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Syftet med uppsatsen är att ge ökad förståelse för hur elevhälsan arbetar med frågor gällande 
anorexia nervosa i en ort i norra Sverige. De frågeställningar som studien utgick ifrån var vad 
elevhälsan ansåg vara orsaken till att elever utvecklar anorexia nervosa, hur elevhälsan 
arbetade upptäckande och förebyggande med anorexia nervosa samt hur samverkan såg ut 
inom elevhälsan och med andra organ. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer 
som riktades till personal inom elevhälsan. Studiens empiri analyserades utifrån Anthony 
Giddens struktureringsteori samt socialstyrelsens riktlinjer för elevhälsan. 

 
Studiens resultat åskådliggör likheter kring elevhälsans arbete kring anorexia nervosa i 
skolorna. En generalisering kring vilka elever som utvecklade ätstörningen var ej möjlig, dock 
påvisades gemensamma faktorer som bidrog till insjuknandet. Det upptäckande arbetet skedde 
främst via hälsokontroller eller orosanmälningar, gällande det förebyggande arbetet fanns 
ingen tydlig struktur på hur detta skulle utövas i praktiken. Elevhälsan visade tydlig 
samverkan både inom verksamheten och till yttre organ. De slutsatser man kan dra utifrån 
resultatet är dock otydlighet gällande lärarnas skyldighet kring elevhälsovårdsfrågor, de 
förväntades ta mycket ansvar men bistods inte med information som kunde stödja dem i 
arbetet.  
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INLEDNING	  
	  

Unga människor är en målgrupp som dagligen utsätts för påtryckningar från media om hur det 
idealiska utseendet skall vara. Kroppsfixering och smalhetsideal kopplas inte sällan 
tillsammans med upplevelsen om framgång och moralisk styrka (Gustafsson, Edlund, Kjellin 
& Norring, 2008). I det senmoderna samhället ser man inte längre kroppen som enbart ett 
fysiskt objekt, utan tvärt om någonting som ständigt skapas och omskapas i den sociala 
interaktionen. Detta kan i vissa fall resultera i en överdriven fixering av kropp och utseende, i 
synnerhet om individen bär på en bräcklig självkänsla. I ett samhälle präglat av 
mångfacetterade val, kan en flicka/pojkes sökande efter identitet många gånger vara 
komplicerad. Som en reaktion på detta väljer en del att ta till självsvält som ett försök att ta 
tillbaka kontrollen (Giddens, 1997). 

Allt detta var bara en fasad. Innerst inne var jag rädd och ensam, men jag hade en 
desperat önskan om att vara mig själv, att definiera vem jag var, att uttrycka mitt 
verkliga jag. Jag tittade på bilderna i veckotidningarna: där var flickorna vackra och 
smala. De tycktes uttrycka något som jag kände. Men jag var inte smal, och det ville jag 
vara. Jag slutade äta, inte dramatiskt utan lite i taget. (Giddens, 1997, s.127) 
 

PROBLEMFORMULERING	  OCH	  STUDIENS	  SYFTE	  

 
Skolan, en stimulerande plats för elever att komma till varje dag. Där eleverna skall kunna få 
den stöttning som krävs för att kunna utveckla självkänsla och trygghet. Detta är en vanlig 
förekommande beskrivning på hur skolor runt om i landet vill att eleverna skall se sin 
läroanstalt, som en trygg plats. Genom utvecklandet av elevhälsovården i Sverige är det nu ett 
krav att varje skola skall ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Allt för 
att elevhälsan skall kunna bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa (socialstyrelsen, 2013). Frågan är vad som händer när elevhälsan sätts på 
prov gällande det hälsofrämjande arbetet, när elever uppvisar beteenden som kan skada deras 
utveckling och självkänsla.  

När det kommer till anorexia nervosa är det av synnerligen stor vikt att ett upptäckande sker 
tidigt. Detta medför att vuxna som arbetar med barn och ungdomar måste besitta den kunskap 
som krävs för att kunna uppmärksamma varningssignaler. I föreskrifterna till den nya 
skollagen som kom år 2010 går det att tyda ett brett elevhälsoansvar, där bland annat 
elevernas hälsa poängteras (socialstyrelsen, 2013). Då anorexia nervosa många gånger ses 
som en komplex sjukdom med skilda inkörsportar och varierande orsaker kan man fråga sig 
om det idag finns en trygg grund för personalen inom elevhälsan att stå på när en elev 
utvecklar anorexia nervosa framför deras ögon. 

Studiens syfte är att förklara hur verksam personal inom elevhälsan ser på orsakerna till 
anorexia nervosa, hur elevhälsan arbetar upptäckande samt förebyggande med anorexia 
nervosa. Därtill skall det undersökas hur samverkan ser ut inom elevhälsan, med övrig 
skolpersonal och med organ utanför skolan kring frågor som rör anorexia nervosa. 
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De frågeställningar som studien kommer att utgå ifrån är; Vad anser verksam personal inom 
elevhälsan är orsakerna till uppkomsten av anorexia nervosa utifrån deras erfarenheter?Hur 
arbetar elevhälsan för att upptäcka elever med anorexia nervosa? Hur arbetar elevhälsan för 
att förebygga anorexia nervosa? Hur samverkar man inom elevhälsa, med övrig skolpersonal 
samt med organ utanför skolan kring frågor som rör anorexia nervosa? 
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KUNSKAPSÖVERSIKT	  
	  

För att underlätta studiens fortsatta läsning kommer vi nedan att redogöra för en 
kunskapsöversikt. Inledningsvis beskriver vi de fysiska och psykiska symptomen som 
uppkommer i samband med ett insjuknande av anorexia nervosa. Fortsättningsvis förklarar vi 
vad som ingår i kriterierna för att bli diagnostiserad med sjukdomen. Därefter beskriver vi 
vilket ansvar elevhälsan har i arbetet med elever som uppvisar ett stört ätbeteende och 
slutligen redogör vi för hur en behandling kan se ut.  

 
Symptom 
Anorexia Nervosa kan framträda relativt blygsamt. Oftast inleds sjukdomstillståndet med en 
längre eller kortare period av minskat matintag och det kan ta flera månader innan 
omgivningen reagerar på individens förändrade ätbeteende (Råstam Bergström, Gillberg & 
Gillberg, 1995). De mest framträdande symptomen vid anorexia nervosa är avmagring som ett 
resultat av ett begränsat kostintag i kombination med kräkningar eller laxering och 
tvångsmässig fysisk motion (Eriksson & Carlsson, 2001). Redan i ett tidigt skeende under 
viktnedgången ställer kroppen in sig på svält vilket visar sig genom en rad olika fysiska 
symptom. Hjärtat slår långsammare, kroppens ämnesomsättning sjunker, kroppstemperaturen 
sjunker, huden blir torr och frusen, tarmens aktivitet minskar och förstoppning tillstöter 
(Råstam Bergström et al., 1995). Amenorré (mensbortfall) är ett vanligt förekommande 
symptom vid anorexia nervosa. Detta inträffar nästan uteslutande vid stor viktnedgång och 
mensbortfallet kommer tämligen tidigt i sjukdomsförloppet (Kronvall & Theander, 1990).  
Efter ytterligare månader av svält kommer de kroppsliga symptomen te sig allt allvarligare. 
Lanugohår börjar uppträda på armar, ben och rygg med syfte att skydda kroppen mot 
nedkylning. Därefter följer grövre och mörkare behåring som till sist kan likna manlig 
behåringstyp. Vissa individer med anorexia nervosa kan efter ett år av självsvält få ett allt 
grövre utseende till följd av att händer, fötter och ansiktben förgrovas (Råstam Bergström et 
al., 1995). 

Ett av de mest förkommande psykiska symptomen vid anorexia nervosa är viktfobi, vilket 
oftast visar sig efter fem till sex kilos viktförlust (Råstam Bergström et al., 1995). Skräcken 
för att gå upp i vikt är intensiv och rädslan minskar inte trots det att den egna kroppsvikten 
fortsätter att rasa (Kronvall & Theander, 1990). Den viktminskning som individen 
åstadkommer genom självsvält innebär sällan någon lättnad av rädslan. Snarare ökar rädslan 
för viktökning för varje nytt kilo som individen minskar. Graden av störd 
verklighetsuppfattning är i detta avseende mycket hög. Parallellt med viktfobin uppstår ofta 
en överdriven fixering kring mat, denna fixering kan resultera i att personen börjar städa i 
kylskåp och skafferi samt laga mat till de övriga i familjen men utesluter sitt eget kostintag 
(Råstam Bergström et al., 1995). Till sjukdomsbilden hör även ett ökat kontrollbehov och 
tvångsmässiga tankar. Kaloriintag, viktnivå och motionering registreras och kontrolleras 
noggrant. Det är inte sällan som dessa tvångsmässiga förpliktelser även genomsyrar andra 
åtaganden, till exempel studier. Detta kan förklara varför personer med anorexia nervosa 
många gånger klarar av att sköta skolan förvånansvärt länge (Kronvall & Theander, 1990). I 
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takt med att den störda kroppsuppfattningen blir allt grövre, kommer den anorektiske att ta till 
nya metoder för att öka viktnedgången. Detta kan yttra sig i form av kräkningar, 
laxeringsmedel och minskat vätskeintag (Råstam Bergström et al., 1995).  Det är inte ovanligt 
att personer med anorexia nervosa tenderar att dra sig undan och bli allt mer isolerad. Ibland 
kan man uppleva att hela personligheten förändras och att individen blir mer negativ och 
utåtagerande. Självbilden kan snabbt växla mellan självöverskattning och djup självförakt och 
den anorektiske personen tenderar många gånger att se allt svart eller vitt (Kronvall & 
Theander, 1990). 

Diagnostisering 
Vad som skall räknas som en ätstörning och inte är tämligen komplicerat. Idag, både vad 
gäller kliniska arbeten med patienter och vid forskning världen över använder man sig av 
DSM-systemet. DSM-systemet betonar den centrala betydelsen av vikt och kroppsform för 
individens självkänsla samt den kraftiga rädslan för att gå upp i vikt (Clinton & Norring, 
2011). Kriterierna i DSM-systemet gjordes om år 1994 och enligt de nya kriterierna i DSM-
IV indelas anorexia nervosa i två grupper; anorexia nervosa med enbart självsvält och 
anorexia nervosa med hetsätning/kräkningar/laxering (Råstam Bergström et al., 1995). 

De kriterier som ingår i DSM-IV gällande anorexia nervosa är:	  

§ Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd. 
(T.ex. viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % av den 
förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att 
kroppsvikten är mindre än 85 % av den förväntade.)   

§ Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att denne 
är underviktig. 

§ Störd kroppsupplevelse avseende vikt och form, självkänslan överdrivet påverkad 
av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

§ Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs att minst tre på varandra 
följande menstruationer uteblir (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon 
endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t.ex med östrogen.) (Råstam 
Bergström et al., 1995, s.33) 
 

Elevhälsan – att upptäcka anorexia nervosa  
Elevhälsan har en viktig uppgift vad gäller upptäckandet av elever som har anorexia nervosa. 
Under de obligatoriska hälsokontrollerna som regleras i 2 kap 27 § av Skollagen (2010:800) 
ställer skolsköterskan frågor om motion och kost samt hur eleven ser på sin egen kropp och 
utseende (Johnsson, 2013). Det är inte sällan som en elev med anorexia nervosa upptäcks 
genom dessa kontroller, men anmälningar från oroliga föräldrar, vänner, skolpersonal och 
bespisningspersonal är även vanligt förekommande.  När detta sker tillkallar skolsköterskan 
eleven till ett samtal och en medicinsk bedömning. Efter att skolsköterskan gjort en medicinsk 
bedömning samt kontaktat vårdnadshavarna bedöms den fortsatta handläggningen 
(Västerbottens landsting, 2011). 

När en ätstörning är konstaterad har elevhälsan som uppgift att arbeta motiverande med att 
öka elevens sjukdomsinsikt. Mentorer och idrottslärare skall informeras om den aktuella 
situationen samt erbjudas stöd och regelbunden kontakt skall upprätthållas med 
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vårdnadshavarna. Kökspersonalen skall kontaktas angående kosten och miljön i skolmatsalen 
skall ses över. Det förekommer att skolsköterskan efter överenskommelse med BUP hjälper 
till med kontroll av blodtryck, puls och vikt för att underlätta elevens skolgång (Västerbottens 
landsting, 2011). 

Behandling av anorexia nervosa 
När det gäller behandling av anorexia nervosa finns det få välkontrollerade 
behandlingsmetoder, detta då olika metoder fokuserar på olika faktorer kring insjuknandet. 
Det som däremot är gemensamt för dessa metoder är att de fokuserar på ett högt 
motivationsarbete under hela processen och att det är viktigt att skapa en god relation till 
individen. Behandlingen skall vara individrelaterad då behovet av hjälp varierar mellan varje 
enskild individ. Det är ytterst viktigt att under behandlingsprocessens gång se varje litet 
framsteg som en vinst i sig samt att fokusera på vart personen befinner sig i förhållande till 
målet (Hägglöf, 2009). 
 
Oavsett behandlingsform gällande vård av anorexia nervosa är det viktigt att först och främst 
se till att viktminskningen avbryts och att en viktökning sedan sker. Det finns inga specifika 
målsättningar gällande hur stor viktökningen skall vara innan individen fortsätter 
behandlingen, detta är individbaserat. Det som däremot kan fastställas är att om behandlingen 
gäller en flicka/kvinna är målsättningen att försöka nå en vikt där menstruationen väntas 
återkomma om menstruationen funnits innan insjuknandet (Råstam Bergström et al., 1995).         
 
Gällande barn och ungdomar med ätstörningsproblematik är den behandlingsformen som man 
oftast tillämpar någon form utav familjeterapi i kombination med nutritionsbehandling 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011). Det finns olika slags terapiformer men 
den terapi som fått genomslag rörande patienter med anorexia nervosa är familjebaserad 
terapi, även känd som Maudsley-modellen. Denna terapi är utformad så att kärnpunkten ligger 
vid att få ett helhetsgrepp kring matsituationen i familjen, detta genom att aktivt delta vid 
måltiderna samt genom stödjande inslag. Behandlingen är uppdelad i tre olika steg; första 
steget avser matsituationer samt födointag. Vid andra steget undersöks de psykologiska hinder 
som hindrar upphävandet av ätstörningen. Det tredje steget handlar om att kunna identifiera 
familjemedlemmar som eventuellt hindrar barnets tillfrisknande och utveckling (Hurst, Read 
& Wallis, 2012). 
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TIDIGARE	  FORSKNING	  
	  

Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning som vi bedömer är relevant för studien. 
Den tidigare forskningen inkluderar såväl nationell som internationell forskning och 
behandlar bland annat uppkomsten av anorexia nervosa med fokus på medias påverkan samt 
hur man bör och inte bör tala om sjukdomen i klassrummen. Tidigare forskning om 
elevhälsan kommer också att presenteras. Materialet kommer senare att användas i analysen 
av studiens empiri. 

 
Det har påvisats att anorexia nervosa blivit ett allt större problem hos unga människor, 
framförallt hos unga kvinnor. Puberteten kan ses som en känslig tid då det sker många 
förändringar i kroppen av biologiska skäl. Detta kan i sin tur leda till en missnöjd syn på sin 
egen kropp och att personen som en reaktion till detta väljer att banta för att gå ner i vikt. Då 
bantning ses som en utav de primära riskfaktorerna att utveckla anorexia nervosa är dessa 
beteenden viktiga att uppmärksamma och skall tas på stort allvar (Rohwer & Massey-Stokes, 
2001). I en studie som genomfördes i Finland år 2007 har man kunnat påvisa att 2,2 procent 
av den finländska kvinnliga befolkningen utvecklar anorexia nervosa.  Inkluderar man de 
personer som endast uppvisar ett lindrigare anorektiskt tänk uppgår siffran till fem procent. 
Sjukdomen visade sig vara mest förekommande mellan 10-24 års ålder. De resultat man 
kunde utläsa av studien var att enbart hälften av de som insjuknade uppmärksammades och 
fick den vård som de behövde. (Lindström-Stachon, 2010). 
 
Gustafsson et al., (2008) menar att det inte finns någon specifik faktor som orsakar anorexia 
nervosa hos individer utan att det är en mångfacetterad process. Detta innefattar psykologiska 
dispositioner samt sociala och fysiologiska faktorer. En vanlig motivationsfaktor som finns i 
samhället är strävan efter en, i egna ögon, perfekt kropp, då utseende kan skapa viss framgång 
för individer. Perfektionism har en stor roll för personer med ätstörningsproblematik och det 
finns idag metodiska budskap från den sociala miljön att en smal kropp är önskvärd. Därför är 
det betydande att försöka se hur enskilda och sociokulturella faktorer samverkar och att 
insjuknandet inte behöver bero på en specifik faktor. Det är viktigt att se hur individens 
tankar, attityder och handlingssätt förändras genom olika sociala inflytanden. 
 
Ofta framträder en negativ kroppsuppfattning till följd av påtryckningar av omvärlden att 
anpassa sig till vad som anses vara samhällets kroppsideal. Det har länge talats om att media 
såsom tidningar och television varit den bidragande faktorn till uppkomsten av dessa ideal. 
Personer med undervikt är eftertraktade medan överviktiga personer ses som normavvikande, 
följaktligen att smala människor accepteras mer än överviktiga i samhället (Engeln-Maddox 
& Miller, 2005). De senaste åren har däremot en trend visat att internet har stor påverkan på 
speciellt unga människor. Via internetforum ges personer utrymme att dela med sig av diverse 
bantningstips och kroppsideal, något som kan ha lika stor påverkan på individen som media 
har (Bell & Dittmar, 2011). Det har myntats ett uttryck som kallas ”thinspiration” vilket 
innebär att personer delar med sig av bilder på underviktiga personer på internet i syfte att 
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kunna inspirera andra till att uppnå detta kroppsideal (Curry & Ray, 2010). Det har visats att 
unga människor som redan arbetar hårt för att bilda sin egen identitet oftare påverkas av 
denna typ av media och kan befinna sig i riskzonen för att utveckla anorexia nervosa. Denna 
typ av kommunikation inom internetforum kan främja en kultur där isolering och missriktad 
identitet blir allt vanligare vilket kan öka sårbarheten hos den enskilde (Curry & Ray, 2010).  
  
Trots att flickor och kvinnor oftast är överrepresenterade när man talar om vilka som drabbas 
om anorexia nervosa är det viktigt att inte låta pojkar och män komma i skymundan. En utav 
anledningarna till varför denna målgrupp inte är lika uppmärksammad kan vara för att deras 
viktnedgång istället kan ses ha en fysisk orsak snarare än en psykisk av omgivningen. 
Skillnaden mellan dessa kön är att flickor/kvinnor oftast använder sig utav bantning som ett 
sätt att gå ned i vikt medan pojkar/män använder träning för att uppnå resultat. Det som dessa 
personer har gemensamt är att alla känner ett stort missnöje med sin kropp och att de påverkas 
av egna kroppsideal (Romero, 1994). 
 
Bland experter finns det delade meningar om huruvida information om anorexia nervosa skall 
delas i klassrummen då det kan väcka tankar om sjukdomen som nödvändigtvis inte fanns 
innan. Enligt Evans, Rich och Holroyd (2004) kan varningar för bantning och ätstörningar öka 
risken för att dessa beteenden eskalerar istället för det ursprungliga syftet att avskräcka. 
Cartier, Stewart, Dunn och Fairburn (1996) gjorde en studie på 50 stycken skolflickor i tidiga 
tonåren med syfte att förklara hur ett förebyggande arbete gällande anorexia nervosa kan 
påverka eleverna. Programmet varade i åtta veckor där flickorna varje vecka i 45 minuter blev 
tilldelade information gällande kroppsuppfattningar, ätstörningar, bantning, hälsosam mat 
etcetera med avsikten att detta skulle ge flickorna en ökad kunskap kring en hälsosam livsstil. 
Efter studiens slut kunde forskarna se ett positivt resultat då alla flickor hade fått en ökad 
kunskap om dessa ämnen. Vid uppföljningen sex månader senare visade det sig att kunskapen 
om ämnena fortfarande var hög men att flickornas tankar om bantning och 
kroppsmedvetenhet emellertid ändrats efter denna studie. Ett flertal flickor hade börjat 
kontrollera sin vikt samt börjat banta, något som forskarna såg oroväckande på. Det samband 
som forskarna fann var att ett förebyggande arbete i skolorna kan innebära mer skada än 
nytta. Det nämndes dock i studien att det krävdes mer forskning inom detta område innan 
resultaten kunde generaliseras till större sammanhang (Cartier et al., 1996). 
 
I Rich och Evans (2005) artikel berättar unga tonårsflickor om sina upplevelser av vad skolan 
gjorde för att stödja dem i kampen mot anorexia nervosa. Majoriteten av intervjupersonerna 
skildrar skolan som en plats där det fanns rum för mycket oförståelse och en rädsla över att 
prata om sjukdomen. Detta ledde till avståndstagande från skolkamrater och lärare och i vissa 
fall även mobbning då personernas beteende och utseende avvek från det normala. I skolorna 
hade fokus några år legat på en mer hälsofokuserad skolgång, framförallt gällande den fysiska 
hälsan. I utbildningen hade det inriktats på vad som skall undvikas i matväg för att kroppen 
skulle må bra, att fetter och stora mängder kolhydrater var dåligt och något eleverna skulle ta 
avstånd ifrån. All träning var bra och att det endast var positivt om man tränade mycket (Rich 
& Evans, 2005). Ordet hälsa har fler ungdomar börjat associera med något negativt, att det 
endast handlar om att motionera, äta nyttigt och hålla sig i form. Hälsobudskapen blir inte- 
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eller anti-frågor vilket i sin tur kan leda till kroppsfixering och ohälsosamma kroppsideal 
(SOU 2000:19). Att fokusera på hälsa i skolor genom att tala om hälsofaror och vad som skall 
undvikas kan vara en lika stor trigger som att tala om ätstörningar i klasserna (Rich & Evans, 
2005).  Evans et al. (2004) menar att information om mat och ätande borde ges i positiva 
sammanhang och understryker vikten av att berätta om den friska kroppens funktioner och 
behov. All information i klassrummen som fokuserar på hälsa skall ges ur ett 
friskhetsperspektiv.  

 
Claude-Pierre (1999) poängterade vikten av att uppmuntra barn till att acceptera sig själva. 
Det är viktigt att barnen lägger fokus på och lär sig uppskatta sina positiva sidor. Skolan och 
skolpersonalen har i detta avseende en betydande roll. Keca & Cook-Cottone (2005) skriver i 
sin artikel att skolpersonalen kan förebygga anorexia nervosa även om de inte har omfattande 
kunskap inom området. Det lärarna kan göra är att uppmuntra eleverna till bättre 
självförtroende och förebygga mobbning inom skolan.  
 
Eftersom det visat sig vara svårt att förebygga anorexia nervosa menar Currin och Schmidt 
(2005) att det är viktigt att man i ett sådant tidigt skeende som möjligt upptäcker elever som är 
på väg att insjukna i anorexia nervosa. Här har elevhälsan tillsammans med skolans lärare en 
betydande roll. Ju tidigare upptäckandet sker, desto större chans har individen att tillfriskna. 
Robert-McComb (2001) betonar vikten av att uppmärksamma elever som befinner sig i 
riskzonen. När skolpersonalen misstänker att en elev är på väg att insjukna skall man direkt 
koppla in dem som är kunniga inom området. I Folkhälsoinstitutets rapport (1999) talar man 
om frontpersonal bestående av skolsköterskor och skolkuratorer. Frontpersonalen skall besitta 
särskild kunskap vad gäller tidiga tecken och symptom angående anorexia nervosa samt hur 
en elev kan få vidare hjälp om sjukdomen bekräftas. 
 
År 2010 genomfördes en studie om elevhälsan på uppdrag av skolstyrelsen. Studien bygger på 
33 skolor från sju olika kommuner och sammantaget genomfördes cirka 150 intervjuer med 
rektorer, lärare, elevhälsan och kommunal skolledning. I studien framgår det att elevhälsans 
arbete till största del fokuserar på ungdomars ohälsa, på individnivå. Ambitioner finns att 
arbeta förebyggande och att rikta in sig på det friska, i praktiken existerade detta dock i ytterst 
liten grad. Respondenterna uppgav att dagens elever finner allt fler orsaker att må dåligt, så tid 
och resurser riktas därför främst till de ungdomar som uppvisar ohälsa (Skolverket, 2010). 
 
I studien framgår det även att elevhälsan tycker det är svårt att utforma mål för ett främjande 
och förebyggande arbete. Orsakerna grundar sig främst i att det inte finns tid och utrymme för 
att arbeta förebyggande. Resultatet visade att det i de flesta skolorna saknades skriftliga 
gemensamma mål, liksom resultatuppföljningar och utvärderingar av elevhälsans arbete. I 
studien undersöktes även lärarnas hantering av elevhälsofrågorna. Uppfattningen var att de 
flesta lärare tog sig an uppgiften men att de var begränsade i form av tid och resurser. Flera av 
respondenterna upplevde att de var tvungna att ta ett större ansvar och hantera situationer som 
de inte var utbildade för (Skolverket, 2010).  
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I den tidigare forskningen har man kunnat påvisa negativa effekter av att gå ut i klasser och 
informera om ätstörningar (Evans et al., 2004). Resultatet av studien gjord av Cartier et al. 
(1996) påvisade att elevernas fixering kring vikt och bantning ökade i och med informationen. 
Däremot betonar Rydberg (1995) vikten av att inte se förbi flickan/pojken. Det bästa man kan 
göra är att vara ärlig och rak. Hur man skall arbeta förebyggande i skolorna är omtvistat. I 
Skolverkets studie (2010) kunde man avläsa att det på grund av tidsbrist och bristande 
resurser ej gavs utrymme till något arbete av förebyggande karaktär trots att det står skrivet i 
lagen (Johnsson, 2013). Eftersom det är svårt att förebygga anorexia nervosa är det av stor 
vikt att elevhälsan har den kunskap som krävs för att känna igen tecken och symptom redan i 
förstadiet till sjukdomen (Folkhälsoinstitutet,1999) (Glant, 2000).  
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METOD	  OCH	  TILLVÄGAGÅNGSÄTT	  

 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. När man använder sig utav kvalitativ 
forskning söker man oftast efter en djupare förståelse för idéer, attityder och företeelser. Den 
kvalitativa forskaren har sällan som mål att bestämma omfattningen utav någonting utan 
syftar snarare till att försöka upptäcka vad det är som händer och sker (Renck & Starrin, 
1996). De data som samlas in i form av intervjuer, observationer eller nedskrivna 
anteckningar använder sig forskaren av för att på djupet beskriva och förstå verkligheten 
(Fejes & Thornberg, 2012). Intervjun är en forskningsmetod uppbyggt på en struktur och med 
ett särskilt ändamål som medför att forskaren får den specifika kunskap han söker	  (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I vår studie har vi använt oss utav semistrukturerad intervjuer. Den 
semistrukturerade intervjun är uppbyggt på ett frågeschema och verkar som ett stöd för 
intervjuaren (Bilaga 1). Frågorna är framförallt öppna och intervjuaren ges möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Det är i detta avseende viktigt att intervjuaren är lyhörd 
inför vad det är som respondenten säger (Renck & Starrin, 1996). 

Avgränsningar 
Avsikten med studien var att undersöka hur elevhälsan arbetade med ätstörningar. Då det 
finns flera olika former av ätstörningar valde vi att koncentrera oss på anorexia nervosa. Detta 
är en sjukdom som kryper allt längre ner i åldrarna och som drabbar allt fler (Statistiska 
centralbyrån, 2007). Vår grundtanke var att rikta in oss på elevhälsan inom högstadieskolor. 
Dock gjorde ett svalt intresse från personalens sida det ytterst svårt att få tag på det antalet 
intervjupersoner vi behövde för att studien skulle bli genomförbar. Då insjuknandet av 
anorexia nervosa vanligast sker mellan åldrarna 10-24 valde vi därför att även kontakta de 
gymnasieskolor som var belägna inom denna kommun (Lindström-Stachon, 2010). Orsaken 
till varför vi valde att koncentrera studien på skolkuratorers samt skolsköterskors kunskap var 
för att vi ansåg att det var den personal som arbetar närmst eleverna för att upptäcka 
anorektiska symptom samt att de även möter elever som misstänks ha anorexia nervosa. Då 
samtliga författare studerar socionomprogrammet på Umeå Universitet valde vi att genomföra 
studien i en ort i norra Sverige. Vi ansåg att det underlättade för studien att kontakta 
skolkuratorer samt skolsköterskor från en specifik kommun. Detta då intervjupersonerna blev 
lättillgängliga samt att tidsbrist gjorde det omöjligt för oss att ansvara för intervjuer i flera 
olika kommuner. 

Urval 
Då grundtanken med studien var att undersöka elevhälsan vid högstadieskolorna i kommunen 
valde vi att via mail kontakta varje individ i skolorna som var anställd som antingen 
skolkurator eller skolsköterska. Kontaktuppgifterna till varje enskild personal hittades på 
kommunens hemsida. I mailet presenterade vi kort syftet med studien samt att de vid intresse 
skulle höra av sig för en intervju innan ett visst datum. Då vi på grund av tidsbrist inte kunde 
utföra för många intervjuer valde vi att sätta en övre gräns på maximalt sex stycken intervjuer. 
Vid fler intresseanmälningar skulle vi ha skrivit ned alla namn på lappar för att sedan lottat 
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fram sex stycken intervjuer. Detta kallas för ett obundet slumpmässigt urval och innebär att 
varje element har lika stor chans att bli vald samtidigt som det sker utan forskarens styrning, 
det är slumpen som avgör vilka respondenterna blir (Denscombe, 2009). Efter att datumet för 
intresseanmälan gått ut hade enbart en respondent tackat ja till att delta i studien. Med 
anledning av detta valde vi att återigen via mail skicka ut en påminnelse. Sammantaget fick vi 
fram tre stycken personer som var villiga att delta i intervjun vilket vi ansåg vara ett för litet 
antal för att studien skulle bli genomförbar. Vi valde därför att bredda vår studie så att även 
skolkuratorer och skolsköterskor på gymnasieskolorna i kommunen skulle få möjlighet att 
delta. Denna gång valde vi att ha en övre gräns på fyra stycken respondenter, det vill säga sju 
stycken totalt. Istället för att kontakta personalen via mail valde vi denna gång att via telefon 
presentera studien samt göra en förfrågan om att vara med på en intervju. Via en telefonlista 
över samtlig personal gjorde vi därefter ett systematiskt urval vilket är en typ av 
sannolikhetsurval. Systematiskt urval innebär att enheterna eller individerna i populationen 
arrangeras på ett visst sätt. En startpunkt väljs ut slumpmässigt och sedan väljs var exempelvis 
femte person av populationen ut för urvalet (Denscombe, 2009). I detta fall blev det var tredje 
individ. Efter att ha kommit upp i fyra stycken respondenter valde vi att avbryta sökandet då 
gränsen för maximalt antal intervjuer blivit nådd.  

Bortfallsanalys 
Vid intervjuerna skedde ett bortfall av en respondent på grund av sjukdom, vi genomförde 
därför sex intervjuer istället för sju som planerat. Det är viktigt att påpeka en eventuell 
snedvridning i det resultat som visas på grund av bortfallet (Bryman, 2011). Då respondenten 
som insjuknade hade yrket skolkurator betydde detta att vi intervjuade fyra skolsköterskor och 
två skolkuratorer. Respondenterna som kom från högstadieskolor i kommunen var tre stycken, 
samma antal kom från gymnasieskolorna.  

Intervjuförfarande 
Innan vi startade intervjuprocessen såg vi till att ha tillräckligt med förkunskaper kring det 
valda området. Efter att ha tagit del av väsentlig litteratur och tidigare forskning bearbetade vi 
fram en intervjuguide av semistrukturerad karaktär. Intervjuguiden utgjordes av öppna frågor 
som sorterades under fyra olika teman kunskap/synsätt, upptäckande arbete, förebyggande 
arbete och samverkan. Intervjuguiden använde vi sedan som stöd och vägledning i mötet med 
respondenterna. Intervjuerna genomfördes löpande under studiens första veckor. För att 
underlätta för respondenterna valde vi att genomföra intervjuerna vid respondenternas 
respektive skola. Hur lång tid intervjuerna tog att genomföra skilde sig åt allt mellan 50 till 80 
minuter.  Vi anpassade längden på varje tema utifrån den tid vi hade på oss, så att vi skulle ha 
möjlighet att gå igenom samtliga frågor. Under intervjuerna närvarade aningen två eller tre 
intervjuare. För att försäkra oss om att inte missa viktig information valde vi att använda oss 
utav en diktafon. Detta medförde samtidigt att vi kunde lägga större fokus på det som sades i 
rummet.  

Analysmetod 
Vi har i studien valt att arbeta med det införskaffade datamaterialet utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Detta innebär att man redogör för likheter och skillnader i textinnehållet samt 
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att man tolkar det insamlade materialet. I denna studie skedde detta med hjälp av koder och 
kategorier (Lundman & Graneheim, 2012). Under analysens gång bearbetade vi materialet 
utifrån vår förståelse och med utgångspunkt i respondenternas upplevelser av arbetet inom 
elevhälsan. Inom vårdforskning har metoden användas på både en latent och manifest nivå. 
Båda analyserna består utav texttolkningar, det som skiljer dem åt är tolkningarnas djup och 
abstraktionsnivå (Graneheim och Lundman, 2004). Att beskriva det som yttras i texten, det 
synliga och uttalade innehållet, har inom vårdforskning kallas för manifest innehållsanalys. 
Den latenta innehållsanalysen fokuserar på att tolka den underliggande mening som finns i 
texten. I denna studie valde vi att koncentrera oss på den manifesta innehållsanalysen, detta då 
resultatet av analysen ansågs mer tillförlitligt ju mindre vi subjektivt tolkade data som bestod 
av den icke-verbala kommunikationen. Vi ansåg det ej relevant för studien att analysera 
respondenternas kroppsspråk och eventuella tystnader då frågeställningarna blir besvarade 
genom deras muntliga uttalanden (Graneheim & Lundman, 2004). 

I studien medverkade sex respondenter från elevhälsan, fyra sjuksköterskor och två kuratorer. 
Det första steget i analysen var att transkribera det insamlade materialet. För att underlätta den 
fortsatta dataanalysen justerade vi materialets format genom att låta våra frågor och 
kommentarer stå i kursiv text och respondenternas svar stå i normal text. Intervjuguiden 
utgjordes av teman som kan likna domäner. Domäner är delar av texten som avgränsar ett 
specifikt område och som utgör en grov struktur (Lundman & Graneheim, 2012). För att vi 
skulle få en helhetsbild av vårt insamlade material läste vi igenom all text separat två gånger 
och diskuterade därefter innehållet. Nästa steg bestod utav sökandet efter meningsbärande 
enheter. Meningsbärande enheterna kan bestå utav enstaka ord, meningar eller stycken som 
hör ihop genom sitt innehåll eller sammanhang (Lundman & Graneheim, 2012). Tillsammans 
gick vi igenom texten och valde ut de meningsbärande enheterna som svarade mot vårt syfte. 
De meningsbärande enheterna kom därefter att kondenseras. Lundman och Graneheim (2012) 
förklarar att kondensering innebär att man gör texten kortare och mer lätthanterlig, men 
samtidigt ser till att inget viktigt eller centralt försvinner. Efter att de meningsbärande 
enheterna kondenserats sammanförde vi dem med olika koder.  Detta kallas för att man 
abstraherar den kondenserade texten. Samtliga koder kom därefter att föras in under 
kategorier och underkategorier. De koder som förenas under samma kategori skall vara 
besläktade med varandra samt skall kunna gå att urskiljas från koder under andra kategorier 
(Lundman & Graneheim, 2012). Slutligen valde vi att skapa olika teman utifrån våra 
kategorier. Syftet med teman är att skapa en röd tråd av mening i texten. Innehållet i temat 
skall kunna besvara frågan vad handlar det här om? (Lundman & Graneheim, 2012). 

Etiska reflektioner 
Denscombe (2009) tydliggör värdet av att som forskare beakta de etiska principer som finns i 
regelverk för att värna om deltagarnas säkerhet. Personerna skall inte bli lidande på något sätt 
genom sin delaktighet. Under forskningsprocessens gång skall det uppmärksammas om 
forskningen bidrar till huvudsakligen nytta eller om det finns ett stort risktagande med arbetet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I arbetet med denna studie har vi valt att beakta de fyra etiska 
principerna; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 
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(Bryman, 2011). Nedan kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att ta hänsyn till 
de etiska principerna. 

Informationskravet	  och	  samtyckeskravet	  
När forskning involverar människor skall de, med få undantag, informeras om forskningen 
och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Denna information 
skall som regel ske både muntligt och skriftligt och huvudprincipen är att all information som 
kan tänkas påverka individens ställningstagande skall delges (Kalman & Lövgren, 2012). I 
kontakt med personal på högstadieskolor i kommunen valde vi att via mail underrätta om 
information som var relevant för deras deltagande. I mötet med respondenterna vid 
intervjutillfället valde vi att återigen informera om undersökningen, denna gång muntligt. 
Gällande informationen som delgavs till personal på gymnasieskolor i kommunen 
underrättades de först muntligt via telefon för att sedan vid intervjutillfället skriftligen ta del 
av vad deltagandet vid denna undersökning innebar. Gällande samtyckeskravet är det av stor 
vikt att alla deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Deltagarna har rätt att avbryta medverkan när som helst under processens gång, i denna 
undersökning gäller detta intervjutillfället (Kalman & Lövgren, 2012). Efter att ha informerat 
respondenterna om vår studie kunde ett samtycke inhämtas muntligt och i vissa fall även 
skriftligt om deltagandet i studien. 

Konfidentialitetskravet	  
Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren skall vara noga med hur denne förvarar data 
så att obehöriga ej skall få tillgång till materialet. Konfidentialitetskravet syftar även till att 
personers eller gruppers identitet skall skyddas i form av avidentifiering (Kalman & Lövgren, 
2012). Under intervjuerna valde vi att använda oss av en diktafon. Materialet transkriberades 
och ljudfilen raderades därefter. Allt transkriberat material förvarades på samma dator och vi 
undvek att sända materialet över mail.  I samband med transkriberingen avidentifierade vi 
skolan och personens namn och valde enbart att behålla respondentens befattning. Vi har 
ytterligare beaktat konfidentialitetskravet genom att ej ange namnet på den kommun som vi 
har undersökt. För att säkerställa att ingen känslig data presenterades i vår slutprodukt har vår 
handledare noggrant granskat materialet före publikation. När uppsatsen var godkänd för 
publikation förstördes all rådata. 

Nyttjandekravet	  
Precis som ovan nämnd etisk princip syftar nyttjandekravet till att skydda individers integritet. 
Uppgifter om enskilda eller grupper får endast användas för forskningsändamål och får därför 
ej utlånas eller säljas till icke-vetenskapliga syften (Kalman & Lövgren, 2012). Vi beaktade 
denna etiska princip genom att inte låta någon utomstående ta del av materialet. Skulle 
skolstyrelsen eller rektorer från Västerbottens län vilja få tillgång till studiens rådata kommer 
vi att avslå detta och endast låta dem ta del av slutprodukten.  

Förförståelse 
Då vi, speciellt under tonåren, haft vänner och bekanta som lidit utav ätstörningar är ämnet 
anorexia nervosa något som vi själva ansågs behövde få bredare kunskap om. Anledningen till 
varför vi involverade elevhälsan berodde på en nyfikenhet att veta om det pågick ett 
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fungerande arbete kring detta ämne. Ingen av författarna till den aktuella studien har under 
socionomutbildningen praktiserat hos en skolkurator. Det har däremot skett ett flertal 
studiebesök hos skolkuratorer vilket innebar att vi redan besatt viss förståelse för arbetet inom 
elevhälsan. Vid studiebesöken har kuratorerna beskrivit hur fokus i flera år legat på att 
försöka prioritera de elever som hade uttalade hjälpbehov. De individer som drabbades av 
anorexia nervosa i vår närhet insjuknade successivt, tecknen var inte tydliga i början. Därför 
hamnade dessa personer i ett slags gränsland där det var svårt att veta om de blev väldigt 
hälsomedvetna eller om de utvecklat ett skadligt beteende. Hjälpen kom inte förrän anorexia 
nervosa var tydligt märkbar. Alla personer i omgivningen, elever som personal, valde att stå 
passiva vid sidan om. Då vi hade personliga erfarenheter gällande detta ämne var det viktigt 
att våra upplevelser i minsta möjligaste mån påverka objektiviteten under analysprocessen och 
resultatskrivningen. Detta möjliggjordes genom ett kritiskt förhållningssätt gällande det 
material vi införskaffade, datamaterialet ifrågasattes i syfte att hitta alternativa förklaringar 
(Olsson & Sörensen, 2007). Dessa personliga erfarenheter ansåg vi dock ha varit till vår 
fördel under studien, vi hade vissa förkunskaper om både kuratorers roll i skolan samt hur det 
kunde se ut att vara på andra sidan, som en elev som sökte hjälp. 

Validitet och generaliserbarhet 
Det förekommer diskussioner huruvida begreppen validitet och generaliserbarhet är relevanta 
för kvalitativ forskning. Validitet förekommer ofta i sammanhang där resultatet skall vara 
mätbart vilket inte är huvudsyftet med kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Begreppen har 
därför till viss del anpassats, detta genom att skilja på intern- och extern validitet och intern- 
och extern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till i vilken utsträckning undersökningen kan 
replikeras, inom kvalitativa studier kan detta innebära svårigheter då exakt samma sociala 
situation ej kan utspelas en andra gång.  Intern reliabilitet beskriver i vilken omfattning 
resultaten är opåverkbara av omständigheterna igenom studien. Man kan öka den interna 
reliabiliteten om man är noggrann med hur tolkningar genomförs. När vi valde att tolka den 
data vi införskaffade oss via respondenterna var vi noga med att endast analysera den verbala 
kommunikationen. Orsaken till detta var för att vi inte ansåg oss besitta de verktyg som 
krävdes för att göra en analys av den icke verbala kommunikationen. I denna studie har även 
den interna validiteten fått stå i centrum, det var viktigt att påvisa att likheten mellan våra 
iakttagelser och de teoretiska idéerna skall vara god. Alltså att de slutsatser som dragits i den 
aktuella situationen strävade efter att uppnå trovärdighet. Den externa validiteten beskriver 
generaliserbarheten i studien, alltså i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra sociala 
miljöer.  

Metodreflektion 
Den kvalitativa forskningen påverkas i hög grad av forskaren subjektivitet, vilket både kan 
vara till fördel och nackdel för studien.  Resultatet och framförallt analysen kommer att 
påverkas av hur mycket kunskap forskaren har om sitt valda område samt forskarens 
självdisciplin och kreativitet. Samtidigt ger den kvalitativa forskningen möjlighet till en 
integration av mänskliga erfarenheter och tolkningar, vilket i sin tur kan ge upphov till nya 
förståelser av det studerade området (Fejes & Thornberg, 2012).  Vad gäller intervju som 
forskningsmetod finns det flera aspekter man måste ta hänsyn till och uppmärksamma. Som 
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intervjuare skall det undvikas att utgå från att allt som respondenten säger är sant. Det finns en 
rad förhållanden som under intervjuprocessen kommer att påverka respondenten, däribland 
interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen. För att intervjun skall kunna verka 
som en hållbar forskningsmetod krävs det att forskaren är väl medveten om de krav som ställs 
på en god intervjuteknik (Renck & Starrin, 1996). Att använda sig utav en semistrukturerad 
intervjuguide med öppna frågor medför både för- och nackdelar.  Bryman (2011) påpekar att 
öppna frågor kan bidra till att respondenten svävar iväg. Detta kan i sin tur medföra att viss 
data blir oväsentlig och obrukbar. Vid öppna frågor måste materialet även kodas vilket är 
tidskrävande, liksom resultatet av kodningen kommer att variera beroende på vem det är som 
kodar. Bryman (2011) redogör också för de positiva egenskaperna med att använda sig utav 
öppna frågor. Respondenterna får här möjlighet att fritt svara utifrån det som intervjuaren 
frågar om, vilket också kan ge upphov till oförutsägbara och spännande reflektioner.  

Ansvarsfördelning 
Arbetsfördelningen har i studien varit svår att urskilja då författarna vid samtliga avsnitt 
gemensamt arbetat fram det material som presenterats. I efterhand går dock att separera några 
avsnitt där författarna haft olika stort ansvar för textinnehållet. Ingen författare har dock 
kunnat urskiljas som mer eller mindre delaktig i processen och samtligt material har vid 
arbetstillfällena diskuterats fram gemensamt i författargruppen. Anna Cottman har haft extra 
ansvar för de etiska reflektionerna i metodkapitlet samt det upptäckande arbetet som nämns i 
resultatet och analysen. Frida Åberg ansvarade för analysmetoden i metodkapitlet samt det 
förebyggande arbetet i resultatet och analysen. Fatme Ahmed ansvarade för tidigare 
forskning, samverkan i resultatet och analysen samt avgränsning och urval i metodkapitlet. 
Anna Cottman och Frida Åberg har gemensamt skrivit teorikapitlet där Anna Cottman har det 
yttersta ansvaret för Giddens struktureringsteori och Frida Åberg det yttersta ansvaret 
gällande socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. De delar som inte nämnts ovan är 
gemensamt skrivna av författarna, ej bara diskuterade, och en ansvarsfördelning har därför 
inte varit möjlig at genomföra. 
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TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
	  

Strukturen i detta kapitel kommer inledningsvis att utgöras av Anthony Giddens 
struktureringsteori. Genom denna teori anser vi oss kunna förklara vårt empiriska material 
kring varför individer utvecklar anorexia nervosa. För att underlätta läsningen har 
underrubriker till Anthony Giddens struktureringsteori skapats där vissa begrepp poängteras 
och beskrivs närmare. Efter redogörelsen av vår valda teori kommer vi att presentera en 
myndighetsrapport, socialstyrelsen riktlinjer för elevhälsan.  Detta gör vi som ett komplement 
till våra teoretiska utgångspunkter för att närmare kunna analysera elevhälsans arbete. 

Giddens struktureringsteori 
Giddens teori om modernitet, identitet och socialt vardagsliv grundar sig på teorin om att 
människan är kapabel till att reflektera och reglera sina handlingar och att självet därmed inte 
är något passivt ting. Giddens menar att moderniteten förändrar det vardagliga sociala livets 
karaktär och påverkar samtidigt våra personliga erfarenheter (Johnsson, 2003). Enligt Giddens 
lever vi i en värld av risker och osäkerhet som präglas av snabba förändringar. I det 
traditionella samhället skapade vi vår identitet utifrån djupt rotade faktorer såsom klass och 
nationalitet. I dagens samhälle däremot finns det betydligt fler faktorer som är med och 
påverkar vårt identitetsskapande.  När de traditionella vägvisarna försvunnit ställer den 
sociala världen oss inför en mängd olika val; vem vi skall vara och hur vi skall leva våra liv 
(Giddens, 1997). 

Socialisationen	  	  
I det moderna samhället skapar och omskapar människan ständigt sin identitet utifrån det 
sociala samspelet. Den process som går ut på att människan lär sig det specifika samhällets 
livsstil kallas för socialisation (Giddens, 1993). Giddens delar upp socialisationsprocessen i 
två olika led, den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. I den inledande 
fasen har familjen en stor roll. Barnet lär sig i denna fas hur man skall vara och agera, liksom 
anpassar sig successivt till den rådande kulturen. Socialisationen kopplas även samman 
mellan generationer. Föräldrarnas uppfostran kommer gradvis att påverka barnets utveckling 
och identitet. Föräldrarnas roll som den främsta förebilden kommer dock successivt att svalna 
i och med att barnet växer och blir äldre. Faktorer som vänner, skolan och massmedia 
kommer i fortsättning att få en mer uttömmande roll. I dessa sammanhang lär sig barnet/den 
vuxna det specifika samhällets riktlinjer, uppfattningar och värderingar. Individerna kommer 
genom sitt sammanhang även att gå in i sociala roller som präglas av olika förväntningar 
beroende på vilken typ av sammanhang individen befinner sig i. Däremot poängterar Giddens 
det faktum att ingen står passiv inför socialiseringsprocessen, vi kan alla vara med att styra 
och forma processen (Giddens, 2003). 

Livsstil	  
Giddens (1997) poängterar livsstilens dominans i det moderna samhället. Tidigare har livsstil 
kunnat betraktas som ett resultat utav ytlig konsumtion, men Giddens hävdar att begreppet 
livsstil rymmer mer än så. Livsstil skall ses som kluster utav olika beteenden, rutiner och 
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vanor som individen utvecklar och lever efter. Likaså förutsätter samhället att individen skall 
ta ställning till valet och på egen hand utforma en livsstil och livsplan (Johansson, 2007).  

Livsstil skall betraktas som någonting individen ”tar” eller ”gör”, snarare än någonting som 
går i arv. Oftast handlar det om små val i vardagen som blir till rutiner för individen. Klädval, 
matvanor, umgängeskrets och fritidsintressen är praktexempel på val som individen ställs 
inför nästan varje dag. Dessa val skall inte bara ses som beslut om hur man skall handla, utan 
Giddens menar att dessa val även ger uttryck för vem man vill vara. Det som kännetecknar en 
livsstil är att den är knuten till en specifik handlingsmiljö. Individen ställs ofta inför beslut om 
att ta val som innebär en inkludering i den specifika miljön, men då på bekostnad av andra 
tänkbara alternativ (Giddens, 1997). Det senmoderna samhället präglas i allt högre grad utav 
massmedias påverkan. Idag kommer människor i kontakt med kulturer och miljöer från hela 
världen, vilket också medför att gränser suddas ut mellan miljöer som tidigare var åtskilda. 
Valmöjligheten mellan livsstilar blir oändlig och konsekvenserna blir att individer tenderar att 
sträva efter en livsstil långt bortom dess egen kontext (Giddens, 1997). 

Kroppen	  
Kroppen är ingen given biologisk enhet, utan skapas och omskapas ständigt i olika berättelser 
om jaget. Människans kroppsuppfattning och utveckling av jagidentitet är en del av individens 
vardagliga sociala interaktion. Giddens hävdar att det är av stor vikt att människan har 
kontroll över sin sociala interaktion, liksom kontroll över sin kropp. Människan skall sträva 
efter att integrera sin kroppsuppfattning med dess övergripande jagbild. Misslyckas detta kan 
det leda till utvecklandet av en falsk självbild och på sikt även psykiska störningar. För att 
människan kunna uppnå en sund inställning till sin kropp måste individen integrera 
uppfattningen om sin kropp i självet (Johansson, 2007). 

I och med modernitetens framväxt blir vissa typer av kroppsliga framträdande och 
uppträdande av särskilt stor vikt. När Giddens talar om framträdande syftar han på kroppens 
ytliga drag, det vill säga hur man klär och smyckar sig. När han talar om uppträdande syftar 
han på hur individen mobiliserar sin kropp i förhållande till de vardagliga normerna. I det 
moderna samhället tvingas individen anpassa både sitt framträdande och uppträdande till de 
krav som gäller i den specifika miljö som individen befinner sig i. Ett centralt begrepp när 
man talar om kroppen och självförverkligandet är kroppskänsla. Giddens hävdar att 
kroppskänsla kan liknas med kroppslig omvårdnad, det vill säga att man hela tiden lyssnar på 
kroppen för att uppnå en god hälsa. Den kroppsliga omvårdnaden är därtill förenat med stor 
makt. Genom att förstå hur kroppen fungerar och genom att övervaka dess funktioner kan 
individen ständigt se till att hålla kroppen i önskad form, slank eller muskelös. I det moderna 
samhället har kroppen fått en allt större uppmärksamhet. Införlivandet av en viss livsstil 
integreras nästan uteslutande med kroppsregimerna. Trots det förändrade kroppsidealet och 
massmedias framträdande effekt hävdar Giddens att individen är ansvarig för sin egen kropps 
utformning (Giddens, 1997). 

Anorexia	  nervosa	  
Giddens hävdar att anorexia nervosa bottnar i kvinnors förändrade kroppsideal som uppstått i 
det senmoderna samhället. Som tidigare nämnt är kroppen inte enbart ett fysiskt objekt utan 
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det är något som ständigt skapas och omskapas i den sociala interaktionen som präglas av 
normer och värderingar (Giddens, 2007).  

Anorexia nervosa kan ses som en fullständig besatthet av kroppens framträdande och slankhet 
och kan förstås som en patalogi vad gäller den reflexiva självkontrollen (Giddens, 1997). 
Många gånger bottnar anorexia nervosa i skamkänslor för den egna kroppen och känslan av 
otillräcklighet. Anorektikens negativa tankar om hur andra uppfattar personen förstärks 
genom kroppsupplevelsen och genom att gå ner i vikt tros denne kunna ställa allt till rätta 
(Giddens, 2007).  Det är ingen som utvecklar anorexia nervosa över en natt, utan det är 
snarare någonting som gradvis utvecklas steg för steg.  I denna utveckling kommer den 
anorektiske att följa ett reflektivt moment. Det reflexiva momentet kan till exempel bestå utav 
att ta till sig bantnings- och träningstips. Den anorektiske är väl medveten om behovet av att 
skapa sig en livsstil som stämmer överens med självidentiteten (Giddens, 1997).  

Giddens menar att anorexia nervosa skall ses som ett resultat utav det senmoderna samhällets 
oändliga valmöjligheter. Förr i tiden, då kvinnans valmöjligheter var ytterst begränsade, var 
hennes omedvetna kroppsliga motstånd diffust. I dagens samhälle däremot, då 
valmöjligheterna är mångfasetterade, uppvisar individer med anorexia nervosa en strikt 
kontroll. Den anorektiske skall inte ses som ett passivt offer för näringsexperter. Tvärtom 
innebär anorexia nervosa en kroppsregim som är ytterst aktiv och samordnad, om än oftast 
extrem. Det handlar sällan enbart om strävan efter en smal och slank kropp, utan den 
anorektiske strävar i lika hög grad efter styrka, därför kommer en stor del av sjukdomen 
utgöras av självförnekelse (Giddens, 1997). 

När Giddens problematiserar anorexia nervosa pekar han främst på individens strävan efter 
trygghet i en värd av mångfaldiga valmöjligheter. För att uppnå en trygg existens i vårt öppna 
sociala samhälle, krävs en strikt kontroll över vår kropp (Giddens, 1997). 

Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan 
En ny skollag trädde i kraft år 2010 där elevhälsan infördes som begrepp. Elevhälsan finns 
både inom kommunal och privat regi och enligt den nya skollagen skall det inom elevhälsan 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 
specialpedagogisk kompetens (Socialstyrelsen, 2012). I samband med att den nya skollagen 
träde i kraft fick socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för elevhälsa (Johnsson, 
2013). I socialstyrelsens preliminärversion gällande vägledning för elevhälsan som 
publicerades i augusti 2013 ges en pedagogisk sammanställning och tolkning av lagstiftarens 
intentioner som uttrycks i förarbetet till skollagen (Socialstyrelsen, 2013). Elevhälsans skall 
på en generellt riktad nivå verka för att förebygga ohälsa och skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. På den individuellt riktade nivån skall elevhälsan 
verka för att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa. Undanröja 
hinder för utveckling, lärande och hälsa samt bidra med åtgärder som anpassas efter varje 
enskild individ som är i behov utav särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2013).  

I socialstyrelsens preliminärversion ges även förslag till hur elevhälsan i praktiken bör arbeta 
för att fullfölja uppdragen som beskrivs ovan.  I det generella arbetet poängterar man vikten 
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av samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ungdomsmottagningar och 
tandvård. Samverkan skall även ske med skolans pedagogiska personal i det övergripande 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  Elevhälsan skall ta del av aktuell relevant 
vetenskaplig utveckling samt bistå skolledningen med information och råd som har betydelse 
för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I det generella arbetet understryks även vikten av 
att uppmärksamma förhållanden i elevens närmiljö som kan öka risken för fysisk och psykisk 
ohälsa, utsatthet och kränkningar. I det individuella arbetet har elevhälsan som ansvar att vara 
delaktig i identifieringen av elever som kan tänkas behöva särskilt stöd vad gäller utveckling, 
lärande och hälsa samt se till att undervisningen kan anpassas till varje elevs förutsättningar 
(Socialstyrelsen, 2013). 

Samverkan för elevhälsan skall präglas av ett konsekvent barnperspektiv istället för ett 
verksamhetsperspektiv, detta då de har ett ansvar gentemot målgruppen barn och ungdomar 
som far illa eller riskerar att fara illa. Med detta perspektiv uppstår en övergripande 
målsättning som består av att målgruppen skall få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam 
utveckling. Den unge skall vara i fokus och att samverkan på individnivå skall utgå från 
huvudprincipen att den som berörs samtycker och är delaktig i den utsträckning som går 
(Socialstyrelsen, 2013). Styrning är en viktig del för att uppnå en god samverkan och man 
brukar nämna vikten av att ha gemensamma mål för verksamheten. Detta för att utforska 
huruvida mer långtgående organisatoriska förändringar skulle kunna förbättra möjligheten att 
uppnå dessa. Struktur bidrar till en framgångsrik samverkan där fokus ligger på tydlighet 
gällande exempelvis mål, arbetsfördelning samt rutiner. Vidare nämns vikten av att en 
välfungerande struktur kan skapas via avtal, riktlinjer, handlingsplaner samt 
samordnarfunktioner för att kunna samordna insatser mellan olika professioner och 
vårdnadshavare. Samsyn behövs för när flera olika aktörer vill lösa ett problem, en gemensam 
problemförståelse. Samsyn handlar snarare om tillit mellan de professionella, om att ha en 
gemensam bild av arbetet och gemensamma begrepp, än att skillnaderna mellan de olika 
aktörernas uppdrag skall suddas ut. Det är viktigt att uppnå goda professionella relationer då 
de berörda behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar 
(Socialstyrelsen, 2013).  
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EMPIRI	  OCH	  ANALYS	  
	  
De resultat som framkommit från vår studie kommer nedan att presenteras i fyra olika teman, 
orsaker, upptäckande arbete, förebyggande arbete och samverkan. För att införliva en 
tydligare förståelse vad gäller respondenternas uppfattningar kommer empirin till viss del 
utgöras utav citat. I anslutning till resultaten kommer en analys utifrån Anthony Giddens 
struktureringsteori, socialstyrelsen riktlinjer för elevhälsan och tidigare forskning att göras.  

Orsaker 
Resultatet av vår studie visade att det inte finns någon specifik orsak till varför individer 
utvecklar Anorexia nervosa. Tvärtom upplever merparten av respondenterna att 
inkörsportarna skiljer sig åt beroende på vilken elev man talar om. Att ge någon generell 
förklaring till varför vissa individer insjuknar är därför svår. Gustafsson, Eklund, Kjellin och 
Norring (2008) bekräftar det faktum att utvecklandet av anorexia nervosa är en 
mångfacetterad process som innefattar dels psykologiska dispositioner såväl som sociala och 
fysiologiska faktorer.   

Det finns många olika orsaker till varför individer utvecklar anorexia, det skiljer sig åt i ålder 
och inkörsport, svårt att generalisera vilken typ av individer det är. – Skolsköterska 3 

Utifrån mina erfarenheter kan jag inte peka på att de skulle vara specifikt på ett sätt, det finns 
många olika orsaker, även om vissa faktorer återkommer. – Skolsköterska 1 

Trots att respondenterna upplevde det svårt att generalisera orsakerna till utvecklandet av 
anorexia nervosa så pekade samtliga respondenter på en rad gemensamma faktorer, däribland 
identitetssökande. Giddens (1997) förklarar genom sin struktureringsteori att människan 
ständigt skapar och omskapar sin identitet utifrån det sociala samspelet. Till skillnad från det 
traditionella samhället där identiteten skapades utifrån djupt rotade grunder, så finns det idag 
betydligt fler faktorer som är med och påverkar vårt identitetsskapande. Respondenterna 
förklarade att merparten av de elever som utvecklar anorexia nervosa bar på en skör identitet. 
De var osäkra på vem de var och osäkra på hur andra uppfattade dem. De hävdade samtidigt 
att om man som individ söker efter en identitet så är det lättare att ta åt sig medias 
påtryckningar om hur man bör vara. 

Identiteten är väldigt ofta skör i den här åldersgruppen och man blir så lättpåverkad, man 
vilar aldrig utan man kan hela tiden få ny input om så här eller så här borde du vara. 
 – Skolsköterska 2 

Det är väl inte precis de mest självsäkra individerna. Anorektiker, jag skulle säga att de är 
identitetssökande. – Skolkurator 1 

Giddens (2003) tar upp socialisationsprocessen som ett centralt begrepp i hans 
struktureringsteori, en process som syftar till att individen lär sig det specifika samhällets 
livsstil. Familjens påverkan på individen omnämns i den så kallade primära 
socialisationsprocessen. Flera utav respondenterna kom att lyfta hur föräldrarna genom sitt 
ständiga fokus på den egna kroppen kunde influera negativa tankar hos barnen. 
Respondenterna menade att många barn redan från födseln växer upp med föräldrar som ofta 
talar om bantning och kost, liksom upprepande gånger yttrar missnöje över den egna kroppen. 
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Vi har barn som har fått höra det från att de varit 6-7 år, hur mamma har bantat.  Det ser vi 
hur det har påverkat framförallt unga flickor. Men jag tror inte föräldrarna fattar vilken 
inverkan det kan ha. – Skolsköterska 3 

Ska föräldrarna banta, köra 5:2 eller lchf, får de sköta det diskret så att inte barnen ser, för 
barnen påverkas av sådant. – Skolsköterska 4 

Giddens (2003) förklarar vidare att under den sekundära socialisationsprocessen kommer 
vänner, skolan och massmedia få en allt mer betydande roll. Detta var någonting som 
respondenterna kom att lyfta. De hävdade att vännernas inverkan på varandra var otroligt stor, 
vilket kunde vara oroväckande i vissa avseenden, särskilt när dem influerade varandra med 
negativa beteenden. På vissa skolor hade man uppmärksammat att om en elev visat tendenser 
på ett stört ätbeteende så spred det sig enkelt vidare inom umgängeskretsen.  

Det var i en specifik klass där tjejerna fått för sig att de inte skulle äta så mycket, utan enbart 
pyttelite. De gick och nöp sig i skinnet och sa att de var tjocka. – Skolsköterska 1 

Man har kunnat se att beteendet liksom har spridit sig. När vi har uppmärksammat en tjej så 
kan vi se att kompisarna kan ha samma beteende. – Skolkurator 2 

Massmedia som Giddens menar är en del av den sekundära socialisationsprocessen har givits 
stort utrymme i den tidigare forskningen. Både Engeln-Maddox och Miller (2005) och 
Gustafsson et. Al. (2008) har forskat i hur massmedia på ett negativt sätt kan influera negativa 
kroppsuppfattningar hos befolkningen. Respondenterna från vår studie förklarade att 
skönhetsidealet som framställs i medierna har stor inverkan på eleverna. Eftersom 
underviktiga personer framställs som eftertraktade och överviktiga som normavvikande så 
kommer i synnerhet de eleverna med skör identitet att försöka sträva smalhet och 
perfektionism. Respondenterna hade även uppmärksammat att många elever tagit till sig av de 
bantningstips som givits utrymme i medierna. De hävdade samtidigt att debatten om kost och 
träning idag är så vansinnigt stor, så det är oundvikligt att en del kommer att drabbas. 

Sen är det alltid det här med idealet, med media. Det pratar jag med många om, framförallt 
flickorna som känner att de inte kan leva upp till idealet /…/ stressen bli enorm då de vill vara 
perfekta. – Skolsköterska 4 

Det är svårt med massmedia och skönhetsidealet, man vet liksom inte i vilken ände man skall 
börja. För många är utseendet allt! – Skolsköterska 1 

I media är det sådan stor debatt om kost och bantning, det finns överallt och ungdomarna 
påverkas, det märker man. – Skolkurator 2 

Giddens förklarar genom sin struktureringsteori att betydelsen av vilken livsstil individen 
utvecklar och lever efter har fått en ökad roll i det senmoderna samhället. Människan 
utvecklar sin livsstil genom olika val i vardagen som blir till rutiner för individen (Johansson, 
2007). När respondenterna gestaltade typexempel på elever de mött med 
ätstörningsproblematik framgick det tydligt att samtliga elever tillhörde en ”vald” livsstil. Det 
kunde antingen röra sig om idrottaren som levde i en livsstil präglad av krav och mål vad 
gäller fysiska prestationer, liksom det kunde också röra sig om skolans populära flickor där 
utseende var grunden till allt. Giddens är noga med att förklara att det val som individen gör i 
sin vardag inte enbart ger uttryck för hur individen vill handla, valen ger också uttryck för 
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vem individen vill vara (Giddens, 1997). En av respondenterna i vår studie var noga med att 
förklarar hur medvetna eleverna var om i vilket sammanhang de passade in, liksom vilken 
livsstil som var knuten till den specifika handlingsmiljön. Citatet nedan förklarar just detta.  

De är så medvetna om smalhetsdyrkan och om hur himla snygg man skall vara, medvetna om 
hierarkin och vilka som är dem snygga brudarna och vilka som är töntarna. Likaså är de 
medvetna om var de själv platsar in och vad det är för regler som gäller där. 
– Skolsköterska 3 

Respondenterna hävdade att det kunde vara påfrestande för en individ att tillhöra ett visst 
sammanhang som krävde en specifik livsstil. En gemensam uppfattning var att eleverna 
ständigt utsattes för krav. Det var inte ovanligt att det till den rådande livsstilen stod skrivet att 
individen skulle vara snygg, smal, äta nyttigt, träna hårt, studera flitigt samt få högsta betyg i 
samtliga ämnen. Det faktum att individer med anorexia nervosa skulle vara högpresterande 
och oftast ambitiösa elever har diskuterats ett flertal gånger i litteraturen (Kronvall & 
Theander, 1990). Högpresterande var ett begrepp som ständigt återkom under intervjuerna 
och verkade vara en gemensam nämnare för de elever som insjuknade. 

Hittar vi dem så hittar vi dem bland de högpresterande. När dessa flickor upptäcker det unika 
idealet då blir världen väldigt jobbig /…/ det är betydligt mer vanligt bland de 
högpresterande, framförallt högpresterande idrottstjejer. – Skolkurator 1 

Gemensamt är att dem alla är högpresterande, kan vara krav från sig själv och hemifrån, 
skolan, idrott osv. – Skolkurator 2 

I Giddens struktureringsteori förklarar han att kroppen fått en allt mer central roll i det 
senmoderna samhället samt att införlivandet av en viss livsstil nästan uteslutande integreras 
med kroppsregimerna. När Giddens talar om ökade betydelse för de kroppsliga 
framträdandena syftar han på ökad betydelse för hur man väljer att framhäva sin kropp i form 
av kläder och utsmyckning. Respondenterna förklarade att eleverna många gånger var 
tvungna att anpassa kroppens ytliga drag till den sociala miljön. Det vill säga, om en elev vill 
inkluderas i ett visst gäng som lever efter en viss livsstil så måste denne se ut på ett visst sätt.  
Giddens talar även om kroppskänsla, vilket innebär att man hela tiden lyssnar till sin kropp 
för att i sin tur uppnå god hälsa. Kroppskänslan införlivas därtill med stor makt, då individen 
lär sig förstå hur kroppen fungerar kan individen ständigt se till att hålla kroppen i önskad 
form (Giddens, 1997). Samtliga respondenter var medvetna om att eleverna besatt denna 
makt, samt hur de kunde utövade den. Genom att eleverna förstod sin kropp kunde de äta och 
träna på ett visst sätt för att forma den. En av respondenterna lyfte det faktum att många 
anorektiker till en början är mycket nöjd över den förändrade kroppen, liksom dem märker 
hur fort kroppen reagerade på ett begränsat matintag och överdriven fysisk motion.  

Kan börja med att de slutar med kolhydrater. Helt plötsligt ska de inte äta potatis, pasta eller 
bröd. De slutar också med godis, sötsaker och fikabröd. Genom att exkludera viss mat hoppas 
de kunna gå ner i vikt. – Skolsköterska 3 

Elever som håller på med idrott anses kunna prestera bättre om de blir smalare och går ner i 
vikt, fast de slutar ju alltid att de blir maniska i sin träning. – Skolkurator 1 

Att ständigt övervaka den egna kroppens funktioner är förenat med ett stort kontrollbehov. 
När man talar om symptom som uppträder i samband med insjuknandet av anorexia nervosa 
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brukar ett ökat kontrollbehov och tvångsmässiga tankar höra till sjukdomsbilden. (Kronvall & 
Theander, 1990). Merparten av respondenterna från vår studie valde att lyfta begreppet 
kontrollbehov. De pekade framförallt på vikten av att kunna kontrollera någonting i ett liv 
som ständigt präglades av förändring och ovisshet. Genom att själv kunna, med ett begränsat 
matintag, forma sin egen kropp återtogs känslan av kontroll för det egna livet. 
Respondenterna hävdade att detta var särskilt viktigt för individer som präglades av höga 
krav, både från sig själv och omgivningen. 

Vanligt med de högpresterande är att de har höga krav på sig själv, både i skolan, idrotten 
och hemifrån. Kan vara svårt att kontrollera allt och då väljer de att kontrollera maten. – 
Skolsköterska 2 

Att säga exakt vad som är orsaken är svårt. Men det känns som om det är någonting med 
kontroll, att man liksom kan påverka sin kropp med det som man äter, om man äter mindre 
blir man smalare, jag tror det handlar om det. – Skolsköterska 1 

Giddens hävdar alltså att den anorektiske personen inte skall ses som ett passivt offer, utan 
snarare tvärtom. Med sitt strikta kontrollbehov övervakar individen aktivt och samordnar sin 
kropp (Giddens, 1997). Rohwer och Massey-Stokes (2001) förklarar att anorexia nervosa 
många gånger uppträder som ett resultat av missnöje över den egna kroppen. Detta framträder 
oftast i samband med puberteten och som en reaktion på detta väljer många ungdomar att 
börja banta. En gemensam uppfattning hos respondenterna i vår studie var att de elever som 
uppvisade ett stört ätbeteende och som senare även utvecklade anorexia nervosa bar på dåligt 
självförtroende och en låg självkänsla. Inte sällan yttrades skamkänslor för den egna kroppen 
och känslan av att inte räcka till. Även om den låga självkänslan inte alltid syntes till ytan så 
menade respondenterna att de flesta anorektiker på insidan var sköra och lättpåverkade. 

Det är väl inte direkt de starkaste och tuffaste individerna, i alla fall inte under ytan, där är de 
sköra och lättpåverkade /…/ inte det bästa självförtroendet och självkänsla. – Skolkurator 2 

De är oftast osäkra på sig själv, låg självkänsla /…/ de kan vara så elaka mot sig själva och 
andra, uttrycker hur fet man är och sånt stärker ju inte precis självkänslan. – Skolsköterska 3 

Skammen över den egna kroppen som växer fram ur den låga självkänslan menar Giddens är 
roten till utvecklandet av anorexia nervosa. Ur denna skam utvecklas ofta känslan av 
destruktivitet som omedvetet riktas mot kroppsregimen. När kroppen inte känner sig hemma i 
det egna självet uppstår ett främlingskap som enbart lindras genom att ta full kontroll över den 
egna kroppen (Giddens, 1997). Giddens teori om utvecklandet av anorexia nervosa stämmer 
bra överens med hur respondenterna från vår studie uppfattar orsakerna till anorexia nervosa.  

Upptäckande arbete 
Elevhälsan har en viktig uppgift vad gäller upptäckandet av individer med anorexia nervosa. 
År 2010 kom en ny skollag där det står skrivet att elevhälsan på en individuellt riktat nivå 
skall verka för att uppmärksamma elever som uppvisar psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
Resultatet av studien visade att det upptäckande arbetet på de olika skolorna liknade 
varandras. Däremot fanns det skillnader vad gäller skolsköterskorna respektive 
skolkuratorerna arbete. Den allmänna uppfattningen bland skolsköterskorna var att det 
upptäckande arbetet främst ägde rum i samband med hälsokontrollerna. Oftast var det de 
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psykiska symptomen som var mest framträdande och framförallt tankar om att gå ner i vikt 
eller ändra kost. 

Det kan börja med att de talar om att de vill gå ner i vikt, uttrycker missnöjdhet över den egna 
kroppen. Talar om sig själva som om de vore feta trots att de är normalviktiga. – 
Skolsköterska 4 

Det är inte ovanligt att de börjar med vegetarisk eller vegankost. Detta väcker alltid en 
väckarklocka hos mig, varför vill de egentligen göra det? – Skolsköterska 1 

Rohwer och Massey (2001) beskriver just att bantning ses som en utav de primära 
riskfaktorerna till att utveckla anorexia nervosa och poängterar därför vikten av att 
uppmärksamma ett sådant beteende och ta indikationer om önskad viktnedgång på allvar. 
Trots de psykiska symptomen så var den gemensamma uppfattningen bland skolsköterskorna 
att de fysiska symptomen oftast syntes tydligast. De mest framträdande symptomen vid 
anorexia nervosa var avmagring som ett resultat av ett begränsat kostintag i kombination med 
kräkning eller laxering och tvångsmässig fysisk motion. Respondenterna var överens om att 
symptomen oftast uppmärksammades i och med hälsokontrollerna som äger rum i sjuan på 
högstadiet och ettan på gymnasiet. Under dessa kontroller ges skolsköterskorna tillfälle att 
kontrollera tillväxtkurvan och uppmärksamma kraftiga förändringar. 

I och med hälskontrollerna så kollar vi hur de tränar och äter, men framförallt kollar vi 
vikten, är det stor skillnad sedan de gick i sjuan? – Skolsköterska 1 

Vi tittar ju på tillväxtkurvan i och med hälsosamtalen och där kan man upptäcka en kraftig 
viktnedgång. Då är de viktigt att tala om det man uppmärksammat, fråga vidare om kost och 
träning. – Skolsköterska 2 

I socialstyrelsens riktlinjer nämns vikten av en fungerande struktur för att kunna samordna 
insatser emellan olika professioner (Socialstyrelsen, 2013). När skolkuratorerna i vår studie 
skulle redogöra för deras upptäckande arbete poängterade de att deras arbete enbart bestod 
utav den psykiska bedömningen men att det fanns en bra länk till skolsköterskorna som även 
arbetade med den medicinska bedömningen. Skolkuratorerna i vår studie var överens som att 
de elever med anorexia nervosa som de kom i kontakt med, oftast var väldigt långt gångna i 
sitt sjukdomsförlopp.  När tveksamheter dock inträffade, fanns det ofta en väldigt bra och 
naturlig ingång till att inkludera skolsköterskan i och med att eleverna träffat skolsköterskan 
under hälsosamtalen. Båda skolkuratorerna poängterade dock att skolsköterskorna i större 
utsträckning upptäcker elever med anorexia nervosa. 

Vi upptäcker inte i samma utsträckning som skolsköterskorna, på grund av att vi inte har 
några hälsokontroller. Vanligt idag är att man ser anorexia som en fysisk åkomma och därför 
kopplas oftast skolsköterskan in. – Skolkurator 2 

Jag ser det som en psykisk åkomma som får fysiska konsekvenser. Därför kan vi vara 
beroende utav skolsköterskorna för medicinsk bedömning. – Skolkurator 1 

Det är inte ovanligt att elever med ett stört ätbeteende som inte uppmärksammats under 
hälsokontrollerna ändå kommer till skolsköterskans/skolkuratorns kännedom. Samtliga 
respondenter uppgav att de kunde få indikationer om att en elev inte åt tillräckligt från många 
olika håll. Ibland var det vänner som yttrade sin oro, andra gånger var det föräldrarna, lärarna 
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eller bespisningspersonalen. Det förekom även att eleven själv uppsökte 
skolsköterskan/skolkuratorn, men då oftast på grund av andra åkommor.  

Eleven kan komma själv på grund av andra saker, att de fryser, har ont i huvudet etc. – 
Skolsköterska 3 

Ger uttryck för dåligt mående på annat vis, då kan man härleda det till att personen svälter 
sig själv. – Skolkurator 1 

I socialstyrelsen riktlinjer vad gäller elevhälsan arbete framgår det att berörda professioner 
ska ha kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Man skall sträva efter 
samsyn, vilket innebär att samtliga aktörer skall ha en gemensam bild av arbetet och en 
gemensam problemförståelse (Socialstyrelsen, 2103). Detta är värt att poängtera då 
respondenterna i vår studie uppgav att de lägger ett stort ansvar vad gäller det upptäckande 
arbetet i lärarnas händer.  Den gemensamma uppfattningen var att lärarna borde kunna 
uppmärksamma symptom som verkar oroväckande. Lika så anser merparten av 
respondenterna att lärarna borde ta det första samtalat med eleven, om det är läraren som 
uppmärksammat den sjuka eleven. Samtidigt skiftar uppfattningen om lärarnas förmåga att 
klara av denna uppgift. Vad som kanske är mest relevant för frågan är om detta ansvar skall 
ingå i lärarnas uppdrag och om svaret är ja, är lärarna medvetna om det då? 

Vissa lärare är duktiga på att se tecken, andra inte. Jag skulle nog säg att det är 
personbundet. Sedan är det så att vissa är omsorgsmänniskor och andra är bara lärare. – 
Skolkurator 1 

Enstaka lärare verkar bry sig för lite /…/ Om det är läraren som upptäcker borde den läraren 
ta det första samtalet. – Skolsköterska 2 

Currin och Schmidt (2005) förklarar att lärarna tillsammans med elevhälsan har ett stort 
ansvar vad gäller det upptäckande arbetet. När det rör sig om anorexia nervosa är ett tidigt 
ingripande viktigt och eftersom lärarna träffar eleverna varje dag bör de vara uppmärksamma. 
Robert-McComb (2001) är dock noga med att förklara att när ett upptäckande väl sker skall 
kunniga inom området kopplas in omgående. Den gemensamma uppfattningen från 
respondenterna i vår studie var att lärarna skulle ta del av ansvaret både vad gäller det 
upptäckande arbetet samt det första samtalet. De hävdade därtill att lärarna var viktigast på 
elevhälsovårdens generella plan. Eftersom studiens avgränsning exkluderar lärarnas 
uppfattningar, är det av stor vikt att inkludera den studie som skolverket genomförde år 2010, 
där lärarnas hantering av elevhälsofrågor åskådliggörs.  Resultatet av skolverkets studie 
visade att lärarna tog sig an uppgiften, men att de var begränsade vad gäller tid och 
kompetens. Flera av lärarna upplevde även att de var tvungna att ta ett större ansvar och 
hantera situationer som de inte var utbildade för, samtidigt saknade de stöd och handledning 
(Skolverket, 2010).  

Giddens (1997) struktureringsteori implicerar att anorexia nervosa är strakt knuten till 
könsskillnader och att det i sin tur skulle bero på att det är viktigare för kvinnor att vara 
fysiskt attraktiva än vad det är för män. Tidigare forskning bekräftar det faktum att kvinnor är 
mest utsatta, i synnerhet unga flickor under puberteten (Rohwer & Massey-Stokes, 2001).  
Även respondenterna i vår studie kunde med säkerhet säga att de upptäckte betydligt fler 
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tjejer med ätstörningsproblematik jämfört med killar. En skolkurator uppgav att hon aldrig 
mött en kille med ätstörningsproblematik under sin tid som kurator. Däremot hävdade flera 
respondenter att även killarna drabbas av skönhetsidealet, men att det främst tog sig uttryck 
genom ökad träning. Den gemensamma uppfattningen var att man som verksam personal 
inom elevhälsan måste vara medveten om att även killar kan drabbas av anorexia nervosa. 
Dagens skönhetsideal riktar sig i allra högsta grad även till män och därför bör man vara 
noggrann med att även uppmärksamma killar som uppvisar kraftiga viktförändringar.  

Jo visst har jag mött killar också, det har jag. Två stycken om jag minns rätt, men helt klart är 
det tjejerna som dominerar. – Skolkurator 2 

Jag tänker på en specifik elev som jag upptäckte för länge sedan. Jag kom inte ihåg hur det 
var med hans ätande, utan det var snarare en sjukligt överdriven fysisk aktivitet. Han kanske 
snarare hade platsat under ortorexi. – Skolsköterska 2 

Romero (1994) skriver i sin artikel att det är viktigt att inte låta killarna komma i skymundan 
när man talar om anorexia nervosa. Oftast är det flickorna som uppmärksammas på grund av 
att de använder sig utav bantning som metod för att gå ner i vikt. Killarna å andra sidan tar i 
större utsträckning till fysisk aktivitet. Gemensamt för dem båda är dock missnöjet över den 
egna kroppen samt ett snedvridet kroppsideal.  

Eftersom det visat sig vara svårt att förbygga anorexia nervosa betonar Currin och Schmidt 
(2005) vikten av att arbeta upptäckande. Samtliga respondenter från vår studie ansåg att deras 
upptäckande arbete idag var tillräckligt, utifrån rådande tid och resurser. Vid frågan om de 
ansåg att det fanns behov utav ytterligare hälsosamtal blev svaret nej. Den gemensamma 
uppfattningen var att om inte skolkuratorn eller skolsköterskan upptäckte en elev med ett stört 
ätbeteende så fanns det ofta element runt omkring som gjorde det.  

Anser inte att det finns behov med fler hälsosamtal. Jag har bra överblick över vilka elever 
som far illa och inte. – Skolsköterska 1 

Just med kategorin anorexia tycker jag att arbetet fungerar bra. Upptäcker jag något som är 
svårbedömt kan jag alltid vända mig till BUP. Vad gäller åtgärder inom det upptäckande 
arbetet, då hamnar jag nog på helt andra områden. – Skolsköterska 4 

Generellt sätt så uppfattade respondenterna sitt eget upptäckande arbete som bra och 
heltäckande. Givetvis, om det fanns obegränsat med tid och resurser så hade man möjligtvis 
kunnat utveckla det, med det är tyvärr inte fallet. Huruvida man lyckas uppmärksamma elever 
med ett stört ätbeteende eller inte är svårt att avgöra. Det man utifrån den tidigare forskningen 
kunnat konstatera är att många faller mellan stolarna. I en studie som genomfördes i Finland 
år 2007 konstaterade man att 2,2 procent av den finländska befolkningen utvecklade anorexia 
nervosa, men att enbart hälften uppmärksammades och fick den vård som de behövde 
(Lindström-Stachon, 2010). 

Förebyggande arbete 
I litteraturen råder det delade meningar hur ett förebyggande arbete gällande anorexia nervosa 
skall bedrivas av elevhälsan i skolorna. Evans, Rich och Holroyd (2004) menar att det kan 
vara riskfyllt att gå ut i klasser och informera om ätstörningar då detta kan väcka tankar om 
sjukdomen som inte nödvändigtvis funnits innan hos eleverna.  
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Samtliga respondenter beskrev vikten av ett förebyggande arbete på skolorna men att de inte 
vill bedriva arbetet genom informationsträffar i klassrummen. Anledningen till detta beskrev 
respondenterna var för att de inte hade någon kontroll över vilka slags tankar det skulle kunna 
väcka hos eleverna. Istället för att avskräcka beskrevs en rädsla för att istället inspirera 
eleverna till beteendet och att det var denna rädsla som gjorde att respondenterna undvek 
denna typ av förebyggande arbete. Resultatet visade att ingen av respondenterna vid något 
tillfälle gått ut i klassrummen och informerat eleverna om hälsofaror. Detta innebär därför 
viss svårighet att utvärdera dessa informationsträffar, om de kan uppfylla sitt syfte att 
avskräcka eller om respondenternas val att ta avstånd från detta förebyggande arbete är rätt 
väg att gå. Endast en respondent berättade att detta val uppstått i samband med ett gemensamt 
möte med hela elevhälsan på skolan. Resterande respondenter menade att de självständigt 
gjort valet att inte ordna dessa informationsträffar i klassrummen och att de inte hade rådslagit 
med övrig personal på elevhälsan innan detta beslut tagits. 

Tror man skulle inspirera mer än att avskräcka /…/ om vi pratar varningssignaler och hur en 
anorektisk kan gömma sin sjukdom med olika knep kanske vi istället ger eleverna tips på hur 
de också kan göra. – Skolsköterska 4 

Lite allergisk att bara stå och informera rakt upp och ned till en klass /…/ hellre sitta i mindre 
grupper och jobba. Man vet ju aldrig vad som händer när de går därifrån, hur deras tankar 
rör sig /…/ vill arbeta igenom ämnena och visa vart man kan vända sig om det kanske väcker 
fler tankar. – Skolkurator 1 

Resultatet visade att ett flertal respondenter hade liknande tankar gällande hur de ville att det 
förebyggande arbetet skulle bedrivas på skolorna. De talade om att dela upp klasserna i 
mindre grupper där de skulle få möjlighet att diskutera vad de anser om bland annat hälsa och 
stress. Gemensamt för dessa grupper var att de skulle undvika att prata om hälsa som något 
negativt. Målet är inte att tala om hälsofaror eller ohälsosamma kroppsideal utan de ville 
istället låta eleverna reflektera över hälsa ur ett positivt synsätt. I en studie gjorde av Rich och 
Evans (2005) lyfter man däremot fram de nackdelar som kan följa genom att undvika att ta 
upp ett sådant känsligt ämne som anorexia nervosa i klassrummen. De hade intervjuat unga 
kvinnor med anorexia nervosa som talade om att skolan gav rum för mycket oförståelse och 
en rädsla över att prata om sjukdomen. Detta gjorde att individerna kände ett utanförskap och 
att de genom sitt normavvikande upplevde avståndstagande från både elever och lärare. Det är 
viktigt att poängtera svårigheterna med att analysera resultat om det är övervägande för- eller 
nackdelar att bedriva ett förebyggande arbete i skolorna då elevperspektivet inte presenteras. 
Resultatet visar varför elevhälsan undviker denna typ av förebyggande arbete, det visar inte 
vad eleverna själva föredrar gällande arbetet.  

Vi har märkt att eleverna inte tar till sig information som rör vad man inte ska göra och vad 
man ska undvika för att må så bra som möjligt. Det har istället blivit att vi vill få igång en 
reflektion hos eleven om varför valen ser ut som de gör och hur de egentligen skulle vilja ha 
vardagen /…/ viktigt att prata om det friska och få igång positiva tankar. - Skolsköterska 3 
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Giddens (2007) beskriver hur anorexia nervosa ofta kan bottna i skamkänslor för den egna 
kroppen och att en känsla av att vara otillräcklig kan infinna sig. Det negativa tankesättet om 
hur andra tros uppfatta individen kan förstärkas genom den egna kroppsupplevelsen och att 
det enda sättet för individen att bli accepterad av andra är att gå ned i vikt. Respondenterna 
talar om vikten av att försöka bryta dessa tankemönster hos eleverna och förändra den 
negativa kroppssynen som ofta kan genomsyra deras vardag. I socialstyrelsens 
preliminärversion gällande vägledning för elevhälsan redogörs för elevhälsans betydande roll 
att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
Respondenterna beskriver dessa grupper som en möjlighet att främja elevernas synsätt 
rörande hälsa och potentiellt kunna influera till positiva reflektioner över den egna 
kroppssynen. Claude-Pierre (1999) understryker värdet i att uppmuntra barn till att vilja 
acceptera sig själva, detta genom att lära sig uppskatta de positiva sidorna hos individen. Trots 
att skolpersonalen inte alltid har omfattande kunskaper kring anorexia nervosa kan de ta del 
av det förebyggande arbetet genom att uppmuntra eleverna till bättre självförtroende och på så 
vis förebygga mobbning inom skolan (Keca & Cook-Cottone, 2005). 
 

Förhoppningsvis ska vi kunna börja med grupperna inom en snar framtid /…/ har förut visats 
positiva effekter med någon enstaka gruppreflektion så skulle vara bra att kunna ha träffarna 
mer regelbundet. – Skolsköterska 1 

Har inte riktigt haft tid att kunna organisera de här grupperna än men målet är väl att börja 
med träffarna så snart som möjligt. – Skolkurator 3 

 
Det är viktigt att poängtera att de positiva eller negativa effekterna av dessa gruppreflektioner 
är svåra att utläsa då samtliga respondenter antingen var i uppstartningsfasen med projekten 
eller ännu inte hunnit börja. Skolverket (2010) beskrev i sin studie olika brister med 
elevhälsans förebyggande arbete då det visade sig att fokus till största del gällde ungdomars 
ohälsa. Ambitionerna fanns att rikta in arbetet mot det friska men att tiden ännu inte räckt till 
för att kunna strukturera upp detta. I studien uppgavs även att eleverna fann allt fler orsaker 
att må dåligt och att tid och resurser därför tvingades riktas till de ungdomar som uppvisade 
ohälsa. Efter att denna studie gjorts tyder resultaten på att en förändring kan ske inom 
skolorna då respondenterna upprepade gånger återkom till vikten av att fokusera på det friska 
hos eleverna och att stötta en gynnsam utveckling, detta genom gruppdiskussionerna.  
 
I litteraturen beskrivs svårigheter med att utveckla ett förebyggande och främjande arbete i 
skolorna gällande anorexia nervosa. Detta grundar sig främst i brist på tid och resurser inom 
elevhälsan, studien påvisade även att det saknas skriftliga gemensamma mål, 
resultatuppföljningar och utvärderingar av elevhälsans arbete (Skolverket, 2010). Samtliga 
respondenter talade om tidsbrist som den främsta orsaken till varför de ibland kunde känna att 
det förebyggande arbete kunde komma i skymundan i jämförelse med resten av 
arbetsuppgifterna. Samtidigt sade alla respondenter utom en att de var nöjda med det 
förebyggande arbete som bedrevs på skolorna och att de inte ansåg sig själva behöva 
komplettera det förebyggande arbetet med ny kunskap. En respondent talade om att denne 
skulle vilja använda föräldramöten som en möjlighet att informera om exempelvis 
varningssignaler gällande anorexia nervosa till föräldrarna. Informationen kan skapa 
funderingar kring sitt eget barns matsituation och kan i bästa fall leda till att elever fångas upp 
i ett tidigt skede.  
 

Jag tycker ändå att vi gör allt vi kan för att hjälpa eleverna, vet inte riktigt vad vi skulle kunna 
ändra på. – Skolsköterska 1 
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Föräldramöten skulle vara toppen att kunna informera på /…/ ibland vet de inte hur en 
ätstörning kan se ut och då är det bra om vi skulle kunna vara där och stötta dem och bidra 
med ny kunskap. – Skolsköterska 3 
 

Det resultatet påvisade var att samtliga respondenter ansåg att tiden inte alltid räckte till för att 
kunna bedriva ett optimalt förebyggande arbete. De talar om att de uppskattar 
samverkansmöten som anordnades med jämna mellanrum för att kunna utforma arbetet inom 
elevhälsan men att de samtidigt inte skulle vilja ha fler möten då det tar tid från eleverna. Med 
fler möten skulle det individfokuserade arbetet komma i skymundan.  

Det känns ibland som man skulle vilja ha fler timmar på dygnet /…/ fler möten skulle bara 
betyda att färre elever skulle kunna komma och träffa oss, all tid som vi lägger på att planera 
det förebyggande arbetet är tid som tas från eleverna. – Skolkurator 2 

Samverkan 
Socialstyrelsen (2013) betonar vikten av det ansvar elevhälsan har gentemot skolledningen att 
bistå med information och råd som kan ha betydelse för elevernas hälsa. Då det påpekades av 
samtliga respondenter att lärarna skall ha en betydande roll i upptäckandet av elevernas 
mående skall elevhälsan samtidigt stödja lärarna genom information som kan vara av relevans 
gällande problematiken i ämnet. Respondenterna anmärkte själva bristen på information som 
delges till lärarna, ett flertal antydde att varningssignalerna gällande anorexia nervosa är 
tydliga och att det oftast handlar om att vara extra uppmärksam som lärare. Samtliga 
respondenter var emellertid noga att påvisa att lärarna alltid kunde komma och rådfråga i 
ärenden rörande elever och att information alltid kunde bistås om läraren önskade större 
kunskap i ämnet. 

Vi har inte gått ut med information om anorexia till lärarna /…/ beror ju lite på men nästan 
alla lärare vet ju hur varningssignalerna ser ut /…/ kan alltid komma och rådfråga med oss. 
– Skolsköterska 1 

Vår tid räcker inte riktigt till att gå ut och informera lärarna /…/ sker mer utifrån önskemål 
om en lärare har frågor gällande en elev eller så. – Skolsköterska 2 

Det finns specifika riktlinjer som elevhälsan skall följa för att uppnå ett gott resultat och skapa 
en välfungerande verksamhet. Ett utav de övergripande målen är att skapa god samverkan 
som sträcker sig över hela verksamheten där alla professioner är inräknade. I socialstyrelsens 
preliminärversion gällande vägledning för elevhälsan har man valt att dela upp samverkan i 
tre mindre delar för att kunna förklara hur dessa mål skall kunna uppnås, detta genom 
styrning, struktur och samsyn. Samsyn beskriver vikten av en gemensam problemförståelse 
där olika aktörer skall kunna utveckla tillit gentemot varandra. Genom att uppnå goda 
professionella relationer blir det lättare att kunna bistå med kunskap som berör alla gällande 
uppdrag, resurser och begränsningar (Socialstyrelsen, 2013). Samtliga respondenter beskriver 
ett välfungerande samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som vuxit fram under 
åren. Gällande aktörer som inte var specifikt skolorienterade var BUP även den verksamhet 
som respondenterna hade mest kontinuerlig kontakt med. Respondenterna berättar om hur 
BUP bistått elevhälsan med informationsträffar där de berättar och diskuterar olika 
problematiker som kan uppstå hos unga människor. Vid informationsträffarna beskrivs även 
BUPs uppdrag och vad de kan bidra med för att förbättra elevens situation, något som i sin tur 
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kan skapa förtroende för verksamheten samt att möjligheten att rådfråga i svåra ärenden 
skapas. 

Vi har de senaste åren fått bättre och bättre samarbete med BUP, vid ett flertal tillfällen har 
vi fått handledning i olika teman som rör eleverna och det känns väldigt naturligt att kontakta 
dem för att kunna rådfråga i olika ärenden. – Skolsköterska 3 

BUP har varit en jättebra samarbetspartner och har haft utbildningsdagar med oss /…/ de är 
glada att vi är intresserade och vi får genom de här träffarna mer kött på benen gällande då 
exempelvis ätstörningar. – Skolsköterska 1 

Vid intervjutillfällena talade respondenterna återkommande om vikten av att låta elever som 
misstänks ha anorexia nervosa komma i kontakt med skolsköterskan och låta denna 
profession arbeta tillsammans med eleven. Nästan samtliga respondenter talade om anorexia 
nervosa som en fysisk sjukdom vilket ligger inom deras område då de genom viktkurvor kan 
påvisa en avvikande kroppslig förändring. Samtliga skolkuratorer berättade att de ibland har 
haft första kontakt med elever som misstänks lida av anorexia nervosa men att de då i de 
flesta fall väljer att kontakta skolsköterskan på en gång. Respondenterna påpekade att 
förkunskaperna inom det kroppsliga området var större hos skolsköterskorna och att de därför 
var bättre lämpade att arbeta med eleverna. Råstam Bergström et. al. (1995) beskriver att 
oavsett behandlingsform hos personer med anorexia gäller det att först och främst prioritera 
att viktminskningen avbryts och att en viktökning sker. Det betyder att den kroppsliga 
förändringen sker innan den psykiska förändringen sker. Detta kan vara en bidragande faktor 
till varför det är skolsköterskan har det yttersta ansvaret för elever med anorexia nervosa och 
att kontakt alltid skall upprätthållas till skolsköterskan om skolkuratorn kommer i kontakt 
med eleven först.  

Det är nog jag som kommer i kontakt med de flesta elever med anorexia /…/ klart att kuratorn 
kan komma och rådfråga mig eller vill att jag ska hålla koll på elever men de bedriver inget 
motivationsarbete för elever på samma sätt. – Skolsköterska 3 

Genom att elevhälsan delar upp arbetsfördelningen genom de olika professionerna samt att de 
skapar vissa rutiner, i detta fall genom att skolsköterskan har det yttersta ansvaret, skapas en 
struktur i verksamheten som kan bidra till en framgångsrik samverkan (Socialstyrelsen, 2013). 
En välfungerande struktur kan skapas genom riktlinjer, handlingsplaner och avtal vilket leder 
till en mer framgångsrik verksamhet. Samtliga respondenter nämner att de varje eller 
varannan vecka har möte med all personal från elevhälsan vilket de anser är av synnerligen 
vikt. Detta för att kunna stämma av arbetet samt att försäkra sig om att samtlig personal 
medvetet arbetar mot de gemensamma målen. Detta kallas att bedriva en slags styrning inom 
verksamheten för att kunna uppnå en god samverkan. Socialstyrelsen (2013) poängterar 
värdet av att ha gemensamma mål för verksamheten och att man genom dessa mål kan se om 
mer långtgående organisatoriska förändringar kan bidra till möjligheten att uppnå dem.  

Det känns lite som en trygghet att ha möten regelbundet /…/ Ganska svårt att bli expert på 
just ett specifikt område så det kan vara skönt att rådfråga de andra och se lite hur man kan 
tänka inför framtiden. – Skolkurator 2 
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Utan gemensamma mål tror jag nog att jag skulle känna mig ganska förvirrad i mitt arbete 
/…/ det jag strävar efter när jag arbetar på det här sättet, det blir lite mer klart när jag kan gå 
tillbaka till målen – Skolsköterska 4 

Som tidigare nämnts utvecklar majoriteten av individer med anorexia nervosa ett 
kontrollbehov samt tvångsmässiga tankar för att noggrant kunna planera sin viktnivå, motion 
och kaloriintag (Kronvall & Theander, 1990). Detta beskrev respondenterna som ett sätt för 
eleverna att återfå en slags kontroll över sina liv som de tidigare kan ha saknat. 
Respondenterna berättade att detta kontrollbehov kan vara en bidragande faktor till varför 
elever undviker att själva söka hjälp då eleverna är medvetna om att kontrollbehovet måste 
ändras för att de ska kunna bli mottagliga för hjälp.  

För en elev med så starka kontrollbehov kan det vara jättesvårt att försöka ändra det /…/ 
känslan för dem blir att om man tar bort den del som de känner att de faktiskt kan styra över i 
sina liv, vad finns det då kvar att styra över? – Skolsköterska 2 

För att eleverna skall kunna bibehålla en känsla av att själva kunna vara med och påverka sin 
situation efter att problematiken gällande anorexia nervosa uppdagats talade samtliga 
respondenter om vikten av att låta eleven vara delaktig i hjälpprocessen. Ett tydligt exempel 
som flertalet respondenter beskrev var att låta eleven själv få bestämma vem som skulle 
meddela vårdnadshavarna om den problematik som uppstått rörande ätstörningen. Eleven 
kunde exempelvis få ett par dagar på sig att berätta om sin situation hemma och efter det låta 
vårdnadshavarna kontakta skolsköterskan för att bekräfta att informationen nått dem. Om 
skolsköterskan inte hört av vårdnadshavarna efter utsatt datum kontaktades de omgående. 

Det är superviktigt att eleven själv känner att man inte kör över dem när de kommer till oss 
med problem. Innan vi ringer föräldrarna och berättar om ätstörningsproblematiken brukar 
vi oftast låta eleven få chansen att själv säga det till föräldern istället för att vi ska ringa och 
tala över huvudet på eleven /…/ de får växa med uppgiften och känna att de har en stor del i 
det här, ingen har liksom utlämnat dem. – Skolsköterska 2 

Denna strategi bygger på att låta individen känna en delaktighet och att kunna skapa tillit 
gentemot personalen. En respondent berättade att många elever som söker hjälp är i kontakt 
med elevhälsan för allra första gången och att det är viktigt att eleven skall kunna känna sig 
trygg med denna kontakt. Att då exempelvis kontakta vårdnadshavarna utan elevens vetskap 
eller delaktighet kan få motsatt effekt då eleven kan sluta sig genom att inte känna kontroll 
över situationen. I socialstyrelsens preliminärversion gällande vägledning för elevhälsan 
beskrivs hur samverkan skall gå till på individnivå (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att 
utgå ifrån huvudprincipen att den individ som berörs skall samtycka och vara delaktig i sitt 
ärende i den utsträckning som går. Genom ökad delaktighet kan individen känna större 
trygghet i sin situation vilket kan resultera i en förhöjd mottaglighet för hjälp och stöd. Ett 
flertal respondenter talade även om ärenden där elevernas delaktighet och samtycke inte kan 
tillämpas. Detta var när situationen ansetts kritisk och att eleven behövde få hjälp omgående. 
Personal från elevhälsan kontaktade då BUP samt vårdnadshavare omedelbart då elevens 
tillstånd ansetts livskritiskt. 

Det är klart att man alltid vill att eleven skall få vara med och bestämma själv i den 
utsträckning som går men om jag känner att det har gått alldeles för långt och att de behöver 
hjälp i denna sekund finns det inte tid att vänta på att de själva ska kontakta föräldrarna /…/ 
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de behöver hjälp på en gång. – Skolsköterska 1	  
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Resultatet av vår studie visar att elevhälsans arbete kring anorexia nervosa i de olika skolorna 
liknar varandra. Upplevelsen var att det inte går att generalisera vilka elever som utvecklar 
anorexia nervosa men att det går att peka på gemensamma faktorer som bidar till ett 
insjuknande. Det upptäckande arbetet sker främst genom hälsokontroller eller via 
orosanmälningar och vad gäller det förebyggande arbetet så finns det ännu bara tankar om hur 
ett sådant arbete i praktiken bör se ut. Det finns en tydlig och strukturerad samverkan 
elevhälsan sinsemellan, liksom kontakten med barn-och ungdomspsykiatrin är välfungerande. 
Det råder dock en otydlighet kring lärarnas skyldighet vad gäller elevhälsovårdsfrågan. I 
dagsläget förväntas lärarna ta ett stort ansvar, men bistås samtidigt inte med någon 
information. 

Tolkning och reflektioner av studiens resultat  
För att förenkla läsningen kommer vi att presentera våra tolkningar och reflektioner av 
resultatet uppdelat i de fyra olika teman; orsak, upptäckande, förebyggande och samverkan. 

Orsak	  
Resultatet av studien visade att verksam personal inom elevhälsan hade god uppfattning om 
varför vissa elever utvecklade anorexia nervosa. De orsaker som respondenterna lyfte kunde 
närmare förklaras genom Giddens struktureringsteori. Ett centralt begrepp som nämndes i 
studien var identitetssökande. Förklarar man begreppet utifrån Giddens struktureringsteori så 
skapas identiteten utifrån det sociala samspelet, däribland familj, vänner och massmedia 
(Giddens, 1997). Utifrån respondenternas förklaring av hur mönstret många gånger kunde se 
ut för en anorektiker anser vi att en analys av sjukdomen bör göras med fokus på 
socialisationsprocessen. Trots att de flesta barn och ungdomar skapar en gynnsam utveckling 
uppmärksammas ibland individer med en ogynnsam uteckling däribland individer med 
anorexia nervosa. Exakt vad det är som händer eller vem som kommer drabbas av anorexia 
nervosa går inte att säga. Kanske hade vi hoppats kunna få fram tydligare mönster som 
förklarade orsakerna till anorexia nervosa, men respondenterna var tydliga med att inte måla 
upp några stereotyper. I efterhand kan man givetvis se värdet i att de på förhand inte har en 
given bild utav vilka som insjuknar, på så sätt undviker man att ingen faller mellan stolarna. 
Verksam personal inom elevhälsan är många gånger de element som får tar den första 
professionella kontakten med en elev som är på väg att insjukna, det är därför av stor vikt att 
de vet vad som ligger bakom sjukdomen. Kunskaperna är även nödvändiga för att kunna 
arbeta upptäckande och förebyggande med problemet. Samhället är ständigt i förändring, 
något som Giddens även lyfter fram i sin struktureringsteori (Giddens, 1997). Idag 
överrumplas vi av social medier, Facebook, Instagram och Twitter. Vi har en hälsostress som 
går att läsa i varenda tidig, dieter till höger och vänster liksom en förväntning att träna hårt på 
sin vardag. Kraven för att komma in på universitet och högskolor ökar, vilket medför att 
eleverna redan i tidig ålder måste börja prestera i skolan. Slutsatserna som man kan dra av 
resultatet från vår studie är att respondenterna är väl medvetna om samhällets förändring samt 
vilken inverkan den har på dagens barn och ungdomar. Däremot går det inte på förhand 
generalisera vem eller vilka elever som kommer ta till självsvält i hopp om att få tillbaka 
kontrollen. 
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Upptäckande	  arbete	  
För att kunna analysera hur elevhälsan arbetade upptäckande mot elever med anorexia 
nervosa utgick vi från socialstyrelsens riktlinjer för elevhälsans arbete i vår analys. I 
riktlinjerna står det skrivet att elevhälsan på en individuellt riktad nivå skall arbeta för att 
upptäcka elever med ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Hur tolkar man då resultaten av vår 
studie, kan man säga att det upptäckande arbetet täcker alla skolans elever? När det kommer 
till ohälsa i form av anorexia nervosa skulle nog svaret vara nej. Gemensamt för 
skolsköterskorna på högstadieskolorna och gymnasieskolorna var att det upptäckande arbetet 
framförallt ägde rum under hälsokontrollerna. Under sex år i skolan, från sjuan på 
grundskolan till trean i gymnasiet ges det utrymme för två hälsosamtal. Det kan hända ganska 
mycket, både mellan de två hälsosamtalen och tiden efter det sista. Respondenterna var därför 
noga med att poängtera att dörren alltid stod öppen till dem, men med bakgrund av att vi vet 
att de flesta anorektiker saknar självinsikt kan man ifrågasätta om det är troligt att dessa elever 
frivilligt söker upp elevhälsans personal. Respondenterna själva däremot ansåg att det 
upptäckande arbetet vad gäller anorexia nervosa idag var tillräckligt, förr eller senare kommer 
de i kontakt med eleverna. Givetvis är det så, för resultatet av sjukdomen är avmagring och 
undernäring, det behöver man inte vara utbildad för att upptäcka. Men frågan är om, i 
synnerhet när det gäller en sjukdom som utifrån ett behandlingsperspektiv gynnas av ett tidigt 
upptäckande, skall få gå så långt innan hjälpen når eleven. Utifrån resultatet kunde vi även 
tolka att det fanns oklarheter kring lärarnas ansvar vad gäller det upptäckande arbetet. 
Elevhälsan ansåg att lärarna var en viktig del vad gäller upptäckandet av elever med anorexia 
nervosa, vilket vi håller med om. Lärarna känner eleverna, ser dem varje dag och kan därför 
lättare upptäcka förändringar. Men frågan är om lärarna är medvetna om att elevhälsan lägger 
detta uppdrag på dem, liksom är elevhälsan medvetna om att vissa lärare kanske anser att det 
ligger bortom deras ansvar? Det är av stor vikt att studera resultaten av elevhälsans 
upptäckande arbete. Ett anorektiskt beteende skall helst upptäckas innan sjukdomen anorexia 
nervosa bryter ut och vår bedömning är att varken vänner eller familjen är utbildade för att 
upptäcka det. Det skall därför ligga på skolans ansvar. De slutsatser man kan dra utifrån 
resultaten är att det upptäckande arbetet idag bedrivs genom hälsokontrollerna, kontroller som 
respondenterna anser vara välfungerande. Vi ifrågasätter dock om de resurser som idag satsas 
på det upptäckande arbetet är tillräckligt. 

Förebyggande	  arbete	  
I socialstyrelsens vägledning gällande elevhälsan arbete står det skrivet att elevhälsan skall 
skapa miljöer som främjar elevernas hälsa (Socialstyrelsen, 2013). Detta utgick vi ifrån i vår 
analys utav elevhälsans förebyggande arbete. Genom att förhålla sig till Giddens teorier om 
orsaken till och utvecklandet av anorexia nervosa kan man därtill diskutera hur detta arbete 
bör se ut. Eftersom det gjorts flera studier kring hur man kan förebygga anorexia nervosa så 
skall man givetvis förhålla sig till det. Så vad säger forskningen? Jo, nämligen att en viss typ 
av förebyggande insatser kan göra mer skada än nytta. Detta var någonting som samtliga 
respondenter var medvetna om, vilket är viktigt att poängtera. När vi tolkade resultaten av 
elevhälsans förebyggande arbete gentemot anorexia nervosa så var insatserna föga om näst 
intill obefintliga. Orsaken till detta menade respondenterna grundade sig i en osäkerhet kring 
vilket utfall ett förebyggande arbete riktat mot anorexia nervosa skulle kunna få. Däremot 
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kunde vi se att det fanns många goda idéer om hur ett förebyggande arbete i praktiken hade 
kunnat se ut. Vad är det då som hindar elevhälsan att sätt sina idéer i verk? Det som 
respondenterna framförallt pekade på var tidsbrist. Givetvis är det så att elevhälsans personal 
inte har obegränsat med tid och resurser vilket får till följd av att bland annat förebyggande 
insatser många gånger kommer i skymundan. Tyvärr så kunde vi dock tyda en viss 
uppgivenhet kring elevhälsans inställning vad gäller förmågan att faktiskt göra någon 
skillnad. Detta visade sig tydligt när merparten av respondenterna medgav att dem var nöjda 
med det förebyggande arbetet, trots att dem inte bedrev något. Det är av stor vikt att granska 
dessa resultat, då det förebyggande arbetet gentemot skolans elever ligger inom elevhälsans 
ansvarsram. När man arbetar med barn och ungdomar bör målet vara att förhindra att ohälsa 
uppkommer, inte enbart bistå med hjälp först då ohälsa uppvisas. De slutsatser man kan dra 
utav resultatet är att respondenterna är upplysta kring hur ett förebyggande arbete inte bör 
bedrivas. Däremot finns det goda idéer kring hur man i praktiken hade kunnat utforma 
diskussioner i klasser som i sin tur skulle kunna främjat elevernas hälsa. Än så länge har dessa 
idéer tyvärr inte införlivats. 

Samverkan	  
När vi analyserade elevhälsan samverkan lade vi fokus på samverkan inom elevhälsa, 
samverkan med skolans lärare samt samverkan med organ utanför skolan. I vår analys utgick 
vi från socialstyrelsens riktlinjer som poängterar att elevhälsans samverkan skall utgå från ett 
barnperspektiv snarare än ett verksamhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet från 
studien visade att samverkan inom elevhälsan var välfungerande. Med regelbundna möten 
gavs skolsköterskorna och skolkuratorerna tillfälle att lyfta frågetecken kring en viss elev. 
Detta är av särskild vikt med hänsyn till att elevhälsans personal inte förväntas vara experter 
inom området anorexia nervosa.  Utifrån resultatet kunde man även se att samverkan med 
BUP fungerade bra. Respondenterna beskrev en tydlig struktur kring hur samarbetet kunde se 
ut. Varför är det då så viktigt att det finns en dialog mellan dessa två organ? Jo, för att dem är 
beroende av varandra, för att i största mån kunna värna om barnets bästa. Elevhälsan behöver 
stöttas i sitt upptäckande arbete för att kunna nå de elever som har ett anorektiskt beteende. 
BUP å andra sidan behöver komma i kontakt med eleverna i ett sådant tidigt skeende som 
möjligt, för att kunna möjliggöra en lyckad behandling. Socialstyrelsen (2013) beskriver att 
elevhälsan skall bistå övrig skolpersonal med information och råd som kan ha betydelse för 
elevernas hälsa. Det är framförallt här vi kan se brister i elevhälsans samverkan. Utifrån 
studiens resultat kan man inte tyda någon regelbunden informationslänk till skolans lärare. 
Orsakerna var inte självklara, men bland annat hävdades det att tecknen för anorexia nervosa 
var så tydliga att information inte var nödvändigt. Eftersom studien exkluderar lärarnas 
uppfattning kring frågan så kan man enbart spekulera kring hur vidare den uppfattningen 
stämmer eller inte. Liksom återigen vill vi poängtera vikten av att upptäcka elever i ett sådan 
tidigt skeende som möjligt och dessa tecken kanske inte alltid är så självklara? När det 
handlar om barn och ungdomar som uppvisar ohälsa måste det till en fungerande samverkan 
både inom och utanför skolan. Det är därför av stor vikt att undersöka hur samverkan faktiskt 
verkar praktiken. Det slutsatser man kan dra utifrån samverkan i den kommun som vi 
undersökt är att det finns en tydlig struktur både inom elevhälsan och med BUP. De brister 
som påvisades återfanns framförallt i elevhälsans samverkan med övrig skolpersonal.  
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Kritisk granskning av studien 
Den metod som användes för att samla in empiriskt material till uppsatsen var genom en 
kvalitativ forskning. Detta innebar att de intervjuer som gjordes var av kvalitativ struktur där 
en semistrukturerad intervjuguide var grunden till de frågor som ställdes. Fördelen med en 
semistrukturerad intervjuguide var att intervjun ej behövde låsas till de frågor som var 
förbestämda utan fungerade mer som en mall där det vid intresse från respondenternas sida 
kunde talas mer om vissa ämnen, vilket skapade möjligheter att utforska nya områden kring 
ämnet anorexia nervosa. Detta visade sig dock även vara en nackdel då den röda tråden 
gällande frågorna tappades ett flertal gånger under intervjuernas gång. Strukturen under 
intervjuerna varierade mycket vilket kan anses vara subjektivt då detta innebar att forskarna 
till viss del påverkade resultatet. En annan nackdel som visade sig uppstå med öppna frågor 
var att mycket tid under intervjun gick åt till att diskutera ämnen som ej kunde besvara 
studiens syfte. Med en tydligare struktur hade mer tid funnits till att diskutera de ämnen som 
vi hade som avsikt att diskutera från början. Vi anser dock att en kvantitativ studie med 
exempelvis enkäter hade skapat svårigheter vad gäller insamlandet av den empiri som krävdes 
för att besvara syftet. Detta då mycket av den empiri som användes i arbetet insamlades via 
diskussioner vid intervjutillfällena.  

Vid en kritisk granskning av denna studie är det betydande att nämna vilka respondenter som 
valde att medverka i intervjuerna. När tillfrågan skickades ut beskrevs studiens innehåll och 
vad som skulle granskas närmre vid intervjutillfällena. Det är viktigt att reflektera över om 
dessa fakta möjligtvis bidrog till att respondenter medvetet valde att tacka nej då det inom den 
skolan inte bedrivits något specifikt arbete kring anorexia nervosa. Det stora bortfallet kan 
även handla om tidsbrist, något som samtliga respondenter nämnde i intervjuerna. Det kan 
även diskuteras om resultatet blivit annorlunda om studien endast riktat in sig på en typ av 
skola, antingen högstadieskolor eller gymnasieskolor. Då elevhälsan i detta fall har hand om 
två väldigt olika målgrupper blir ett resultat av studien svårt att generalisera. Detta då antalet 
respondenter hade behövt vara fler för att en mer generaliserande bild kunnat ges. Det har 
dock tagits i beaktning att resultaten av en kvalitativ studie ej behöver innebära en 
generalisering till samtlig elevhälsa i kommunen.  

Behovet av vidare forskning kring anorexia nervosa och elevhälsan anses efter denna studie 
vara av ytterst stor vikt. Anledning till detta var efter att det uppdagades vissa svagheter inom 
skolorna gällande de förebyggande insatserna och att det finns ett vidare behov av en tydlig 
struktur inom detta arbete. Ett område som det väcktes nya tankar och funderingar om i och 
med arbetets gång var hur arbetet skulle påverkats om lärare på skolorna kunde användas som 
respondenter. Detta för att kunna svara på frågan om de ansåg att den information de hade 
gällande anorexia nervosa var tillräcklig eller om de önskade en bredare kunskap som kunde 
bistås genom elevhälsan. Genom deras svar hade det eventuellt gått att få större förståelse 
kring varför elevhälsan aktivt valde att inte bistå med mer information till lärare för att skapa 
nya förutsättningar i det förebyggande och upptäckande arbetet i klassrummet. 
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BILAGA	  1	  
 

Intervjuguide 

Kunskap/synsätt  

-‐ Den information och vetskap du idag har om anorexia, vart kommer den ifrån? 
(Socionomutbildningen, interna utbildningar, eget intresse/engagemang) 

-‐ Anser du att skolan givit utrymme att utbilda/upplysa dig inom området anorexia? 
-‐ Vad anser ni är de främsta orsakerna till att individer utveckar anorexia? (Utifrån 

erfarenheter i mötet med individer) 
-‐ Vilka anser ni är de första tecknen som indikerar på att en elev misstänks ha anorexia? 

Psykiska och fysiska? 
-‐ Om du/elevhälsan hade givits utrymme till att fördjupa era kunskaper inom området 

anorexia, vad hade du velat lägga fokus på då?  

Upptäckande arbete 

-‐ Vilka är de mest förekommande sätt till att ni kommer i kontakt med individer som 
lider av anorexia? Elevhälsan upptäcker, info från lärare, kompisar, familj eller 
individen själv?  

-‐ Vad är det främst som uppmärksammas och som ligger bakom anmälan/hur långt 
gången i sitt sjukdomsförlopp? 

-‐ Hur behandlas anmälningar/upptäckanden?  
-‐ Hur arbetar elevhälsan i sitt uppsökande arbete? 
-‐ Känner du dig begränsad i ditt uppsökande arbete på grund av tidsbrist och bristande 

resurser? 
-‐ Om du/elevhälsan hade haft obegränsat med tid och resurser, hur hade du velat att det 

uppsökande arbetet på skolan hade sett ut? 

Förbyggande arbete 

-‐ Hur bör ett förbyggande arbete se ut enligt dig/er? 
-‐ Vilka bitar anser ni är centrala i det förbyggande arbete? 
-‐ Bedrivs det något förbyggande arbete på er skola? Utveckla? 
-‐ Information i klasser? 
-‐ Om du/elevhälsan hade haft obegränsat med tid och resurser, hur hade du velat att det 

förebyggande arbetet på skolan hade sett ut? 

Samverkan 

-‐ Hur anser du att samarbetet i form av kunskapsutbyte, upptäckande arbete och 
förebyggande insatser ska se ut mellan elevhälsan och lärare? 

-‐ Varför är det så viktigt med att det finns en dialog mellan rektor, elevhälsan och 
lärare? 

-‐ Hur ser samverkan mellan rektor, elevhälsan och lärare ut på er skola?  
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-‐ Om det sker samverkan och en dialog kring anorexia vad är det man främst samtalar 
om? 

-‐ Om du/elevhälsan hade haft obegränsat med tid och resurser, hur hade du önskat att 
samverkan mellan rektor, elevhälsan och lärarna sett ut? 

	  


