra 

relation i syfte att upptäcka en ätstörning. Att ta sig tid att lyssna etc., medförde att 

samtalsklimatet blev mer öppet och skolsköterskorna upplevde att både skolelever och 

föräldrar öppnade sig och gav mer information. Detta förtydligas i forskningen av Morberg 

(2012b) som betonar att ha ett pedagogiskt förhållningssätt som präglas av respekt, lyhördhet 

och empati i samarbete med föräldrar och skolelever.  En studie av Thomson m.fl., (2014) 

beskriver att föräldrar var sena att söka hjälp eller att ge information och ätstörningen kunde 

därför vara långt framskridet hos sitt barn. Skoleleven själv berättar inte eller är inte medvetna 

om sina problem, vilket gör att föräldrar är ytterst viktiga i samarbetet att upptäcka ätstörning 

(Hautala m.fl., 2009). Examensarbetsförfattarna anser det är angeläget för skolsköterskor att 

se och bygga goda relationer med föräldrarna för att få information som kan bidra till att 

ätstörning upptäcks tidigt. Skillnaderna blev också tydliga om hur skolelever informerar om 

sin ätstörning genom sekundära symtom medan föräldrar informerar mer om beteenden eller 

misstanke om ätstörning.      

 

Examensarbetsförfattarna menar att ödmjukhet och respekt till skolelever med ätstörning kan 

vara avgörande för hur information och hjälp tas emot.  Familjeuppdraget framträder genom 

att göra skolelever och familjer delaktiga (Olander, 2003), vilket också ökar kunskapen hos 

skolsköterskor om ätstörningsproblematik. Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) beskriver kommunikationens betydelse genom dialog och 

delaktighet. Det förtydligas också i Kompetensbeskrivning (2008) att skolsköterskor ska ha en 

helhetssyn på skolelever genom kunskap om kommunikation och samtalsmetodik.  Vidare 

beskrivs att skapandet av goda relationer ger möjlighet till anknytning och delaktighet mellan 

skolsköterkor och skolelever för att upptäcka ätstörning tidigt beskriver Borup (2012) och 

Skolverket (2012). I skolsköterskornas arbete utgår även ifrån skolhälsovårdens basprogram, 

d.v.s. befolkningsuppdraget. Befolkningsindividualisering kan vara det mest exemplariska 

arbetssättet men det är inte möjligt att alltid befinna sig där, utan uppdragen är i en ständig 

rörelse mellan varandra beroende på vilken arbetsinsats skolsköterskorna gör. Det behöver 

syntetiseras och anpassas för att bli individinriktat och att ta vara på skolelever och familjers 

behov och resurser (Olander, 2003). Där är kommunikation väsentlig för att få information 

som ökar kunskapen hos skolsköterskorna att upptäcka ätstörning. Vid enskild stöttning är det 

väsentligt att göra skolelever och familjer delaktiga genom att ha ett familjeperspektiv i sitt 

uppdrag som skolsköterska menar examensarbetsförfattarna.  

 

Hatmaker (2005) beskriver också att skolsköterskors kunskaper är viktiga för att tidigt 

upptäcka ätstörning. Motsägande resultat visar en studie av Knightsmith m.fl., (2013) där 

skolsköterskor hade liten kunskap och förståelse för ätstörning, vilket gjorde att ätstörning 

inte upptäcktes tidigt. Resultatet här visade att skolsköterskorna upplevde att de missade 

skolelever med ätstörning, trots sina kunskaper. Kring detta anser examensarbetsförfattarna 

att direkt och indirekt information är en väsentlig kunskap för skolsköterskorna i syfte att 

tidigt upptäcka ätstörning. Också oerfarenhet i det praktiska kan ha betydelse för hur en 

ätstörning upptäcks hos skolelever, även om formell kunskap i sig förstås också har betydelse. 

Med större erfarenhet som ger kompetens och kunskap skulle skolsköterskorna kunna arbeta 

mer hälsofrämjande genom att få ”vidare” glasögon att se frisk- och riskfaktorer som sätts i 

ett sammanhang. I det hälsofrämjande arbetet innebär att se hela skoleleven som unik med 

olika behov och inte bara etikettera en ätstörning som t.ex. att ätstörningsetiketten skulle 



 

 

kunna visa sig i att enbart vilja få skoleleven att äta men inte se till behov, inställning och 

mående hos skoleleven. När skolsköterskor arbetar individualiserat behövs kunskap om och 

förståelse för den enskilde skolelevens situation samt erfarenhet för att kunna vägleda och 

inspirera till förändring. Detta kräver bl.a. kompetens och samtalsmetodik, genom att se 

skolelevens viktutveckling och hur denne följer sin egen viktkurva som sätts i relation till hur 

skoleleven äter och mår menar examensarbetsförfattarna.     

  

Resultatet visade också att tydliga riktlinjer och metoder saknades, vilket upplevdes försvåra 

upptäckt av ätstörning ansåg skolsköterskorna. Skolsköterskorna hade inte metoder att 

upptäcka ätstörning, vilket även är något som Reuterswärd m.fl., (2015) tar upp. I och med att 

metodboken och riktlinjerna inte är tydliga utan endast övergripande blir 

befolkningsperspektivet otydligt anser examensarbetsförfattarna. Det försvårar 

dubbelsidigheten i det vårdteoretiska perspektivet i skolsköterskors uppdrag och att upptäcka 

ätstörning anser examensarbetesförfattarna. Det saknas kunskap om riktlinjer och kriterier om 

ätstörning, vilket gör att skolsköterskorna inte kan arbeta hälsofrämjande fullt ut. Skolelever 

har då inte samma möjligheter att få hjälp beroende på hur skolsköterskor tolkar de 

ofullständiga riktlinjer som finns. Trots det visar resultatet att skolsköterskorna utarbetade 

liknande rutiner för att upptäcka ätstörning hos skolelever, vilket kan bero att de kände sig 

trygga att använda basprogrammet i metodboken för att upptäcka ätstörning.    

Skolsköterskorna efterfrågade utbildning då de kände sig osäkra på att upptäcka alla 

skolelever med ätstörning. Samtidigt framkom åsikter att gruppen av ätstörning var liten och 

att skolsköterskorna inte hade upptäckt så många skolelever med ätstörning. Skolsköterskorna 

eftersökte mer specifik kunskap och/eller ny forskning på området samt tydliga riktlinjer och 

metoder, vilket skulle stärka deras hälsofrämjande arbete och vägar till information för att 

upptäcka ätstörning hos skolelever. 

8.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet har följt Veteskapsrådet (2002) forskningsetiska principer under hela arbetet. 

Det uppstod inga etiska svårigheter under examensarbetet. De skolsköterskor som avböjde 

intervjun respekterades utifrån den etiska principen respekt för människans autonomi. 

Information om syftet informerades både skriftligt och muntligt och skolsköterskorna hade 

möjlighet att ställa muntliga frågor innan intervjun startade. De fick information om att de 

kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange orsak. Ingen skolsköterska avbröt 

deltagandet. Det insamlade materialet i form av transkriberade intervjuer har hanterats 

konfidentiellt och avidentifierats, allt för att inte avslöja skolsköterskornas identitet.  

Materialet har förvarats på säker plats under arbetets gång. När arbetet är examinerat och 

godkänt kommer materialet att förstöras. Examensarbetesförfattarna har erfarenheter av 

ätstörning privat så det fanns en förförståelse för ämnet. Arbetet med bakgrunden kan också 
ha ökat förförståelsen men medvetenheten om detta samt gemensam reflektion för påverka 
studieresultatet så lite som möjligt. Likaså under datainsamling och analysprocessen 

reflekterade examensarbetesförfattarna med varandra sin förförståelse för att säkerställa 

studiens trovärdighet. Förförståelsen har bidragit till mer flexibilitet genom att aktivt lyssna 

och vänta in svar utan att forcera skolsköterskorna. Examensarbetesförfattarna upplevde inte 

att skolsköterskorna kände sig pressade att delta utan samtliga tyckte att ämnet var viktigt och 

behövde lyftas fram. Så snart examensarbetet är godkänt kommer skolsköterskorna att få ta 

del av resultatet.  

 

 



 

 

9 SLUTSATS 

Att upptäcka ätstörning är komplext, då skolsköterskor behöver behärska olika 

kunskapsområden för att förebygga uppkomst av ätstörning. De behöver ha kunskap om 

hälsofrämjande omvårdnad, pedagogisk- och hälsovetenskap och medicinsk kunskap.  Genom 

kunskap och erfarenhet utvecklas en kompetens som likväl också gav erfarenhet hos 

skolsköterskorna att upptäcka ätstörning. Trots att ätstörning är ett växande folkhälsoproblem 

saknas det tydliga riktlinjer, vilket skolsköterskorna efterfrågar. Det innebär att 

skolsköterskorna inte har verktyg och arbetsrutiner för att upptäcka ätstörning. Därför är det 

angeläget att utveckla både verktyg och arbetsrutiner som gör tidig upptäckt av ätstörningar 

möjlig. Detta skulle kunna bidra till att fler skolelever med ätstörning upptäcks och minska 

lidandet dels för den enskilde individen, dels minska den samhällsekonomiska belastningen.    

10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Resultatet visar att det finns behov av tydliga riktlinjer strategier inom skolhälsovården, då 

skolsköterskorna har ämneskunskaper men känner sig osäkra på att upptäcka alla skolelever 

med ätstörning.. Ett annat forskningsförslag är elevhälsovårdensenkäten som Vidare 

forskning skulle förslagvis kunna vara att utveckla riktlinjer utifrån DSM-kriterierna till 

skolhälsovården. Ett annat forskningsförslag är elevhälsovårdens enkät somanvänds vid 

elevhälsans hälsosamtal, att delar av den skulle kunna utvecklas till ett 

självskattningsformulär kopplat till ätstörning vid misstanke av ätstörning, då 

självskattningsformulär tidigare varit framgångsrik i att upptäcka ätstörning hos skolelever.  

Pojkars ätstörningars problematik behöver forskas om för att byggas in i skolsköterskans 

kunskap och kompetens för att upptäcka och bemöta pojkar. Ett annat förslag till vidare 

forskning skulle kunna vara en studie där skolelever som har eller har haft ätstörning 

intervjuas om sina erfarenheter om vad som hjälper och inte hjälper. Sista förslaget på 

ytterligare forskning är hur samarbetet kring ätstörning skulle kunna stärkas mellan 

skolhälsovården och speciallistvården. Då skulle skolsköterskan ges större möjlighet att tidigt 

upptäcka eller stoppa en bygynnande ätstörning, vilket främjar den hälsoförebyggande 

vården.  Studier visar att skolsköterskor kan vara de första att upptäcka en ätstörning men då 

måste även större möjlighet ges. Detta skulle innebära att skolelever inte skulle behöva 

specialistsjukvård på samma sätt som nu samt minskat lidandet hos skolelever och familjer. I 

slutändan skulle det innebära både en hälso- och samhällsekonomisk vinst.   
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BILAGA; A TILL VERKSAMHETSCHEF 

Till verksamhetschef i elevhälsan 

Västmanlands län 

 

Hej! 

Vi heter Eva Gregefalk och Åsa Lagbo och studerar till distriktssköterskor vid Akademin för 

Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola. Under hösten 2017 kommer vi att skriva ett 

examensarbete för en magisterexamen i vårdvetenskap. Syftet med arbetet är att beskriva 

skolsköterskors erfarenheter för att upptäcka ätstörning hos barn och unga. För att kunna 

genomföra examensarbetet behöver vi intervjua skolsköterskor. 

Vi vill be om Din tillåtelse som verksamhetschef att få fråga skolsköterskor att delta i en 

intervju på arbetstid. Det är naturligtvis frivilligt att delta och skolsköterskan kan när som 

helst avbryta intervjun. Om skolsköterskan samtycker till deltagande beräknas intervjun ta ca 

30-40 minuter. 

Det insamlade intervjumaterialet kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Hanteringen av uppgifter från intervjusvaren kommer att regleras av Personuppgiftslagen 

(SFS1998:204). Det är bara vi som genomför studien och vår handledare som kommer ha 

förfogande till intervjumaterialet. När examensarbetet är färdigt kommer materialet att 

förstöras. Om ni önskar får Ni gärna ta del av examensarbetet. 

Vi önskar ett godkännande från Dig för att kunna ta kontakt med skolsköterskorna i ditt 

område. Har Du frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare. Vi vore tacksamma 

om Du kan svara skyndsamt via e-post till någon av oss då vi behöver komma igång med 

studien. 

 

Med vänlig hälsning 

Eva Gregefalk   Åsa Lagbo 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 

073- 720 37 97  070-276 37 66 
eck16001@student.mdh.se alo16002@student.mdh.se 

 

Handledare 

Sirpa P Rosendahl 
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BILAGA; B BREV TILL INFORMANTER 
 
Till skolsköterskor i Västmanland 
 
Hej! 
Vi heter Eva Gregefalk och Åsa Lagbo och studerar till distriktssköterskor vid 
Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens högskola. Under hösten 2017 
kommer vi att skriva ett examensarbete som leder till en magisterexamen i 
vårdvetenskap. Syftet med arbetet är att beskriva skolsköterskans erfarenheter att 
upptäcka ätstörning hos barn och unga. För att vi ska kunna genomföra 
examensarbetet vill vi intervjua skolsköterskor. 
 
Vi vänder oss till Dig som skolsköterska med förfrågan om att delta i studien. Din 
verksamhetschef har gett sitt tillstånd att intervjun får genomföras under Din 
arbetstid. Du kommer att bli intervjuad på din arbetsplats utav någon av oss. 
Intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter och spelas in. Deltagandet är helt frivilligt 
och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan närmare förklaring. 
 
Den inspelas intervjun kommer sedan att ordagrant skrivas ut och analyseras. 
Materialet kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
inga verksamheter eller enskilda personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 
Det är enbart vi författare och vår handledare som kommer att ha tillgång till 
materialet som kommer att förstöras när studien är examinerad. Om Ni önska kan Ni 
få ta del av det färdiga materialet. 
 
Om Du vill delta i studien så kontakta någon av examensarbetesförfattarna nedan på 
telefon eller mailadress så snart som möjligt så vi kan bestämma tid. 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Gregefalk    Åsa Lagbo 
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 
073- 720 37 97   070-276 37 66 
eck16001@student.mdh.se  alo16002@student.mdh.se 
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BILAGA; C INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag vill gärna delta i denna intervjustudie med syftet att beskriva skolsköterskans 
erfarenheter för att upptäcka ätstörningar hos barn och unga. 
 
Jag har fått information om att intervjun spelas in och ordagrant skrivs ut. Jag är 
medveten om att de ända som har tillgång till intervjumaterialet är 
examensarbetesförfattarna och deras handledare. Materialet kommer att förstöras 
omgående så fort uppsatsen är examinerad. Jag kan när som helst avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ge närmare förklaring. 
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till deltagande. 
 
Ort och datum ………………………………………………………….. 
 
Underskrift ……………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande ……………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA; D  INTERVJUGUIDE BILAGA; D  INTERVJUGUIDE  
 

Intervjuguide 

 

1. Hur upptäcker du att barn/ungdomar har ätstörning?  

2. Vad för skillnad är det på flickor och pojkar gällande ätstörning? 

3. Hur gör du för att komma i kontakt med det berörda barnet/ungdomen? 

4. Om en barn/ungdom framför något problem/symtom till dig hur upptäcker du detta har 

med ätstörning att göra?  

5. Vilka riktlinjer och rutiner finns att upptäcka ätstörning? 

6. På vilket sätt anser du att du har något ansvar att reagera och följa upp en ätstörning?  

7. Om det är någon kunskap som du saknar när det gäller ätstörning, vad är det i så fall? 

8. Har du frågor eller annat att tillägga?   

Följdfrågor som kan ställas: 

    

    

 

 

 

 

 

 

 


