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Sammanfattning 
Bakgrund: Negativ kroppsuppfattning, intryck av dagens kroppsideal och påverkan 

från media är riskfaktorer som kan leda till att ungdomar utvecklar ett ohälsosamt 

bantningsbeteende. Där förhoppningen är att gå ned i vikt på ett eller annat sätt med 

hjälp av sjukdomsalstrande bantningsmetoder. Konsekvenser av ett ohälsosamt 

bantningsbeteende kan resultera i att ungdomar äventyrar sin hälsa både fysiskt och 

psykiskt. Eftersom ohälsosamma bantningsbeteenden ökar kraftigt hos ungdomar 

skapar detta ett behov för skolsköterskan och elevhälsan att utveckla och genomföra 

förebyggande insatser för att tidigt kunna upptäcka och effektivt hantera ett ohälsosamt 

bantningsbeteende hos elever. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos 

ungdomar. Metod: En kvalitativ ansats användes. Personliga semistrukturerade 

intervjuer gjordes med tio skolsköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultatet visas i form av fyra kategorier: identifiera 

varningstecken, samverkan med föräldrar, samverkan i och utanför elevhälsan, samt 

förhålla sig professionellt. Resultatet visade främst likheter, men även skillnader i 

skolsköterskans erfarenheter av ett ohälsosamt bantningsbeteende hos elev. Slutsats: 

För att främja hälsa hos elev bör skolsköterskan tidigt identifiera varningstecken, arbeta 

mera familjefokuserat samt förbättra samarbetet med elevhälsan och andra 

vårdverksamheter. Ett förslag till förbättring är utformning av riktlinjer som kan 

användas som stöd för tillvägagångssätt.  
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Abstract 
Background: Negative body perception, impression of today's body image and the 

influence of media are risk factors that may lead adolescents to develop an unhealthy 

dieting behaviour. By losing weight with pathogenic dieting methods. Consequences 

may result in jeopardizing health both physically and mentally. Unhealthy dieting 

behaviours are increasing rapidly among adolescents. This creates a need for the school 

nurse and school health to develop and implement preventive efforts. Aim: The purpose 

of this study was to describe school nurse experiences of working with unhealthy 

dieting behaviours in adolescents. Method: A qualitative approach was used. Personal 

semi-structured interviews were conducted with ten school nurses. The interviews were 

analyzed based on a qualitative content analysis. Results: The result is presented in the 

form of four main categories: identify warning characters, collaboration with parents, 

interaction within and outside the school health, and a professional approach. The result 

showed mainly similarities, but also differences in the school nurse's experience of an 

unhealthy dieting behaviour among pupils. Conclusion: In order to promote pupils 

health the school nurse should in a early stage identify warning characters, work more 

family- focused and constantly improve collaboration with the healthcare organization 

and other health care operations. 
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INTRODUKTION  
Att identifiera ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar kan vara av stor vikt då 

ätstörningar bland ungdomar ökar (Socialstyrelsen, 2014). Ett ohälsosamt bantningsbeteende 

uppstår oftast i tonåren, framförallt hos flickor över tolv år, i samband med att ungdomars 

kroppsmedvetenhet ökar (WHO, 2010). Orsaker till ett ohälsosamt bantningsbeteende anses 

vara negativ kroppsuppfattning, vilket i sin tur påverkas av det västerländska skönhetsidealet 

och media (Thogersen-Ntoumani, Ntoumanis & Nikitaras, 2010). Studier visar att cirka 60 % 

av ungdomar uppger att de har en vän som bantar och att nästan två tredjedelar av alla flickor 

på högstadieskolor bantar eller planerar att börja med någon slags bantningsmetod (Thomsen, 

Weber & Beth-Brown, 2002; Borresen & Rosenvinge, 2003, Thogersen- Ntoumani et al., 

2010). Ohälsosamma bantningsbeteenden har ökat kraftigt hos skolungdomar och detta skapar 

ett behov för elevhälsan att utveckla och genomföra förebyggande insatser för att tidigt kunna 

upptäcka och effektivt hantera ohälsosamma bantningsbeteenden (Gonazales, Panelo, 

Gutierrez, & M. Raich, 2011; Borresen & Rosenvinge, 2003). Det saknas forskning om 

skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos 

ungdomar trots att detta är ett viktigt område (Bendelius, 2005). Som skolsköterska är det 

extra viktigt att vara medveten om ungdomars bantningsbeteenden då skolsköterskan 

potentiellt kan vara först att upptäcka och eventuellt förhindra förekomst av en ätstörning 

(Bendelius, 2005; Funari, 2013). Därför är det angeläget att beskriva skolsköterskans 

erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar. 

BAKGRUND  

Ohälsosamma bantningsbeteenden  

Studier har visat att bantning är mycket vanligt bland ungdomar världen över (WHO, 2010; 

Borresen & Rosenvinge, 2003; Funari, 2013; Gonzales et al, 2011). Ett ohälsosamt 

bantningsbeteende fokuserar på alla varianter av sjukdomsalstrande bantningsmetoder där 

förhoppningen är att gå ner i vikt på ett eller annat sätt (Thomsen et al., 2002). Dessa metoder 

innefattar bland annat användandet av laxermedel, hoppa över måltider, avsiktliga kräkningar 

samt att begränsa kaloriintag till under 1200 kcal per dag. Thomsen et al (2002) fann att 

elever med bantningsproblem till största andel hoppar över måltider, och en mindre andel 

elever använder dietpiller eller kräks efter måltid.  
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Enligt Socialstyrelsen (2014) har flera riskfaktorer visats vara betydelsefulla för att ungdomar 

skall utveckla ett ohälsosamt bantningsbeteende. Riskfaktorer är något som ökar risken för en 

ohälsosam utveckling men behöver inte vara orsaken till problemet (ibid.). Främsta 

riskfaktorer är att ungdomar är missnöjda med sin kropp och sitt utseende, negativt intryck av 

kroppsideal samt påverkan från media (Socialstyrelsen, 2014, WHO, 2010; Thogersen-

Ntoumani et al., 2010; McCabe, Riccardelli, Mellor & Ball, 2005).  

Begreppet kroppsuppfattning är en mental bild av hur personer ser på sig själva. Denna 

mentala bild kan vara antingen realistisk eller orealistisk, medveten eller omedveten, 

konstruerad från egna iakttagelser eller från andra personers reaktioner. Kroppsuppfattning 

handlar även om samspelet mellan attityder, känslor, minnen, fantasier och upplevelser 

(Walters-Brown & Hall, 2012). Kroppsuppfattning kan antingen vara positiv eller negativ 

(ibid). Enligt det västerländska skönhetsidealet är den perfekta kvinnokroppen väldigt smal. 

För män framställs den perfekta kroppen som både smal och muskulös (McCabe et al., 2005). 

Allt fler ungdomar såväl internationellt (WHO, 2010) och nationellt (socialstyrelsen, 2014) 

har uttryckt missnöjdhet över sin egen kroppsbild. I norden visade en studie att tre gånger fler 

flickor jämfört med pojkar tror att deras kompisar skulle tycka bättre om dem om de var 

smalare, vilket resulterade i att många flickor började banta för att leva upp till 

förväntningarna (Borresen & Rosenvinge, 2003). En nationell (Socialstyrelsen, 2009) rapport 

visade att cirka hälften av Sveriges femtonåriga flickor ansåg att de var för tjocka. McCabe et 

al., (2005) lyfter att media har stark påverkan på ungdomar när det gäller budskapet för hur en 

idealkropp och utseende skall se ut. Thomsen et al., (2002) hävdar att mottagligheten för press 

och påverkan från media ökar av den intensiva upptagenhet med utseende och 

identitetsutveckling, vilket är typiskt för ungdomar. Ungdomar kan påverkas negativt genom 

en felaktig kroppsuppfattning förmedlat av media, till exempel genom att läsa modetidningar, 

vilket kan leda till att ungdomar införlivar det smala kroppsidealet. För att uppnå det smala 

kroppsidealet utvecklar ungdomar ofta ett ohälsosamt bantningsbeteende (Thomsen et al., 

2002; McCabe et al., 2005).  

 

Ungdomar som bantar är betydligt mer benägna att äventyra sin hälsa jämfört med ungdomar 

som inte bantar (Thomsen et al., 2002; Thogersen-Ntoumani et al., 2010). Bortsett från att 

ungdomar äventyrar sin hälsa både fysiskt och psykiskt, vilket kan uttryckas i form av 

symtom som bland annat trötthet, utebliven menstruation, mag- och tarmproblem, kan även 
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ohälsosam bantning leda till sämre skolprestationer (Borresen & Rosenvinge, 2003; 

Socialstyrelsen, 2009). Följden av ett ohälsosamt bantningsbeteende kan leda till att 

ungdomar utvecklar en ätstörning (Socialstyrelsen, 2014). Svensk forskning visar att 

ungdomar med bantningsproblem har 18 gånger större risk för att utveckla en ätstörning 

jämfört med ungdomar som inte bantar (Westerberg-Jacobson, 2011). Vanliga former av 

ätstörningar innefattar Anorexia Nervosa, vilket innebär att personen svälter sig själv, samt 

Bulimi Nervosa, som i sin tur innebär att personen hetsäter och därefter försöker göra sig av 

med maten oftast genom att använda sig utav självframkallande kräkningar, laxeringsmedel 

eller tvångsmässig träning (Funari, 2013). Skillnaden mellan ohälsosamma 

bantningsbeteenden och ätstörningar är att vissa kriterier krävs för att bli diagnostiserad med 

en ätstörning (Bendelius, 2005). Enligt Socialstyrelsens (2014) vägledning för elevhälsa 

debuterar oftast ätstörningar i ungdomsåren med en till början tillsynes oskyldig önskan om 

att gå ned i vikt.  

Elevhälsan  

Ohälsosam bantning hos ungdomar är ett växande hälsoproblem som behöver 

uppmärksammas inom elevhälsan för att kunna minska risken för ätstörningar hos ungdomar 

(Bendelius, 2005; Neumark-Sztainer et al., 2007). Elevhälsan trädde i kraft år 2011 och 

innebär insatser av skolsköterska och skolläkare för att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2014). 

Elevhälsans mål är att förbättra elevers psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor (SFS:210:800). Enligt skollagen (SFS: 2010: 800) skall elevhälsa finnas 

tillgänglig för alla elever från förskoleklass till gymnasiekola. För att elevhälsan skall fungera 

på ett optimalt sätt krävs även att skolsköterskan ibland samarbetar med andra professioner; 

psykolog, kurator, specialpedagoger, rektor, lärare och övrig personal men det kan även 

behövas samverkan med institutioner utanför skolan, som till exempel barnhälsovård, 

vårdcentral och socialförvaltning (ibid.). Elever skall erbjudas hälsobesök vilket innefattar 

allmänna hälsokontroller (Socialstyrelsen, 2014). Förutom hälsokontroller utgör hälsobesöken 

en möjlighet för både elev och skolsköterska att föra en diskussion kring elevens hälsa och 

välmående (ibid). Utöver planerade hälsobesök kan skolsköterskan även möta sina elever 

genom att eleverna på eget initiativ uppsöker kontakt på skolsköterskans öppna 

mottagningstider, vilket gör att skolsköterskan har en central roll i skolan då hon finns 

tillgänglig för eleverna i deras naturliga vardag (Socialstyrelsen, 2014; SFS:2010:800).  
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Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

När skolsköterskan möter sina elever i sitt dagliga arbete utgår hon från ett 

omvårdnadsperspektiv (Morberg, 2012). Enligt Borup (2012) kan omvårdnad ses som en 

relation mellan skolsköterska och elev, där skolsköterskans mål är att bidra till trivsel, lärande 

och utveckling. Dialogen mellan elev och skolsköterska är av stor betydelse i omvårdnaden 

och skall koncentreras på elevens upplevelser (Berg & Sarvimäki, 2003).) I mötet med 

ungdomar skall skolsköterskan tillämpa hälsofrämjande omvårdnadsarbete genom att se 

individen som en unik person med speciella behov. Hälsofrämjande omvårdnad innebär att 

skolsköterskan tar tillvara på det friska hos eleven, förebygger hälsorisker samt motiverar till 

en hälsosam livsstil, till exempel genom förändrade levnads- och kost vanor (Whitehead, 

2006; Morberg, 2012). Omvårdnadsarbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Enligt International Council of nurses praktiseras omvårdnad 

med respekt för mänskliga rättigheter och skolsköterskan tar även hänsyn till olika individers 

värderingar, vanor och tro.  

 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete reflekterar hälsoutvecklingen i dagens 

Sverige (Morberg, 2012). Psykosociala och kroppsliga hälsoproblem som till exempel 

ohälsosamma bantningsbeteenden är vanligt bland Sveriges ungdomar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Utifrån skolsköterskans erfarenhet och kunskaper om ungdomars 

hälsa kan ohälsosamma beteenden hos ungdomar tidigt upptäckas (DeMuth Allensworth & 

Bradley, 1996). Skolsköterskan kan upptäcka uppkomsten av ohälsosamma 

bantningsbeteenden, vilket kan möjliggöra ingripande i tid (Socialstyrelsen, 2014; Funari, 

2013). Det kan dock vara svårt för skolsköterskan att avgöra om en elev har ohälsosamma 

bantningsbeteenden, observandum hos elev kan till exempel vara symtom som: ovilja att äta, 

viktkontrollbehov, viktnedgång, håravfall, munsår, nedstämdhet och social tillbakadragenhet. 

Omvårdnadsarbete med hälsosamtal, hälsoenkäter och kliniska undersökningar ger 

skolsköterskan möjlighet att lättare uppmärksamma dessa symtom. (Funari, 2013; Morberg, 

2012; Socialstyrelsen, 2014). Ohälsosam bantning hos ungdomar är ett växande problem, som 

behöver upptäckas, behandlas och framförallt förebyggas för att kunna minska risken för 

ätstörningar (Gonzales et al., 2011). Därför är det betydelsefullt att skolsköterskan 

medvetandegör symtom och riskfaktorer på ett ohälsosamt bantningsbeteende hos ungdomar 
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för att i framtiden kunna arbeta mer hälsofrämjande och på så sätt minska risken för 

ätstörningar (Neumark-Sztainer et al., 2007). 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med 

ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar.  

METOD  

Design  

En kvalitativ metod med induktiv ansats användes (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ metod 

valdes för studien då den enligt Polit och Beck (2012) anses lämplig att använda när personers 

levda erfarenheter av ett fenomen skall beskrivas. Induktiv ansats är enligt Danielson (2012) 

vanligt i kvalitativa metoder vilket innebär att forskaren förutsättningslöst sammanför 

studiedeltagarnas erfarenheter av ett fenomen och därefter drar slutsatser utifrån dessa. 

Induktiv ansats ansågs lämplig eftersom det enligt Polit & Beck (2012) kan innebära att ny 

kunskap upptäcks utifrån studiens syfte. För att fånga skolsköterskans individuella 

erfarenheter gjordes personliga intervjuver (Polit & Beck, 2012). Med hjälp av 

semistrukturerade intervjufrågor samlades material in för att informanterna skulle kunna svara 

på studiens syfe.  

 

Kontext 

Studien genomfördes i små och medelstora städer i olika kommuner inom Blekinge län, 

Skåne län och Stockholms län. Skolorna inom dessa kommuner bedrivs genom kommunal 

eller privat regi. Tre av kommunerna ligger i sydvästra Blekinge och har gemensamt en 

befolkningsmängd med cirka71.000 invånare. Dessa tre kommuner tillhandahåller fyra 

stycken gymnasieskolor samt tio högstadieskolor.  Kommunen belägen i nordöstra Skåne har 

en befolkningsmängd på cirka12.000 invånare och innehar två högstadieskolor. I nordöstra 

Stockholm utfördes studien i en medelstor stad med cirka40.000 invånare och tillhandahöll 

åtta högstadieskolor samt fem gymnasieskolor. Skolsköterskornas ansvarsområde varierade 

mellan 450 och 500 elever vilket ofta medförde ansvar för flera skolor i närliggande område. 

Sju av intervjuerna ägde rum i Blekinge län, en intervju ägde rum i Skåne län och två 

intervjuer ägde rum i Stockholms län. Skolorna bedrevs alla i kommunal regi.  
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Urval  

Till studien användes ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Ändamålsenligt urval 

innebär att författaren vänder sig till informanter som har erfarenhet kring studiens syfte 

(ibid.). Studiens urval riktade sig till skolsköterskor med erfarenhet av ohälsosamma 

bantningsbeteenden hos ungdomar. För att få kontakt med lämpliga informanter utformades 

inklusionskriterier för urvalet. Inklusonskriterier innebär enligt Polit och Beck (2012) 

särskilda krav som informanterna bör uppfylla för att ingå i studien. Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att informanterna skulle vara utbildade distriktssköterskor, barnsköterskor 

eller skolsköterskor. Enligt Lam et al (2009) är bantningsbeteenden vanligt hos ungdomar 

som är mellan 13 -18 år gamla, varav kriteriet innefattade att informanterna skulle ha minst 

två års yrkeserfarenhet av att arbeta på högstadieskola och/eller gymnasieskola. Tio 

informanter deltog i studien. För att öka författarens kunskap om studiens kontext har det 

sammanhang i vilket studien genomförts i (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012) 

utformats i en översikt (tabell 1).   

 

Tabell 1. Socio- demografisk översikt. 

Informant  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ålder            

36-39år           

40-45år       x    

46-49år   x        

50-55år     x      

56-59år  x  x  x  x x x 

60-65år x          

           

Kön            

Kvinna  x x x x x x x x x x 

Man           

           

Utbildning           

Distriktssjuksköterska    x x x x  x x 

Barnsjuksköterska x x x        

Skolsjuksköterska        x   

           

Erfarenhet som 

skolsköterska 

          

6-10år   x x x  x x  x 

11-15år           
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16-20år  x    x   x  

21-25år           

26-30år           

31-34år           

36-40år x          

           

Ansvarsområde           

Grundskola x  x x x x   x x 

Gymnasieskola   x     x x   

 

Tillvägagångssätt 

Författaren kontaktade först tre verksamhetschefer inom elevhälsan i tre kommuner via e-post 

för att erhålla tillstånd att genomföra studien (bilaga 1). Samtliga verksamhetschefer gav 

skriftligt tillstånd via e-post. Skolsköterskors namn och kontaktuppgifter fanns att 

tillhandahålla genom kommunens hemsida. Därefter kontaktade författaren samtliga 

skolsköterskor i respektive kommun som passade kriterierna i urvalet via e-post. De fick 

skriftlig information om studiens syfte samt en förfrågan om medverkan i studien (bilaga 2). 

De ombads att ge besked genom e-post inom en vecka. Då inte tillräckligt många 

skolsköterskor gav sitt medgivande att delta i studien kontaktade författaren ytterligare två 

verksamhetschefer inom elevhälsan i två kommuner. Samtliga fem kommuner valdes av 

bekvämlighetsprincip. Sammantaget kontaktades (n=20) skolsköterskor i fem kommuner 

varav elva skolsköterskor avböjde att medverka i studien. Skäl var att de inte trodde sig kunna 

tillföra något till studien samt tidsbrist. Efter cirka en vecka efter att förfrågan till 

skolsköterskor skickats ut kontaktades resterande skolsköterskor via telefon för att ge muntlig 

information, avtala tid och plats för intervjun samt svara på eventuella frågor. Totalt tio 

skolsköterskor valde att medverka i studien. Innan intervjuerna påbörjades undertecknade X 

informerat samtycke och författaren besvarade även eventuella frågor (bilaga 3).   

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom personliga intervjuer (Polit & Beck, 2012). Personlig intervju 

innebär enligt Polit och Beck (2012) att informanter med erfarenhet av området berättar om 

sin syn på olika situationer, som de uttrycker med egna ord (ibid). Denna datainsamlingmetod 

användes då den ansågs lämplig för att författaren skall erhålla den information som krävs för 

att svara på studiens syfte. Den personliga intervjun utformades efter semistrukturerade 

intervjufrågor (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) är målet med 
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semistrukturerade intervjuver att informanterna skall gå in på djupet av sina erfarenheter och 

upplevelser. Semistrukturerade intervjuer innebär även enligt Polit och Beck (2012) en 

flexibilitet genom att intervjufrågor inte behöver tas upp i samma ordningsföljd, samt dels ge 

utrymme till informanter att utveckla sina svar. Semistrukturerad form valdes dels för att viss 

struktur behövdes för att fånga informanternas erfarenheter samt dels för att ge informanterna 

utrymme att berätta fritt om sina erfarenheter. I denna form kan intervjuaren med fördel 

använda sig av förbestämda öppna intervjufrågor, formulerade utifrån en intervjuguide, samt 

även ställa följdfrågor till informanterna för att få ett mer uttömmande svar (ibid). En 

intervjuguide utformades (bilaga 4) och användes som stöd under själva intervjun. 

Intervjuguiden bestod av ett antal frågeområden som enligt Polit och Beck (2012) bör täckas 

in i diskussionen. Enligt Danielson (2012) är även fördelen med att använda en intervjuguide 

att frågor om det väsentliga tas upp under den tidsram som finns. Intervjuguiden startade med 

demografiska frågor om bland annat utbildning samt yrkeserfarenhet. Därefter ställdes frågor 

utifrån områden som "kan du berätta vad ohälsosam bantning innebär för dig" samt "kan du 

berätta fritt om dina erfarenheter av ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar". Enligt 

Polit och Beck (2012) kan följdfrågor ställas för att fördjupa informanten i frågeområden. 

Därför ställdes följdfrågor som: "kan du berätta mer?", "kan du ge något exempel på det?" 

samt "hur kände du då?". Intervjuguiden testades genom en pilotintervju för att se om den gav 

svar på studiens syfte. Pilotintervjun inkluderades i studien då frågorna ansågs fungera väl. 

Tio intervjuver genomfördes under tidsperioden april - september 2014. Intervjuerna skedde 

på informanternas arbetsplats och varade mellan 30-60minuter. Informanterna hade blivit 

ombedda att avsätta cirka 60 minuter för intervjun. Intervjuerna spelades in på digitalt band 

och transkriberades därefter ordagrant. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver 

att författaren undviker att förlora värdefull data genom att transkribera intervjuerna 

ordagrant.  

 

Analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) användes vid analys av 

intervjutexterna. Kvalitativ innehållsanalys innebär att finna mönster i textdata, bryta ned 

texten till mindre delar samt koda materialet utifrån syftet (Polit & Beck, 2012). Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att metoden är användbar vid analys och granskning av 

olika slags texter som syftar till att hitta likheter och skillnader (ibid.). Denna metod valdes 
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eftersom den kan vara lämplig att använda då det i en bearbetning av material eftersträvas att 

hitta variationer, mönster, skillnader och likheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) kan kvalitativt material; text som baseras på människors olika erfarenheter och 

upplevelser tolkas på olika nivåer. Manifest inriktning innebär att tolka det uppenbara 

textinnehållet och uttrycka i form av katgorier, till skillnad från den latenta inriktningen som i 

sin tur innebär att underliggande betydelse i text tolkas och uttrycks i form av teman (ibid.). I 

innehållsanalysen kan även specifika områden utifrån textinnehållet identifieras, vilka ofta 

överensstämmer med olika faser eller frågeområden i intervjuguiden. Dessa delar av texten 

kallas för domäner och utgör en grov struktur över området som avses att studera (Lundman 

och Hällgren Graneheim, 2012). Processen vid innehållsanalysen innebär att meningsenheter 

identifieras utifrån det transkriberade textmaterialet, kondenseras, kodas, och kategoriseras 

(ibid).  

 

I genomförandet av analysprocessen var målet att genomföra en manifest tolkning vilket 

innebar att tolka textnära, vad texten uttryckte i intervjumaterialet. Analysen startade genom 

att den transkriberade textmassan lästes i sin helhet upprepade gånger för att författaren skall 

få en förståelse av innehållet. Då framträdde fyra olika domäner som speglade 

skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma batningsbeteenden gällande: 

elev, föräldrar, organisation samt skolsköterskan. Efterföljande steg innebar att identifiera 

meningsenheter i det transkriberade textmaterialet inom dessa domäner. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att en meningsenhet innebär en konstellation av ord, 

meningar eller uttalanden som innehåller information utifrån syftet (ibid.). Därefter 

kondenseras meningsenheterna. Kondensering innebär enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) en process där syftet är att korta ned texten men fortfarande bevara det 

väsentliga textinnehållet (ibid). Följande steg innebar att författaren bildade en kod till varje 

meningsenhet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att koden kan jämföras 

med en etikett som skall utmärka sammanhanget i meningsenheten och relatera till syftet 

(ibid.) Sista delen av processen i analysen innebar skapandet av underkategorier samt 

kategorier. Koderna sorterades utifrån innebörd och delades därefter in i tillhörande 

underkategori. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan kategorier ses som själva 

kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. De beskriver även att en kategori måste vara 
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heltäckande och samtidigt uteslutande. Kategorin bör svara på frågan "vad" (Tabell 2). En 

kategori kan även innefatta flera underkatgorier på olika abstraktionsnivåer (ibid).  

 

Tabell 2. Översikt över analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  

Jag tycker att till 

största del så 

upptäcker jag (ett 

ohälsosamt 

bantningsbeteende) 

i samtal med eleven 

i hälsosamtalen.  

(IP.3) 

 

Skolsköterskan 

upptäcker till största 

del genom samtal 

med eleven i 

hälsosamtalen.  

Upptäcker i samtal 

med elev.  

Vid hälsosamtal    Identifiera  

varningstecken    

Och så frågar de 

(föräldrar) oftast 

också hur de kan 

göra (vid ett 

ohälsosamt 

bantningsbeteende) 

Så då brukar vi ha 

ett samtal och så 

ger jag lite tips.  

(IP.3) 

 

Föräldrarna frågar 

oftast hur de kan 

göra. Då har 

skolsköterskan ett 

samtal med 

föräldrarna och ger 

tips.   

Rådgivande samtal 

med föräldrar 

Ge föräldrastöd Samverkan med 

föräldrar  

Vissa av de här 

eleverna har man ju 

haft väldigt tight 

kontakt med. Och 

vissa (elever) har 

jag fortfarande 

kontakt med fastän 

de slutat i skolan. 

(IP. 6) 

 

Skolsköterskan har 

tight kontakt med 

vissa elever.  

Relation till elever 

  

Hantera relationen Förhålla sig 

professionellt  

 

Förförståelse 

Förförståelse innefattar den kunskap och de erfarenheter forskaren har inom det område som 

skall studeras (Priebe & Landström, 2012). Författaren har arbetat inom ett annat arbetsfält än 

skolsköterskan och har därför ingen praktisk förförståelse inom studiens syfte, men är 

intresserad av området studien är avsedd att studera. Viss teoretisk förförståelse innehar 

författaren genom att fördjupa sig i detta arbete. Författaren beaktade sin förförståelse i 

samband med analysprocessen så att den inte skulle leda analysarbetet på otillbörligt sätt. 
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Etiska överväganden  

Inför och under vetenskaplig forskning krävs att forskaren gör etiska överväganden 

(Kjellström, 2012). Detta krävs för att vid forskning skall omsorg för informanterna alltid gå 

före vetenskapens och samhällets intressen (CODEX, 2014). Kjellström (2012) beskriver att 

forskning är underställd etiska normer som avser att främja respekt, rättigheter och hälsa hos 

informanterna. När informanterna är människor skall etiskt övervägande i studien fastläggas 

genom fyra generella krav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandeskrav (CODEX, 2014). Studentstudier betraktas inte som forskning och behöver 

därför inte granskas utav regional nämnd (Kjellström, 2012). Däremot har studien bedömts 

utifrån en etikprövning vid Högskolan Kristianstad. Till denna studie har studiedeltagarna 

informerats om frivilligt deltagande samt rättigheten att avbryta studien närsomhelst oavsett 

orsak. Muntlig och skriftlig information angående studiens syfte och metod har getts 

deltagarna och därefter har ett skriftligt samtycke undertecknats av deltagaren, detta bör göras 

enligt CODEX (2014) för att beakta samtyckeskravet. Författaren bör värna om deltagarnas 

rätt till integritet. Alla tänkbara försiktighetsåtgärder bör vidtas för att respektera 

informanternas privatliv och behandla informanternas personuppgifter konfidentiellt (ibid.). 

För att skydda deltagarnas integritet i studien har författaren avidentifierat intervjumaterialet 

vilket endast behandlats av författaren samt handledare. Allt material som framkommit under 

studiens gång förvaras på en säker plats. Nyttjandeskravet beaktas genom att studiens 

insamlade material endast kommer att användas till denna studie. Deltagarna har informerats 

om att studien ska presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Kristianstad och 

finns att tillgå i det öppna publikationsarkivet, DIVA.  

 

För att se till att informanterna skyddas kan författaren väga risker mot nytta i arbetets helhet 

(Kjellström, 2012). Etiska perspektiv kring att samtala om skolsköterskans erfarenheter av 

ohälsosam bantning hos ungdomar kan väcka både positiva och negativa känslor. En negativ 

risk med intervjun är att informanten kan klandra sig själv och uppleva negativa känslor av 

maktlöshet eller skam. Studiens avsikt är att förbättra kunskapsläget av skolsköterskans 

erfarenheter av ohälsosamma bantingsbeteenden hos ungdomar vilket i sin tur kan förbättra 

skolsköterskans omvårdnadsarbete. Studien kan vara värdefull på både individ och samhälls 

nivå. Intervjun kan även väcka positiva känslor, genom att informanter upplever diskussionen 

som intressant kan det bidra till positiva känslor. Studien kan även skapa en vilja hos 
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informanten att försöka hjälpa ungdomar som har problem med ohälsosamma 

bantningsbeteenden.  

RESULTAT  
Studien hade till syfte att beskriva erfarenheter av ohälsosamma bantningsbeteenden 

hos ungdomar. Ur ett övergripande perspektiv: Det framkom vara svårt att dra en gräns 

mellan ohälsosam bantning och ätstörningar. Det fanns en samstämmighet om att 

orsaker till elevernas ohälsosamma bantningsbeteende varierade, ett stort antal 

informanter beskrev att höga krav på eleven samt påverkan från media var stora 

riskfaktorer. Flertalet informanter hade i högre grad erfarenheter av ohälsosamma 

bantningsbeteenden hos tjejer än hos killar, vilket de flesta informanter beskrev berodde 

på att det var svårare att upptäcka ett ohälsosamt bantningsbeteende hos killar än hos 

tjejer. I resultatet framkom fyra kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna som 

framkom var: identifiera varningstecken, samverkan med föräldrar, samverkan i och 

utanför elevhälsan, samt förhålla sig professionellt. Resultatet presenteras utifrån 

kategorier och underkategorier (Figur 1). 

 
Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  
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Identifiera varningstecken  

För att identifiera ett ohälsosamt bantningsbeteende hos elev var det viktigt att ha 

specifik kännedom om olika varningstecken. Skolsköterskan uppmärksammade olika 

varningstecken i samband med elevcentrerade samtal, oftast i hälsosamtal men även vid 

spontana besök från elev, kompisar eller lärares sida.  

Vid hälsosamtal  

Samtliga informanter beskrev att hälsosamtalet var av stor betydelse för att upptäcka ett 

ohälsosamt bantningsbeteende hos en elev. Flera informanter uttryckte att samtalet med 

eleven var den viktigaste delen i hälsosamtalet för att upptäcka varningstecken. 

Samtalet föranleddes ofta utav diverse hälsoenkäter som eleven själv fyllt i, och drev 

därefter informanternas diskussionsunderlag med eleven där olika varningstecken kunde 

uppmärksammas. Att uppmärksamma förändrade mat- och träningsvanor under samtalet 

samt elevens egna tankar och egen kroppssyn betonades.  

 

"Alltså just det här som man kan upptäcka i hälsosamtalet: tankarna kring 

mat, tankarna kring träning. /../ och då pratar man ju kring det alltså. Men 

man märker rätt snabbt de här tankarna kring olika saker" (IP.7).  

 

"Innan jag skall väga och mäta dem så frågar jag alltid eleven hur upplever 

du dig själv? ”ja, jag är ju lite för tjock”. Då har ju eleven redan fyllt i en 

hälsoenkät, och där i kommer det ju fram: tycker du att du har en lagom vikt, 

eller tycker du att du är lite för överviktig, skulle du vilja väga mer eller 

mindre och sådär. Och det är det som föranleder mina frågor sedan" (IP.5).  

 

Genom tillväxtkontroll under hälsosamtalet uppgav informanterna att de ibland kunde 

upptäcka ovanligt stor viktnedgång hos elev under kort tid, vilket ansågs vara ett 

varningstecken på ett ohälsosamt bantningsbeteende. Om informanterna upptäckte 

viktnedgång utifrån tillväxtkurvan fördes därefter en diskussion med eleven om 

orsakerna till viktnedgången. En del informanter underströk dock att det var svårt att 

upptäcka ett ohälsosamt bantningsbeteende utifrån tillväxtkurvan. De beskrev att kurvan 

betraktas utifrån ett långtidsperspektiv vilket kan göra det svårt att upptäcka ett 

ohälsosamt bantningsbeteende i tidigt skede.  



  

18 

 

"Det är sällan det syns på kurvan. Eftersom kurvan är mer ett 

långtidsperspektiv, du kan ju liksom ha bulimi i flera år utan att det syns på 

kurvan. Så det behöver ju inte synas på vikten och inte ens på utseendet i 

början. Utan det kan ju synas efter ett tag. Men det finns ju parametrar som 

jag använder som inte hjälper i det fallet, utan det är samtalet som är det 

viktiga, det är där man upptäcker det till 90 % känns det som" (IP.3).  

 

Vid spontana samtal  

Flertalet informanter tog upp vikten av att uppmärksamma varningstecken på ett ohälsosamt 

bantingsbeteende under elevens spontanbesök hos skolsköterskan. Psykosomatiska 

varningstecken som framkom var dels utebliven menstruation, trötthet, huvudvärk, frusenhet 

och håravfall.  

 

"Det uppdagades för att hennes mens hade uteblivit. Det var ju därför hon 

kom till mig. Det var inte via hälsosamtalet, utan det var, det är ju också i 

dom fallen jag har haft flera tjejer som kommer till mig, när dom inte 

upptäcks i hälsosamtalet, eller jag har fått det från grundskolssköterskan, så 

kommer dom faktiskt och: åh nu har min mens försvunnit. /../ Det är nog det 

första varningstecknet jag tänker på" (IP.7). 

 

För att elever skall kunna besöka och prata med skolsköterskan spontant förutsätts det att 

skolsköterskan finns tillgänglig på skolan. Att finnas tillgänglig på skolan upplevdes 

betydelsefullt för att upptäckta ohälsoamma bantningsbeteenden. "Jag ser det och eleven 

kommer och berättar. Därför att man har förtroende från eleverna och för att man bygger 

upp förtroende och tillit till eleverna" (IP.10). En ömsesidig relation kan stärka elevernas 

förtroende och tillit till skolsköterskan, vilket i sin tur kan medföra att eleven vågar anförtro 

sig till skolsköterskan vid dåligt mående, som vid tillexempel ett ohälsosamt beteende. Det 

var ofta informanterna även blev varse om ett ohälsosamt beteende hos en elev genom att 

lyssna på hur andra individer; kompisar och lärare uppfattade eleven. Lärare och kompisar 

kände ofta en oro för eleven och anförtrodde sig till henne. I dessa fall beskrev informanter att 

hon lugnade lärare och kompisar genom att överta ansvaret för eleven utifrån den information 
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som givits. Möjlighet till öppen mottagning ansågs värdefullt. Informanternas upplevelse av 

öppen mottagning var att alla kände sig välkomna till skolsköterskan.  

 

"Just det här att du har öppen mottagning gör att du har väldigt mycket 

kontakt. Alltså man blir ju en naturlig del, och vi har ju fördelen att vi kan ta 

in dom och prata, när vi tycker att de ser bekymrade ut eller nått" (IP.1). 

 

Samverkan med föräldrar 

En viktig del i informanternas arbete vid ett ohälsosamt bantningsbeteende hos elev var att 

samverka med elevens föräldrar. Det förekom hinder i samverkan vilket kunde medföra 

dilemman och försvåra informanternas arbetsgång. Informanter strävade efter ett gott 

samarbete genom att engagera och stödja föräldrar.   

Engagera föräldrar  

Informanter beskrev att det var viktigt att få med hela familjen i elevens problematik så att 

man jobbade tillsammans. När informanter upptäckt ett ohälsosamt bantningsbeteende hos 

elev var målet alltid att engagera föräldrar. "För i slutändan är det ju ändå alltid föräldrarna 

som bestämmer" (IP 4). Att engagera föräldrar innan vidare integrering vidtogs beskrevs vara 

av stor vikt. "Det är bra att anknyta till föräldrar först, och fråga: är ni oroliga? Vad känner 

ni? Kan jag hämta eleven?" (IP.4). Samstämmighet av gensvaret från föräldrar varierade. 

Utan föräldrarnas samtycke upplevdes svårigheter att gå vidare med elevens problem. Elever 

uppmanades att själva berätta för sina föräldrar om bantningsbeteendet, eller att informanten 

tog kontakt med föräldrarna. Dock var det inte alltid som informanter fick samtycke att 

kontakta föräldrarna. "Ibland är det svårt med den här tystnadsplikten, att man brottas med 

det" (IP.2). Det framkom att flera informanter upplevde att tystnadsplikten kunde vara ett 

hinder i samverkan med föräldrar, dels i de fall där läget inte upplevdes livshotande hos 

eleven samt dels då medgivande från elev att bryta tystnadsplikten ej givits. "Sen har det nog 

lite betydelse om eleven är myndig eller inte. Det har också betydelse. För är eleven myndig 

så kan du inte slänga dig på telefonen när eleven säger att detta vill jag inte att du ringer min 

mamma om" (IP.7). I de fall där det var fara för elevens liv uttryckte samtliga informanter att 

de bröt tystnadsplikten och tog kontakt med föräldrarna.  
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Ge föräldrastöd  

Flertalet informanter beskrev att det var av stor vikt att ge stöd åt föräldrar till elev med 

nyupptäckt bantningsbeteende. Stödet informanterna gav var råd och rekommendationer samt 

framförallt hänvisa föräldrar vidare med elevens problem.  

 

"Ibland är det ju så att jag hjälper föräldrarna att ringa, det är inte alla som 

klarar det, för det är fortfarande att BUP är tabu belagt för vissa människor, 

att dit går man bara inte, för det är så skämmigt /.../ Då kan man erbjuda sig 

att ringa dit och stödja dem att kanske vara med på första samtalen" (IP.10).  

 

Upplysning om kroppens funktion, samt risker med ett ohälsosamt bantningsbeteende gavs 

ofta till föräldrar. Föräldrarna gavs råd att uppsöka barnmottagning för att utesluta medicinska 

orsaker, och om det sedan visade sig vara matbekymmer rekommenderades kontakt med 

barn- och ungdomspsykiatrin. Beroende på bland annat familjesituation hemma eller 

föräldrarnas kraft och ork kunde informanterna stödja föräldrarna mer eller mindre. Ibland 

fick informanterna själva följa upp eleven under ett tag för att sedan återkoppla till 

föräldrarna.  

 

"Ibland så kan man hjälpa dem att ta kontakt med en ätstörningsenhet eller 

om de vill göra det själva, eller ta kontakt med BUP. Eller att jag får följa upp 

eleven om det inte förbättras, så får jag kontakta föräldrarna igen och be dem 

att de kanske skall kolla upp det här lite noggrannare" (IP.2).  

 

Samverkan i och utanför elevhälsan  

För att främja hälsa hos elev med ett ohälsosamt bantningsbeteende var samverkan dels med 

kollegor i elevhälsoteamet samt dels med andra vårdverksamheter viktigt. Det förekom 

svårigheter såväl möjligheter i arbetet emellan kollegor. Kollegors brist på kunskap i aktuellt 

område utgjorde hinder för skolsköterskan, medans väl fungerande arbete var lärorikt och 

stöttande.   

 

"Det ser jag lite som skolsköterskans roll att göra, att först och främst 

upptäcka problemet i första skedet, och hjälpa till i första skedet, och sedan se 
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till att detta leder till rätt ställe. Ibland är rätt ställe att hålla kvar det inom 

skolan, och ibland är det rätt att gå vidare med problemet någonstans utanför 

skolan" (IP.3).  

I elevhälsoteam  

Samtliga informanter samverkade inom elevhälsoteamet. "Elevhälsan innebär medicinska, 

psykologiska och specialpedagogiska insatser" (IP.10).  Teamet träffades regelbundet och 

diskuterade sinsemellan särskilda elevfall i syfte att främja elevens hälsa. I teamen fanns 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog. Även lärare 

och rektor knöts till teamet. "Förra läsåret hade jag flera elever.. det spred sig som ringar på 

vattnet. Det handlar ju om att stoppa.. så då går man in med kurator och rektor och tar extra 

sammanträden med möten" (IP.4). Informanter beskrev att vinsten med elevhälsan var att de 

jobbade i team och att de arbetade tillsammans för elevens bästa. "Det har blivit bättre och 

bättre tycker jag. Och jag tror att det är på grund av den nya skollagen, bland annat på grund 

utav det och att det finns en elevhälsa, en samlad elevhälsa". (IP.10). Samtliga informanter 

arbetade internt med kollegor i elevhälsan på ett eller annat sätt när de upptäckt ett ohälsosamt 

bantningsbeteende hos elev. "Första åtgärden är ju att sätta upp eleven till skolläkaren" 

(IP.2). Flera informanter började med läkarkontakt för att ha en läkare som står bakom sig i 

resonemanget. "Så jag tycker att det är skönt att ha X liksom i de fall där det inte är 

uppenbart " (IP.7). En del informanter upplevde även att det var lättare att föra resonemang 

med både elev och föräldrar när hon fick medhåll att högre rang även stod bakom upptäckten. 

Beroende på vilken kompetens informanterna upplevde att skolläkaren besatt om det aktuella 

området involverade hon skolläkaren mer eller mindre: "Om jag känner att jag vill ha X så 

konsulterar jag X /../ Jag har ju en skolläkare som jag kan ringa till dygnet runt så att säga" 

(IP. 4). "X är inte så duktig på det..." (IP.5).  

 

När informanterna inte arbetade med skolläkaren var det värdefullt att konsultera andra 

skolsköterskekollegor istället. "Att man konsulterar sina andra skolsköterskekollegor att; hur 

gör du? när man behöver hjälp" (IP.4). Eller att ta hjälp från andra kollegor inom elevhälsan. 

Arbetet med skolans kurator var väl användbart. I flera fall rekommenderade informanterna 

att eleven skulle prata med kuratorn då de ansåg att problematiken låg mycket i elevens egna 

värdegrund. "Det kan vara att jag behöver lite konsultation ifrån X. /../ Alltså ens kunskaper 

är ju begränsade också, ibland så är det ju såhär att det här måste jag ju faktiskt ta hjälp av 
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kuratorn, och då kan jag ju föreslå det" (IP.10). Dock kunde elever uppleva kurator som ett 

laddat ord och det kunde därför vara svårt att motivera eleverna att gå dit. Genom att  

presentera kuratorn vid förnamn och framhäva dennes positiva egenskaper för elev öppnades 

ofta alternativa vägar upp. Någon informant upplevde emellertid att kurator på aktuell skola 

var osäker och saknade kunskap om ohälsosamt bantningsbeteende vilket gjorde att hon inte 

rekommenderade elever med sådan problematik att vända sig dit.  

 

"Där känner iallafall min kurator sig inte så hemma i de bitarna. X vill gärna 

att "ta det du". Medan jag kanske tycker att: men det är ju tankarna. /../ För X 

kan tycka: men gå ned och väg. Väg, väg, väg. /../ Och jag tänker tvärtom, för 

det är tankarna som måste komma bort". (IP.7).  

 

Med vårdverksamheter 

I slutändan var det vanligt att informanterna samverkade med andra verksamheter utanför 

elevhälsan på ett eller annat sätt för att eleven skulle få rätt hjälp mot sitt ohälsosamma 

bantningsbeteende. Samverkan skedde dels med vårdcentral och dels med barnmottagning för 

att utesluta medicinska orsaker till problemet.  

 

"Ibland är det ju såhär att man går via barnmottagningen, för man vill att det 

skall tas lite prover och man vill… Och då tar jag kontakt. Och så får ju 

barnet komma in där. Ibland så funderar man ju inte så mycket på de 

medicinska bitarna, utan man tycker att det ligger helt på det psykiska planet. 

Och då går man ju inte via barnmottagningen, utan då blir det kontakt med 

BUP direkt" (IP.6).   

 

Det framkom även att informanter samverkade med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) när 

viktnedgången inte berodde på medicinska orsaker. "Man behöver ju inte gå via vårdcentral 

och utesluta andra sjukdomar eller annat beroende på vad eleven nu uppger vid 

hälsosamtalet" (IP.7). Informanters erfarenhet var att elever i många fall behövde få hjälp 

med sina tankar utav verksamheter med rätt kompetens. Någon informant uttryckte att i de 

fall där hon inte kunde hantera elevens problematik överrapporterade hon till barn- och 

ungdomspsykiatrin. "I skolan kan vi inte driva någon slags terapi, då måste vi remittera 
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vidare" (IP.3). Informanter beskrev att vårdverksamheter i sin tur kunde ge direktiv till 

elevhälsan att ta viktkontroll på eleven med jämna mellanrum. Flertalet informanter beskrev 

att samverkan med andra organisationer upplevdes fungera väldigt väl. 

 

Förhålla sig professionellt  

Det framkom svårigheter i att förhålla sig professionellt i arbetet vid ett ohälsosamt 

bantningsbeteende. Informanter beskrev att det var svårt att bemöta elevers och föräldrars 

reaktioner samt hantera relation till elev utan att engagera sig på ett personligt plan.   

Bemöta reaktioner  

Flera informanter uttryckte att när hon upptäckt ett ohälsosamt beteende hos en elev var det 

ofta att eleverna reagerade med ilska mot henne. "Eleven blir ju alltid arg på mig. /../ Det blir 

ju så va, därför att jag är ju där och förstör någonting som de håller på med" (IP.1). Ilska hos 

eleverna beskrevs bero på att skolsköterskan påkommer eleverna och därmed stör elevens 

ohälsosamma beteende.  "Då kan de resa sig upp och gå och be mig dra åt helvete, det 

händer ju också med jämna mellanrum, men sen oftast kommer de tillbaka förr eller senare" 

(IP.6). Informanter med erfarenhet av arga reaktioner hos elev i samband med upptäckandet 

uppgav att de inte har tagit illa vid sig. De vände istället det ilskna bemötandet till ett positivt 

reaktionssätt. Någon informant beskrev: "jag tycker väl det är ganska bra, för då tänker jag 

att då har jag sått något slags frö iallafall" (IP.6). Informanter beskrev även att en del elever 

blev tacksamma för att hon upptäckt det ohälsosamma beteendet eftersom elever på så sätt 

fick hjälp med problemet.  

 

Flertalet informanter beskrev att det ibland var svårt att bemöta föräldrar till elev med ett 

nyupptäckt ohälsosamt bantningsbeteende eftersom föräldrarna hade varierande reaktionssätt.  

"För att det är en förnekelse, dom ser inte.. det är.. dom ser inte problemet" (IP.4). Det 

framkom i de fallen att förnekelsen hos föräldrarna kunde bero på rädsla för anorexi. "Det 

händer att jag får ta över och säga till föräldrarna att nej, nu måste, nu är det såhär.. Nu 

måste ni se att det här är, alltså de förnekar ju in i det sista" (IP.4). Det uttrycktes vara svårt 

när de inte fick gensvar från föräldrarna. "Det var faktiskt tufft. För man tänker ju hela tiden 

att det är för elevens bästa. Och jag kan ju aldrig tvinga någon att tillexempel gå till BUP 
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eller sådana saker" (IP.7). Orsaken till reaktionerna beskrevs kunna bero dels på föräldrars 

okunskap om ämnet, dels att föräldrarna inte tog informanternas upptäckt på allvar.  

Hantera relationen  

Informanterna engagerade sig ofta personligt vid upptäckt av en elevs ohälsosamma 

bantingsbeteende. Det var vanligt att uppföljningssamtal skedde med eleven. På så sätt kunde 

en relation och förtroende byggas upp till eleverna genom mötena. "För man binder sig ju, 

man har ju känslor själv också. Så en del barn binder man sig ju hårdare till än andra" 

(IP.6). Någon förklarade relationen till eleverna: "Jag blir ju ibland nästan som en liten 

mormor till dem" (IP.1).  

Det fanns de som gav ut sitt privata mobilnummer till vissa elever som hade problem. Detta 

pågrund av att de tyckte att det var ganska skönt att ha koll på eleverna även på fritiden.  

Informanterna beskrev att det var viktigt att se helheten hos eleven, att visa engagemang samt 

bygga en relation till eleven. "Jag jobbar mycket efter Katie Ericsson. Ansa, leka, lära. Så att 

man liksom har den här kontakten mer än ögonkontakt. Att man kanske ger en kram eller 

uppmuntran". (IP. 4).  

 

Det kunde vara svårt att släppa taget om eleven. Det var mycket separationer i 

skolsköterskeyrket. "Men det jag tänker på ibland, det är ju vad som händer med dom här 

eleverna sedan.. Längre fram. /../ Det är ju inte alltid problemen slutar" (IP.6). Flera 

informanter försökte följa upp eleven även efter överrapportering. De upplevde att det var 

lättare att släppa taget om eleven med vetskap om att eleven fått riktig hjälp för problemet 

"Alltså bara man vet att dom får vidare hjälp ehm.. så släpper man dom ju också" (IP.7). Men 

ibland behövde ansvaret släppas på grund av att eleven var myndig eller för att föräldrarna 

inte höll med om problemet."Så att jag fick släppa det. Men det kändes inte bra i hjärtat. Men 

jag tvingades släppa det" (IP.7). Vid engagemang behölls ofta relationen till eleven. "Vissa av 

de här eleverna har man ju haft väldigt tight kontakt med. Och vissa har jag fortfarande 

kontakt med fastän de slutat i skolan" (IP.6).  

 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av ohälsosamma 

bantningsbeteenden hos ungdomar. Studien genomfördes med en kvalitativ, induktiv ansats. 
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Tio skolsköterskor intervjuades individuellt. För analys användes en kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).   

 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet påverkas av författarens förförståelse (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2012) I studien var målet att genomföra en induktiv ansats. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att det är svårt för författaren att förhålla sig helt 

neutral eftersom tolkningar ofta görs omedvetet, vilket kan ses som en svaghet i studien 

(ibid.). Det har dock funnits en strävan att som författare inte låta den egna 

förförståelsen påverka resultatet otillbörligt. Enligt Polit och Beck (2012) kan nya 

kunskaper upptäckas utifrån en induktiv datainsamling, vilket valdes för denna studie.  

 

Strategier för val av informanter har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). En rik variation i urvalet anses öka möjligheter till olika 

erfarenheter av det studerade fenomenet (ibid.). Ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 

2012) valdes för att få varierande erfarenheter av studiens syfte. Informanterna i studien 

hade olika lång erfarenhet, befann sig i olika åldrar och var verksamma i olika 

kommuner. För att avgränsa samt undvika irrelevanta informanter användes 

inklusionskriterier i urvalet. Anledning till att inklusionskriterier valdes grundades på en 

avsikt att intervjua sjuksköterskor med skolsköterskekompetens och två års erfarenhet. 

Med en yrkeserfarenhet på minst två år bedömde författaren att skolsköterskan har den 

erfarenhet som krävs för att få en förståelse av området som studeras. Konsekvensen av 

att använda inklusionskriterier kan resultera i informantbortfall. Värdefull information 

från skolsköterskor med mindre än två års yrkesvana eller skolsköterskors erfarenhet 

med utgångspunkt från lågstadieskolor kan därmed gått förlorad. Även värdefull 

information kan ha gått förlorad avseende de skolsköterskor som avböjde medverkan i 

studien, vilket därmed skulle kunnat påverka resultatet och dess trovärdighet. Det kan 

därför vara en svaghet att elva tillfrågade skolsköterskor avböjde att medverka i studien. 

Trots detta är det enligt Polit & Beck (2012) inte antalet informanter i sig som är det 

väsentliga, utan det är kvalitén på insamlad data som är av vikt i kvalitativa ansatser.  
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För att få ett personligt möte och inte missa värdefulla ansiktsuttryck valdes personliga 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) kan ses som en fördel eftersom informanterna kan känna sig hemma 

och bekväma. Till nackdel kunde intervjuplatsen medföra vissa mindre störande 

moment som telefonsamtal eller uppsökande elever. Författaren använde sig utav en 

semistrukturerad frågeguide under samtliga intervjuer, vid eventuella avbrott under 

samtalets gång upplevde därför författaren att det var lätt att återgå till aktuellt 

frågeområde. Intervjuguiden utgick från öppna frågor för att samtliga deltagare skulle 

tala fritt utifrån sina egna erfarenheter. Intervjuguiden medförde även att samtliga 

informanter tillfrågades lika grundfrågor och författaren kunde även se till att 

följdfrågor ställdes för att undgå att väsentlig information föll bort. Polit och Beck 

(2012) anser att en intervjuguide ökar studiens trovärdighet. Trots användandet av 

intervjuguide kan en svaghet i studien vara att information gått förlorad då författaren 

hade ringa erfarenhet av intervjuteknik och kan ha missat att ställa följdfrågor som 

kunde gett betydelsefull information till studien. Dock växte författarens förmåga att 

ställa följdfrågor under datainsamlingens gång, likaså förmågan att genomföra 

intervjuerna.  

 

Resultatets trovärdighet sätts på prov i analysarbetet, och för att stärka resultatets 

tillförlitlighet har en beskrivning av studiens analysprocess utförts (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2012). Målet var att genomföra en manifest tolkning av texten, 

vilket innebär att författaren analyserar informanternas sagda ord och uppenbara 

komponenter. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver dock att viss 

tolkning alltid görs av författaren även vid en manifest analys. Tolkningar förutsätter 

författarens kunskap om sammanhanget som omger textmaterialet (ibid). Feltolkningar 

av textmaterialet kan enligt Polit och Beck (2012) reduceras och öka studiens 

tillförlitlighet genom att författaren själv genomfört samtliga intervjuer, lyssnat igenom 

och transkriberat intervjumaterialet. Till studiens fördel hör även att transkriberat 

textmaterial lästes flera gånger för att öka författarens kunskap kring omgivande 

kontext, och därefter plockades meningsenheter ut relaterat till syftet. Nackdel med 

analysarbetet är att feltolkningar kan ske i varje steg i analysen, samt att risken för 

feltolkning även kan öka då det endast är en författare. Om diskussion sker av 
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meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier kan det ge ett 

säkrare resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Analysarbetets gång har 

diskuterats med handledare och vid seminarium vilket kan ses som en styrka då 

diskussionerna öppnat upp nya förslag. Polit och Beck (2012) beskriver att 

överförbarhet handlar om huruvida resultatet och metoden kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det läsaren 

som avgör om resultaten är överförbara till annan kontext. Genom att författaren har 

beskrivit urval, deltagare, datainsamling och analys kan läsarens bedömning av 

överförbarhet underlättas.    

Resultatdiskussion  

Det framkom tydligt i kategorin identifiera varningstecken att skolsköterskan främst 

uppmärksammar förändrade mat- och träningsvanor och psykosomatiska symtom 

genom att samtala med eleven om egen kroppssyn och tankar. Det är ofta vid 

hälsosamtalet med eleven detta fångas upp. Strukturerade verktyg kan användas  i 

hälsosamtalet i form av enkätfrågor om kostvanor. Enligt Golsäters (2012) forskning 

kan dessa enkätfrågor öppna upp för samtal baserat på en helhetsbild av elevens hälsa 

och fånga upp eventuella hälsorisker (ibid.). Det kan tyda på att enkätfrågor och samtal 

kring kost- och träning är ett viktigt underlag i hälsosamtalet. Detta kan vara ett positivt 

sätt att uppmärksamma varningstecken hos elev utifrån samtalsenkäten, men negativt 

om skolsköterskan missar elevens egna försök att påverka hälsosamtalet utifrån egen 

beskrivning av hälsosituation, vilket Golsäter (2012) i sin forskning visar är en viktig 

del i hälsofrämjande omvårdnad (ibid.). Skolsköterskans förmåga att lyssna på elevens 

känslor och attityd till egna kroppen och därefter föra en diskussion kan vara av stor 

vikt för att identifiera varningstecken i hälsosamtalet.  

Montgomery Dossey (2008) framhåller vikten av helhetssyn i omvårdnadsarbetet och 

har utvecklat den integrala omvårdnadsmodellen som innefattar fyra integrerade 

dimensioner, vilka alla är viktiga att ta i beaktande i omvårdnadsarbetet. Att arbeta 

elevcentrerat och lyfta fram elevens personliga tankar i mötet kan appliceras i 

kvadranten det individuella inre. Medans skolsköterskans objektiva perspektiv kan 

appliceras i kvadranten det individuella yttre där elevens utsida speglas. Svensk 

forskning visar att elevcentrerade samtal kan hjälpa skolsköterskan att upptäcka 

varningstecken i form av psykosomatiska besvär och även förebygga hälsorisker 
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(Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006). Socialstyrelsens vägledning för 

elevhälsa (2014) visar emellertid att ätstörningar, vilka ofta inleds av ett 

bantningsbeteende ökar hos svenska ungdomar (ibid.). Sammantaget tyder detta på att 

skolsköterskan i framtiden kan förbättra underlaget för identifiering av varningstecken. 

En förutsättning för sådan förbättring är att skolsköterskan blir medveten om de 

riskfaktorer som finns. Dels för att identifiera tecken på ett ohälsosamt beteende och 

dels för att kunna arbeta förebyggande genom att med samtal vägleda och främja 

hälsosamma tankar och känslor hos elever. 

 

För att genomföra hälsofrämjande åtgärder när en elev har ett ohälsosamt 

bantningsbeteende behöver föräldrar involveras, medverka och stödjas. Det framkom 

klart i kategorin samverkan med föräldrar. Skolsköterskan stödjer föräldrar mer eller 

mindre, dels på familjesituation och dels när föräldrar saknar kraft och ork att ta sig an 

barnets problematik. Benzein et al. (2008) diskuterar i sin studie att sjuksköterskor bör 

kunna se och identifiera familjers behov av stöd (ibid.). När en familjemedlem blir sjuk, 

påverkas övriga familjemedlemmar på ett eller annat sätt (Wright & Leahey, 2005). Det 

kan därför vara viktigt att även som skolsköterska fokusera på hela elevens familj i 

samband med elevs bantningsproblematik. En studie av Fields et al. (2001) visade just 

detta - att elevers problematik med bantningsbeteenden många gånger är relaterade till 

familjen. Speciellt när modern i familjen försöker gå ned i vikt. Ungdomar som 

upplever att modern ofta försöker gå ned i vikt påverkas själva med oro över sin egen 

kroppsvikt i högre grad (ibid.). Detta tyder på att föräldrar behöver bli medvetna om att 

egen verbal attityd gällande kroppsuppfattning och matvanor framför påverkande 

budskap till ungdomar. Familjens betydelse för elevens hälsa betonas också i en studie 

av Määenpää et al. (2012). Vilken visar att också föräldrar påverkas negativt när deras 

barn har hälsoproblem (ibid.). Resultatet kan appliceras i Montgomery Dossey (2008) 

kvadrant det kollektiva inre där familjen lyfts fram som en del av det holistiska 

perspektivet. Genom att arbeta mer familjefokuserat kan skolsköterskan tillsammans 

med familjen lyfta fram behov, resurser, och familjens egna styrkor. På så sätt kan både 

elev och familj stödjas och hjälpas mot bättre hälsa och välmående.  
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Det framkom även tydligt i kategorin samverkan i och utanför elevhälsan att 

skolsköterskan arbetar tillsammans med elevhälsoteam och andra vårdverksamheter för 

att främja elevens hälsa. Detta skedde framförallt genom att tillvarata skolkollegors 

kompetens och genom att konsultera vårdverksamheter. Tidigare forskning visar att 

skolsköterskor är beroende av att samarbeta med yrkesverksamma både inom och 

utanför skolan (Borup, 2002). Detta visar att skolsköterskan har en komplex 

arbetssituation då arbetet ofta är självständigt och många gånger behöver andra 

professioner inom elevhälsan och andra vårdverksamheter  konsulteras för att 

åstadkomma förändring. Således tycks en samlad elevhälsa viktig i det hälsofrämjande 

arbetet, vilket förutsätter samarbete för att nå gemensamma mål. I denna studie 

upplevdes samarbetet med kollegor inom elevhälsan inte alltid fungera tillfredställande. 

Detta tyder på att samarbetet inom elevhälsan behöver förbättras, förslagsvis att 

samtliga innehar kunskap om varandras yrke och kompetens. I Montgomery Dossey 

(2008) kvadrant det individuella inre lämpas möjligheter och begränsningar i det sociala 

samspelet som en del av det holistiska perspektivet, vilket kan spegla skolsköterskans 

komplexa arbetssituation. Ett ömsesidigt samspel är viktigt att uppnå bland olika 

professioner inom elevhälsoteamet och kan appliceras i Dossey (2008) kvadrant  det 

kollektiva inre. Samspelet i elevhälsan stöds av Sveriges skollag (SFS:2010:800) vilket 

innefattar samverkan med andra professioner och institutioner som elevhälsan skall 

förhålla sig till och kan appliceras i Dosseys (2008) kvadrant det kollektiva yttre. 

Sammantaget utgör skolsköterskans arbete med elevhälsoteam och samverkan med 

andra vårdverksamheter en viktig del i den kliniska betydelsen eftersom skolsköterskan 

alltid konsulterar kollegor eller remitterar eleven vidare till övriga vårdverksamheter. 

Ett sätt att förbättra skolsköterskans arbete med både elevhälsoteam och andra 

vårdverksamheter skulle kunna vara utformning av riktlinjer som stöd för 

tillvägagångssätt vid ett ohälsosamt bantningsbeteende hos elev. 

 

Det var ofta skolsköterskan byggde upp en relation till eleven genom regelbundna 

uppföljningssamtal. På så sätt fick skolsköterskan möjlighet att lära känna eleven och 

bygga upp ett förtroende. Detta framkom tydligt i kategorin förhålla sig professionellt. 

Även Larsson et al. (2014) studie visar att förtroendefulla relationer bygger på tillit och 

att elever är medvetna om att skolsköterskan är professionell i sin yrkesroll (ibid.). En 
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viktig del i hälsofrämjande omvårdnad är skolsköterskans dialog med eleven, där fokus 

ligger på elevens upplevelser och livssituation (Berg & Sarvimäki, 2003). För att 

genomföra en hälsofrämjande dialog med elev behöver eleven känna tillit för 

skolsköterskan. Studien visar att skolsköterskan på ett personligt plan engagerar sig 

genom att ibland känna sig som en mormor till eleverna och ibland även lämnade ut sitt 

privata telefonnummer. Detta tyder på att tillit och relation värderas högt. Resultatet kan 

appliceras i Dossey (2008) omvårdnadsmodell då skolsköterskan ser till helheten i 

elevens livsvärld och i sitt arbete med ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar.  

 

Slutsats 

Skolsköterskan fångar upp elever med tecken på ett ohälsosamt bantningsbeteende i 

hälsosamtal och spontana samtal. Att engagera föräldrar ansågs betydelsefyllt, dels i 

syfte att genomföra förändringar hos elev och dels för att ge stöd. Genom ökat 

familjefokus kan skolsköterskan stärka föräldrarnas resurser och på så sätt främja hälsa 

hos hela familjen. En nödvändig del i det hälsofrämjande arbetet är att samarbeta och 

samverka med elevhälsoteamet och vårdorganisationer, vilket visar skolsköterskans 

komplexa arbetssituation. Ständig förbättring av skolsköterskans samarbete med 

elevhälsan och andra vårdverksamheter behövs. Ett sätt till förbättring är att riktlinjer 

utformas för att stödja skolsköterskans tillvägagångssätt vid ett ohälsosamt 

bantningsbeteende hos elev. Denna studies resultat kan ligga till grund för vidare 

utveckling av skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever i högstadier och 

gymnasieskolor när de har problem med ett ohälsosamt bantningsbeteende.  

 

Ytterligare forskning behövs för att lyfta fram skolsköterskans erfarenheter av 

ohälsosamma bantningsbeteende hos elever. För att i framtiden kunna tillgodose 

förebyggande arbete genom att samtala med elever om kroppsuppfattning, tidigt 

identifiera varningstecken samt i form av adekvat stöd. Förslagsvis kan vidare forskning 

rikta sig direkt till elevers erfarenheter av sjuksköterskans stöd vid ett ohälsosamt 

bantningsbeteende.
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Informationsbrev till verksamhetschefen 1 (1)    Bilaga 1

       

                        2014-03-27 

Hej! 

  

Jag heter Johanna Dybeck och studerar till distriktssköterska på Högskolan Kristianstad. En del av min 

utbildning går ut på att jag skall skriva en Magister uppsats på 15 högskolepoäng. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av ohälsosamma bantningsbeteenden hos 

ungdomar. Forskning visar att cirka två tredjedelar av alla ungdomar bantar eller planerar att börja 

med någon slags ohälsosam bantningsmetod. Som skolsköterska kan det vara extra viktigt att vara 

medveten om ungdomars bantningsbeteenden då hen potentiellt kan vara den förste som upptäcker och 

på så sätt eventuellt kan förhindra förekomst av en ätstörning. Därför är det angeläget att belysa 

skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar. 

Jag önskar därför intervjua skolsköterskor med minst två års erfarenhet i kommunen för att 

sammanställa deras erfarenheter i mitt resultat och behöver ditt tillstånd för att genomföra detta. 

Studien kommer att genomföras under vår och höst terminen 2014 och beräknas vara klar våren 2015. 

Jag kommer personligen kontakta olika skolsköterskor i kommunen vid ditt godkännande och ge dem 

ytterligare information.  

 Det är frivilligt att delta i studien och skolsköterskorna kan när som helst avbryta studien oavsett 

orsak. Intervjuerna kommer genomföras enskilt, vid ett tillfälle och på en plats vald av skolsköterskan. 

Intervjuerna planeras pågå under cirka en timmes tid. Intervjuerna kommer att spelas in på 

bandspelare och kommer därefter skrivas ner ordagrant för att sedan analyseras. Allt intervjumaterial 

handskas konfidentiellt och förvaras på säker plats. De skolsköterskor som medverkar i studien 

kommer få lämna ett skriftligt samtycke innan intervjuerna genomförs. Personer som kommer ha 

tillgång till intervjumaterialet är jag och min handledare Ann-Christin Janlöv. Var god att kontakta 

mig med ditt svar senast den 2014-xx-xx.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare vid fler frågor.  

Med vänlig hälsning 

 

Johanna Dybeck      Ann-Christin Janlöv (Handledare) 

Leg, sjuksköterska och     Universitetslektor  

Distriktssköterskestuderande                          Högskolan Kristianstad                   

Tel: xxxx, E-post:  xxxx     Tel: xxxx, E-post: xxxx 
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Informationsbrev till informanter/skolsköterskor 1 (1)   Bilaga 2 

      

                      2014-03-27 

Hej!        

Jag heter Johanna och studerar till distriktssköterska på Högskolan Kristianstad. En del av 

min utbildning går ut på att jag skall skriva en Magister uppsats på 15 högskolepoäng. Syftet 

med uppsatsen är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av ohälsosamma 

bantningsbeteenden hos ungdomar. Forskning visar att cirka två tredjedelar av alla ungdomar 

bantar eller planerar att börja med någon slags ohälsosam bantningsmetod. Som skolsköterska 

kan det vara extra viktigt att vara medveten om ungdomars bantningsbeteenden då hen 

potentiellt kan vara den förste som upptäcker och på så sätt eventuellt kan förhindra 

förekomst av en ätstörning. Därför är det angeläget att belysa skolsköterskans erfarenheter av 

att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar. 

Jag har varit i kontakt med din chef och fått tillåtelse att kontakta dig. Jag önskar att få 

intervjua dig för att sedan sammanställa dina erfarenheter i mitt resultat. Jag söker dig som 

har minst två års erfarenhet av att arbeta inom elevhälsan och som innehar en 

specialistutbildning inom distrikt eller utbildning för skolsköterska.   

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta studien oavsett orsak. 

Intervjuerna kommer genomföras enskilt under ett tillfälle, på en plats du önskar och tar cirka 

en timme att genomföra. Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare och kommer 

därefter skrivas ner ordagrant för att sedan analyseras. Allt intervjumaterial handskas 

konfidentiellt, vilket innebär att du är anonym, studiematerialet förvaras på en säker plats 

samt att kassettband och texter kommer förstöras efter studiens slutförande. Personer som 

kommer ha tillgång till studiematerialet är jag och min handledare Ann-Christin Janlöv. 

Om det är så att du inte vill delta, vänligen kontakta mig senast 2014-xx-xx. Annars kontaktar 

jag dig via telefon inom några dagar för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Kontakta 

gärna mig eller min handledare om du har några frågor.  

Med vänlig hälsning  

 

Johanna Dybeck      Ann-Christin Janlöv (Handledare) 

Leg. sjuksköterska     Universitetslektor  

Distriktssköterskestuderande  Högskolan Kristianstad  

Tel: xxxx  E-post:  xxxx     Tel: xxxx, E-post: xxxx 
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Skriftligt informerat samtycke 1 (1)     Bilaga 3 

  

Distriktssköterska/Skolsköterska 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studien vars syfte är att belysa skolsköterskans 

erfarenheter av att arbeta med ohälsosamma bantningsbeteenden hos ungdomar.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att intervjuvas och att intervjun spelas in.  

Härmed ger jag även mitt samtycke till att medverka i studien.  

 

Underskrift: ____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 

 

Ort och datum: __________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide 1  (1)     Bilaga 4 

 

Bakgrundsfrågor 

- Namn och ålder 

- Vilken utbildning har du och vilket år tog du din examen? 

- Hur länge har du arbetat inom elevhälsan som skolsköterska? 

- Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats som skolsköterska?  

- Hur många antal procent arbetar du? 

- Ansvarsområde: Hur många skolor och elever ansvarar du för?   

 

Erfarenhet kring ohälsosamma bantningsbeteenden 

- Vad innebär ohälsosam bantning för dig? 

- Kan du berätta fritt om dina erfarenheter av ohälsosamma bantningsbeteenden hos elever? 

- Hur ofta kommer du i kontakt med elever som du misstänker har ett ohälsosamt bantningsbeteende?   

- Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av hur det är att möta elever med ohälsosamma 

bantningsbeteenden? - Hur brukar eleven reagera?  

- Vilka erfarenheter har du avsedda tjejer respektive killar? 

- På vilket sätt kommer du i kontakt med elever som uppvisar symtom på ohälsosamma 

bantningsbeteenden? 

- Hur upptäcker du att en elev har ohälsosamma bantningsbeteenden?  

 

Praktisk och organisatorisk erfarenhet  

- Hur gör du för att bedöma om en elev har problem med ohälsosam bantning? 

- Hur agerar du praktiskt om en elev har problem med ohälsosam bantning? 

- Finns det någonting som hindrar dig från att agera? - Vad? Kan du ge ett exempel? 

- Hur brukar föräldrar till elev med ohälsosamt bantningsbeteende reagera?  

- Vilket samarbete har du med andra professioner/institutioner? 

- Hur arbetar elevhälsan i allmänhet för att förebygga ohälsosam bantning? 

- Vilka möjligheter har du för att arbeta preventivt mot ohälsosamma bantningsbeteenden? 

 fortsättning: När, var, hur?  Kan du ge ett exempel? 

- Om du fick önska fritt, vilka resurser skulle få finnas? 

 

Avslutning 

- Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

- Tack för din medverkan, går det bra om jag hör av mig igen om det skulle uppstå något problem



 

 

 


