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Sammanfattning  

Många ungdomars uppfattning om sina kroppar stämmer inte med verkligheten. Deras 

uppfattningar kring den egna vikten och kroppen påverkas av det smalhetsideal som råder via 

media, liksom familjens syn på kroppsideal. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

i vilken omfattning ungdomar i åk 9 ville gå ner i vikt samt i vilken utsträckning det fanns 

skillnader relaterade till ungdomarnas tankar kring deras föräldrars syn på viktnedgång. 

Dessutom analyserades hur ofta ungdomarna tänkte på att förbränna kalorier vid träning, 

liksom skillnader mellan könen. Studien är av kvantitativ karaktär och bygger på enkätsvar 

från 408 personer som deltagit i den nationella undersökningen Mat & Hälsa 2007. Vår analys 

av materialet visade att flickorna i högre grad än pojkarna aktivt försökte gå ner i vikt. 

Flickorna tänkte även oftare på att förbränna kalorier vid träning. Chi-2 test visade att flickor 

vars mammor aktivt försökte gå ner i vikt var mer benägna att själva försöka gå ner i vikt. 

Inga sådana samband fanns mellan mammor och pojkar eller mellan pappor och 

flickor/pojkar. Vår slutsats var att framför allt flickor aktivt försökte gå ner i vikt samt att 

mödrars attityder till viktnedgång har ett samband med flickornas syn på vikt och den egna 

kroppen. 
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Abstract  

Adolescents’ body images do not often reflect reality. Adolescents’ thoughts and actions 

regarding their own bodies and weight are affected by ideals put forward by media, as well as 

body ideals within the own family. The aim of this study was to explore to what extent 

Swedish adolescents in grade 9 (age 14-16) wanted to lose weight, and to what extent there 

were differences related how they understood their parents’ attitudes toward losing weight. 

Furthermore, we aimed to explore how often adolescents thought about burning calories when 

working out. Gender differences were also analyzed. This study is quantitative in character 

and builds on data from a national survey, Mat&Hälsa 2007. Our analysis of the material, 

encompassing 408 individuals, revealed that girls to a higher extent than boys actively tried to 

lose weight. Moreover, girls thought more often about losing calories when working out. Chi 

squared tests showed that daughters whose mothers actively tried to lose weight were more 

likely to try to lose weight themselves. No such results were found for mothers-sons, or 

fathers-sons/daughters. Our conclusion was that especially girls wish to lose weight and that 

mothers’ attitudes have a connection on their daughters’ opinions about their weight and 

bodies. 
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1:0 Introduktion 

1:1 Barn och ungdomar under uppväxten 

Många ungdomar är bekymrade över kroppsliga förändringar, hur de ser ut och vad andra 

tycker om dem (Khor et.al 2009). Ungdomsåren kan beskrivas som en period av förvirrning, 

ständig turbulens och utanförskap. Den grund som föräldrar gett till sina barn under 

uppväxten kan i tonåren många gånger utsättas för prövningar. Ungdomen tvivlar på sitt 

utseende, i sitt sätt att vara eller inte vara, i sin strävan om att utvecklas till att bli någon. 

Vikten av att stärka sitt KASAM (känsla av sammanhang) är betydelsefullt för att kunna 

uppnå en stark självkänsla (Antonovsky 2004). 

Massmedia påverkar ungas syn på sina kroppar genom att framställa smalhetsideal för 

kvinnor. Flickorna introduceras tidigt i det ideal som finns i samhället (Khor et. al 2009, 

Liechtly 2010, Westerberg Jacobson 2010). Ytterligare forskning har kommit fram till att barn 

och ungdomar utsätts för och har tillgång till ett stort utbud av massmedia som TV, internet 

och tidningar, vilket påverkar deras syn på den perfekta kroppen (Derenne & Beresin 2006,  

Meurling 2003). De ideal som framställs kan leda till en negativ kroppsuppfattning och 

relatera till ätstörningar (Derenne & Beresin 2006). Under puberteten och ungdomsåren har 

kroppens utseende stort fokus och är en viktig livsfaktor för unga pojkar och flickor, som ses 

öka med åldern i kombination med att det är den period i livet då kroppen genomgår stora 

förändringar. Dock skiljer sig kroppsuppfattningen både mellan åldrarna 11 och 15 år och 

mellan pojkar och flickor. Vid 11-års ålder är kroppsuppfattningen lika, varvid sedan pojkarna 

uppger att de är för smala medans flickorna tycker att de är för tjocka. Pojkar försöker gå ner i 

vikt i mindre utsträckning än flickor och representerar ca 6 procent i åldrarna 11, 13 och 15 år 

medan flickornas procentandel ökar med stigande ålder, från 7 procent vid 11-års ålder till 15 

procent vid 15-års ålder (Statens folkhälsoinstitut 2006).  

Det har visat sig att flickor och pojkar har olika syn på sina kroppar och med vad de vill 

förändra. Pojkar är mest bekymrade över hur sin bröstkorg samt hur axlar och armar ser ut 

medan flickor är mer bekymrade över höfter, lår och ben. För män framställs en muskulär 

stereotyp som påverkar pojkar till hög grad att vilja nå dessa ideal. En kropp som är under 

utveckling kan ta stor skada genom ohälsosamma dieter och metoder (Khor et. al 2009).  

Familjens kostvanor, regelbundna måltider och måltidsmiljön tros kunna ha en betydande roll 

för de vanor som ska etableras (Enes & Slater 2010, Pearson et al. 2009, Westerberg Jacobson 
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2010).  Även att äta tillsammans med familjen främjar en sund livsstil. Det krävs 

grundläggande kunskap hos sjuksköterskan om risk och skyddsfaktorer gällande ätstörningar, 

för att kunna bemöta ungdomars önskemål (Westerberg Jacobson 2010). 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems egenvårdsteori handlar bland annat om 

egenvårdsbrist, där individen på grund av okunskaper helt eller delvis saknar förmågan att 

främja sin egen hälsa. Barn och ungdomar kan på grund utav sin ålder, familjesituation, 

livsstil och levnadssätt ha bristande kunskaper vad det gäller vikt, kost och motion. När 

individen själv inte har denna förmåga, anser Orem att närstående eller annan kompetent 

person ska kunna överta denna roll, vägleda och finnas till hands för att tillgodose individens 

hälsotillstånd (Hartweg 1991).  

Sjuksköterskans roll inom skolhälsovården är att erbjuda och organisera hälsovård för barn 

och ungdomar i dessa åldrar. Problemen hos barn och ungdomar är ofta komplexa och det är 

därför viktigt att sjuksköterskan fångar upp signaler som tyder på ohälsa, för att begränsa 

problematiken. Ett viktigt mål för skolhälsovården är att öka barnens självkännedom och 

självmedvetenhet (Kristoffersen 2006). En annan uppgift är att hjälpa ungdomar och deras 

familjer att hitta ett sunt förhållningssätt till vikt och motion. Betydelsen av att inrikta sig mer 

på att få sunda kostvanor och en hållbar fysisk aktivitet är viktigare än att fokusera på själva 

kroppsvikten hos ungdomarna (Westerberg Jacobson 2010).  

Fysisk aktivitet är ett bra verktyg att använda hälsofrämjande och kan i många fall höja 

livskvalitén. Generellt uppger en stor del av befolkningen att fysisk aktivitet ger en känsla av 

välbefinnande. Det finns dock faktorer som kan trigga igång ett onormalt begär att utöva 

fysisk aktivitet, som för hälsan kan vara skadligt (Modolo et.al 2011). 

1:2 Kroppsvikt 

I en longitudinell studie bland flickor i ålder 7 till 12 år från 132 olika skolor i USA har det 

visat sig att det smalhetsideal som motsvarar skönhet är den mest framträdande orsaken till 

flickornas egen önskan om att gå ner i vikt (Mueller et. al 2010). Ytterligare en studie gjord i 

USA har påvisat samband mellan flickors kroppsuppfattning och uppkomst av olika 

viktminskningsmetoder. Det framkom att 39 procent av flickorna i åldern 11-18 år var 

missnöjda med sin kroppsvikt. Flickorna uppger att de påverkas till stor del av smalhetsidealet 

och många ser förebilder bland kvinnliga elitidrottare. För att nå den perfekta kroppen 

försöker ungdomarna att gå ner i vikt med hjälp av både säkra och osäkra 

viktminskningsmetoder (Liechty 2010).  
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Gällande kroppsuppfattning har en studie som gjorts på pojkar och flickor mellan 12-15 år 

från Japan och Vietnam, påvisat att skillnader finns länder emellan. Ungdomarna fick svara 

på frågor genom bland annat märkning av siluetter. 60 procent av de japanska ungdomarna 

skattade den mest överviktiga siluetten som ohälsosammast medan 85 procent av de 

Vietnamesiska ungdomarna skattade den smalaste siluetten som ohälsosammast. Japanska 

flickor och pojkar överskattade sin vikt i jämförelse med Vietnamesiska ungdomar. På frågan 

om de var nöjda med sin kropp svarade 45 procent av de Vietnamesiska pojkarna och 

flickorna samt Japanska pojkar att de var det, medan de Japanska flickorna knappt kom upp 

till 20 procent (Sano et. al 2008). 

I Josefin Westerberg Jacobsons (2010) avhandling har det visat sig att det är av största vikt att 

i ett tidigt stadium kunna identifiera ätstörningsbeteenden hos flickor i åldern 7-20 år. 

Ungdomarna uppger till stor del att de vill leva upp till smalhetsidealet i samhället. I åldern 9-

16 år sker en markant ökning av en önskan att gå ner i vikt och från 11-års ålder ses även en 

ökning av viktminskningsförsök. I avhandlingen har det framkommit att faktorer som har 

betydelse för att utveckla ett stört ätbeteende hos ungdomar är en högre body mass index 

(BMI) än sina vänner, en önskan om att gå ner i vikt, otrygga familjeförhållanden och 

perfektionism hos mamman samt tidigt störda ätbeteenden hos pappan (Westerberg Jacobson 

2010). 

1:3 Fysisk aktivitet och kaloriförbränning 

Resultat från en explorativ studie innefattande 589 studenter med en medelålder på 20 år 

visade att 18,1 procent hade tvångsmässiga motionsbeteenden för att gå ner i vikt. Eftersom 

motion i tvångsmässiga former och ätstörningar fortsätter att växa bland studenter har 

forskare börjat undersöka utlösande faktorer för dessa beteenden, som kan leda till ohälsa 

(Guidi et.al 2009). En annan undersökning som gjorts visar liknande resultat, referenterna var 

i den studien 144 kvinnor och 156 män till antalet, som inte elitidrottade. Det som framkom 

var att 38 procent av männen och 28 procent av kvinnorna uppvisade symtom på ett negativt 

förhållningssätt till träning. Olika beteende ses hos män och kvinnor, då männen vill uppnå 

styrka och kvinnorna tar till dieter och överdriven motion för att åstadkomma viktminskning. 

Dessa negativa beroenden kan påverka livskvalitén och sinnesstämningen i största allmänhet 

(Modole et.al 2011).  

Bamber et. al (2000) har i sin studie intervjuat 16 kvinnliga deltagare angående sina extrema 

träningsvanor. I många fall ligger en ätstörning till grund för ett träningsberoende och trots 
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mycket låga vikter hos kvinnorna, så kan inte en dag passera utan hård träning. Att inte få 

träna beskrivs som att förlora kontrollen över tillvaron, varvid en kvinna upplever sitt tillstånd 

som att sluta andas. 

1:4 Föräldrainfluenser                                                                                               

Föräldrarnas syn på barnets kroppsform och matvanor påverkar barnets beteende och 

attityder. Barnen (7-12 år) däremot funderar inte så mycket kring sin kroppsform, utan snarare 

på hur mycket de väger (Ricca et al. 2010). Forskning har visat att det är ytterst viktigt hur 

familjen ser på kroppsideal, samt hur det pratas kring matvanor och kroppsform. Mödrar 

uppmuntrar aktivt sina döttrar att hålla en tunn kroppsform (Rodgers & Chabrol 2009, 

Neumark-Sztainer et. al 2010) medans fäderna är en stereotyp för sönerna. Unga pojkar tycks 

påverkas mindre av yttre faktorer än flickor (Rodgers & Chabrol 2009). De unga pojkarna har 

signifikant lägre kroppsmissnöje än flickor i samma ålder, då flickorna eftersträvar en smalare 

kroppsform och pojkarna föredrar en större kroppsstorlek i form av muskler (Khor et.al 2009, 

Rodgers & Chabrol 2009). 

 I en studie från Turkiet framkom att majoriteten av ungdomarna i åldern 15–18 år var nöjda 

och hade positiva tankar om sin kropp. Flickorna uppvisar dock ett större kroppsmissnöje än 

pojkarna och detta härleds till de sociala ideal och normer som ofta ses i familjer och som 

framställs i media. Vidare visade det sig att pojkarna hade som kroppsideal att ha vältränad 

och välbyggd kropp samt vara lång med en proportionell vikt, medan flickorna strävar efter 

att vara lång och smal. En annan slutsats som framkom är att flickor rent generellt beskriver 

det kvinnliga idealet från TV med samma stereotyp medan pojkar hade olika sätt att beskriva 

den perfekta mannen från TV. Massmedia påverkar både pojkar och flickor och många 

upplever en besvikelse att inte kunna uppnå dessa ideal medan andra uppger att de inte 

påverkas av detta, på grund av att de förstår att verkligheten ser annorlunda ut (Dinc & 

Allisinanoglu 2010).  

Föräldrarnas viktrelaterade kommentarer och deras egen bantning kan bidra till 

ätstörningsbeteenden hos tonårsflickor. Av 365 flickor med en medelålder på 15,8 år uppgav 

58 procent att de blir retade för sin kroppsvikt av familjemedlemmar. Resultatet av studien 

påvisar hur viktigt det är att föräldrarna optimerar hemmiljön för att värna om unga flickors 

kroppsuppfattning och minska risken för ätstörningsbeteenden (Neumark-Sztainer et. al 

2010). 
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 I USA har forskare kommit fram till att barn och ungdomar mellan 9-14 år som åt 

gemensamma måltider med familjen var mindre benägna att vilja uppnå viktnedgång. 

Däremot har det i Haines et al. (2010) inte framkommit några starka bevis i betydelsen av att 

ha smala föräldrar, mammans bantningsvanor eller att föräldrarnas synpunkter angående 

barnens vikt skulle ha någon inverkan på hur ofta barn bantar.  

Internationell forskning visar att barn och ungdomar påverkas av det kroppsideal som de 

exponeras för. Föräldrarna är en viktig och betydelsefull norm för barns inställning till vikt, 

kost och motion (Derenne & Beresin 2006, Meurling 2003). Men den påverkan föräldern till 

viss del aktivt försöker ha på sina barns kroppsideal, kan vara både sund och osund och ser 

olika ut för flickor och pojkar (Rodgers & Chabrol 2009). 

1:5 Problemformulering  

Kroppsmissnöje har stort fokus hos dagens ungdomar och studier visar att de påverkas av det 

kroppsideal de exponeras för. Föräldrarna är en viktig förebild för deras inställning till vikt, 

kost och motion (Derenne & Beresin 2006, Meurling 2003) samt att kunna ge dem en bra 

värdegrund. Pojkar och flickor har olika tankar och uppfattningar kring sin kropp och kan 

därför agera på olika sätt i sin strävan att nå sin idealkropp (Khor et.al 2009). Att arbeta med 

ungdomar innebär som sjuksköterska att vara lyhörd och uppmärksam på signaler som tyder 

på onormala beteenden gällande vikt, kost och motion (Kristoffersen 2006).  

1:6 Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken omfattning ungdomar i åk 9 (14-16 

år) hade för önskan om att aktivt vilja gå ner i vikt. Vidare undersöktes om det fanns 

skillnader mellan ungdomar som svarat att de aktivt försökte gå ner i vikt jämfört med de som 

inte aktivt försökte gå ner i vikt, utifrån hur ungdomarna uppfattade att deras föräldrar aktivt 

försökte respektive inte försökte gå ner i vikt. Även hur ofta ungdomar tänkte på att förbränna 

kalorier vid träning undersöktes samt könsskillnader analyserades. 

1:7 Frågeställningar 

1. a) I vilken utsträckning uppger ungdomar att de aktivt försöker gå ner i vikt?  

1. b) I vilken utsträckning uppger flickor respektive pojkar att de aktivt försöker gå ner i 

vikt?  

2. a) I vilken utsträckning uppger ungdomar att de tänker på att förbränna kalorier vid 

träning?  
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2. b) I vilken utsträckning uppger flickor respektive pojkar att de tänker på att förbränna 

kalorier vid träning? 

3. Vilken uppfattning har ungdomar om att deras föräldrar aktivt försöker gå ner i vikt? 

4. Finns skillnader mellan ungdomar som svarat att de aktivt försökte gå ner i vikt 

jämfört med de som inte aktivt försökte gå ner i vikt, utifrån hur ungdomarna 

uppfattade att deras föräldrar aktivt försökte respektive inte försökte gå ner i vikt?  

2:0 Metod 

2:1 Beskrivning av Mat & Hälsa- projektet 2007  

Ursprungsstudien Mat & Hälsa 2007 är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

En deskriptiv tvärsnittsstudie består av ett slumpmässigt urval av en grupp människor där en 

viss kunskapsmängd redan finns. Genom att avgränsa det som är av intresse och låta 

individerna exempelvis få svara på enkäter gällande hälsotillstånd, så blir resultatet 

beskrivande, dock utan några orsaksförhållanden (Olsson & Sörensen 2007). Mat & Hälsa 

projektet 2007 inleddes med att en förfrågan och information skickades till skolsköterskor vid 

10 av 69 slumpmässigt utvalda skolor i Uppsala län. De skolor som ställdes sig positiva till 

projektet kontaktades av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 

universitet, och enkäter skickades ut till respektive skola. 600 ungdomar i åldern 11-15 år 

deltog där andelen flickor och pojkar var lika stor. Datainsamlingen skedde genom att 

eleverna svarade på ett demografiskt frågeformulär med 37 frågor angående sin uppfattning 

till mat och hälsa, fysisk aktivitet och måltidsvanor, samt tre bakgrundsfrågor. Enkäten har sitt 

ursprung i USA (Maloney et.al 1989) och har sedan översatts till en svensk version (Edlund 

et.al 1994). Etiskt godkännande har tidigare inhämtats hos Forskningsetiska kommittén vid 

medicinska fakulteten, Uppsala universitet Dnr 258/94 för IDA-projektet, som står till grund 

för Mat och Hälsa 2007. Specifikt etiskt tillstånd har inte inhämtats för projektet Mat och 

Hälsa 2007. Då frågorna i enkäterna kunde uppfattas som känsliga, garanterades anonymitet 

och att enkäterna skulle förvarades i en förseglad låda. För att främja integritet fick eleverna 

sitta vid åtskilda bänkar. Deltagandet var frivilligt och eleven fick när som helst avsluta sitt 

deltagande, utan att behöva förklara sig. Informationsbrev angående studiens genomförande 

och syfte hade skickats ut till elevernas föräldrar för godkännande innan studien påbörjades. 

2:2 Design  

Föreliggande studie är en delstudie ur Mat & Hälsa, 2007 och har en deskriptiv, komparativ 

design med kvantitativ ansats.  
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2:3 Urval och undersökningsgrupp 

Ett lämplighetsurval har gjorts och den årskurs som haft mest tillgänglig data att bearbeta har 

använts (Olsson & Sörensen 2007). Studien innefattade 408 ungdomar i årskurs 9, varav 206 

stycken var pojkar och 201 stycken var flickor. Bortfall 0,2 % (1 ungdom).  

2:4 Datainsamlingsmetod 

Sex frågor valdes ut från enkäten, varav två stycken var bakgrundsfrågor. Frågorna 

behandlade önskan om en viktnedgång hos ungdomarna själva, hur mycket de tänkte på att 

förbränna kalorier vid träning samt ungdomarnas upplevelse av föräldrarnas önskan om 

viktnedgång hos föräldrarna själva. De frågor som har använts har samtliga fasta 

svarsalternativ där ungdomarna fått kryssat i det svarsalternativ som stämmer överens med 

deras uppfattning. Enkäten är inte validitets och reliabilitetstestad, vilket tas upp vidare i 

metoddiskussionen. 

2:5 Tillvägagångssätt  

Information och godkännande inhämtades via, Josefin Westerberg Jacobson, doktorand vid 

Uppsala Universitet. Avkodat material tilldelades för inmatning och bearbetning.  

2:6 Dataanalys 

Enkätsvaren bearbetades systematiskt i statistikprogrammet SPSS 18,0 (Wahlgren 2008) och 

Microsoft Office Excel 2007. Signifikansnivå p =< 0,05 har använts. För analysering av 

frågeställning ett, två, tre, fyra och fem gällande ungdomars önskan att gå ner i vikt, i vilken 

utsträckning ungdomar tänkte på att förbränna kalorier vid träning samt vilken uppfattning 

ungdomar hade om att deras föräldrar aktivt försökte gå ner i vikt, har deskriptiv statistik 

använts. Frågeställning sex analyserades genom icke parametriskt Chi2-test, för att studera 

skillnader mellan ungdomar som svarat att de aktivt försökte gå ner i vikt jämfört med de som 

inte aktivt försökte gå ner i vikt, utifrån hur ungdomarna uppfattade att deras föräldrar aktivt 

försökte respektive inte försökte gå ner i vikt.  

2:7 Forskningsetiska överväganden. 

Att arbeta med forskning innebär att följa föreskrifter och lagar men ändå se sitt yttersta 

ansvar vad det gäller moral och kvalitet (CODEX 2010). Enligt principen att göra gott så ska 

forskningen ge relevant kunskap för det område forskningen avser. Därför bör resultatet 

kritiskt analysera vad det kan få för konsekvenser för samhället och den enskilde individen, 

innan det presenteras (Sykepleiernes Samabeide i Norden 2003). Riktlinjer och lagar som 
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berör forskningsetik, som att behandla materialet konfidentiellitet och anonymt har följts . 

Resultatet presenteras på gruppnivå varvid inga personer kan identifieras.    

3:0 Resultat 

Resultatet som är deskriptivt och komparativt, presenteras i löpande text och i figurer.  

 

3:1 Att aktivt gå ner i vikt 

Resultatet visar att 21,1%  av ungdomarna i åk 9 (n=408) aktivt försökte gå ner i vikt. De 

respondenter som inte försökte gå ner i vikt var 77,2 %. Resultatet visar att något fler flickor 

än pojkarna aktivt försökte gå ner i vikt. Se figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Hur grupperna uppgav i antal att de aktivt försökte att gå ner i vikt. (n=408, bortfall 7 respondenter). 

3:2 Fysisk aktivitet och kaloriförbränning 

Av flickorna skattade 16,7 % och 17,3 % av pojkarna att de ofta tänkte på att förbränna 

kalorier vid träning. Dubbelt så många flickor (10,4 %) som pojkar (5,2 %) uppgav att de 

alltid tänkte på att förbränna kalorier vid träning. Pojkar (33,5%) uppgav i högre grad att de 

aldrig tänkte på att förbränna kalorier vid träning jämfört med flickorna (16,7 %). Se figur 2. 
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Figur 2. Beskriver fördelningen i antal hur mycket flickor och pojkar tänkte på att förbränna kalorier vid träning 

(n=408, bortfall 24 respondenter). 

 

3:3 Föräldrainfluenser 

Av de flickor (31,8 %) som aktivt försökte gå ner i vikt, har 59 % angett att deras mamma 

också aktivt försökte gå ner i vikt. Flickor (68,2 %) som inte försökte gå ner i vikt men 

samtidigt angett att deras mamma aktivt försökte gå ner i vikt är 41,2 %. Signifikanta 

skillnader framkom mellan de flickor som aktivt försökte gå ner i vikt och de flickor som inte 

aktivt försökte gå ner i vikt, utifrån hur de uppfattade att deras mamma aktivt försökte 

respektive inte försökte gå ner i vikt (p=0,029). Se figur 3. 

Av de pojkar (11,7 %) som aktivt försökte gå ner i vikt, har 47,8 % angett att deras mamma 

också aktivt försökte gå ner i vikt. Pojkar (88,3%) som inte försökte gå ner i vikt men 

samtidigt angett att deras mamma aktivt försökte gå ner i vikt är 35, 8 %. Inga signifikanta 

skillnader framkom (p = 0,263). Se figur 3.  

 

Figur 3. Flickor och pojkars skattning i antal om deras mamma aktivt försökte gå ner i vikt. Figuren presenterar 

även om ungdomarna själva aktivt försökte gå ner i vikt (n=408, bortfall 16 respondenter)    
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Av de flickor (31,8 %) som aktivt försökte gå ner i vikt, har 36,7 % angett att deras pappa 

också aktivt försökte gå ner i vikt. Flickor (68,2 %) som inte försökte gå ner i vikt men 

samtidigt angett att deras pappa aktivt försökte gå ner i vikt är 39,2 %. Signifikanta skillnader 

framkom inte (p=0,751). Se figur 4. 

Av de pojkar (11,7 %) som aktivt försökte gå ner i vikt, har 27,3 % angett att deras pappor 

också aktivt försökte gå ner i vikt. Pojkar (88,3 %) som inte försökte gå ner i vikt men 

samtidigt angett att deras pappa aktivt försökte gå ner i vikt är 24,7 %. Inga signifikanta 

skillnader framkom (p = 0,797). Se figur 4. 

 

Figur 4. Flickor och pojkars skattning i antal om deras pappa aktivt försökte gå ner i vikt. Figuren presenterar 

även om ungdomarna själva aktivt försökte gå ner i vikt (n=408, bortfall 17 respondenter)    
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4:1 Huvudresultat 
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normalviktiga och 60 procent försökte aktivt gå ner i vikt med hjälp av ohälsosamma metoder 

(Cook et.al 2007). Vi vill mena att massmedia har en stor inverkan på ungdomarna och deras 

kroppsuppfattning, det finns reklam som kan uppfattas som kränkande och borde därför 

granskas innan den publiceras eller ges ut i media. Att unga påverkas av media är något som 

flera olika forskare kommit fram till (Derenne & Beresin 2006, Khor et. al 2009, Liechty 

2010, Meurling 2003, Westerberg Jacobson 2010). I dagens samhälle utsätts individer 

ofrånkomligen för massmedias provokativa modeller och det kan resultera i att det kan vara 

svårt för ungdomar att skilja på utopi och verklighet, det är även något som Dinc och 

Allisinanoglu (2010) konstaterat. Ungdomsåren är en period då många funderingar och tvivel 

kring kropp och utseende tar stor plats och det är då av största vikt att resurser finns för att 

stärka självkänslan hos dem, så att de litar på sina egna förmågor och inte jämför sig med 

andra (Antonovsky 2004, Mueller et. al 2010). 

I föreliggande studie uppgav dubbelt så många flickor som pojkar att de alltid tänkte på att 

förbränna kalorier vid träning. Detta fenomen kan beskrivas genom att pojkar ofta har en 

önskan om att öka sin muskelmassa, medan flickor vill bli smalare, detta resultat bekräftas 

även i tidigare studier (Khor et. al 2009, Modole et.al 2011). Enligt McCabe et.al (2007)  

hade 70 procent av pojkarna en önskan om att förändra sitt kost- och träningsbeteende, för att 

öka muskelmassan. En del av sjuksköterskans roll i detta sammanhang är att upptäcka de 

ungdomar som förändrat sin kost och sitt träningsbeteende till att bli ohälsosamt. Guidi et.al 

(2009) har i sin studie framlagt risken att både pojkar och flickor kan utveckla tvångsmässiga 

träningsbeteenden.   

Ytterligare resultatet i uppsatsarbetet visade signifikanta skillnader mellan flickorna som tyder 

på att mödrar påverkar sina döttrar till viktnedgång eller inte. Däremot ses de inte mödrar ha 

någon inverkan på sina söner. Att mammor axlar den största rollen att kunna påverka sina 

döttrars inställning till sin kropp har också framkommit i tidigare forskning. McCabe et.al 

(2007) har undersökt kroppsmissnöje och viktoro hos föräldrar samt om det fanns ett samband 

mellan föräldrar och döttrar. Studien visade att endast mamman har en stark påverkan på sin 

dotter, vilket även styrks av Rodgers & Chabrol (2009), Neumark-Sztainer et. al (2010). 

Redan vid 5-års ålder har det visat sig att flickor har tankar på viktnedgång om deras mamma 

nyligen försökt gå ner i vikt. Resultaten påvisade att det är ytterst viktigt med mammans 

beteende och hur hon pratar kring kost och vikt (McCabe et.al 2007). Anledningen till att 

pojkar inte påverkas av sin mamma skulle kunna förklaras med att sönerna inte eftersträvar 

det smalhetsideal som mamman i vissa fall kan representera. En möjlighet för mödrar att få 
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förståelse för vilket inflytande de har på sina döttrar, skulle kunna vara att skolsköterskan 

bjöd in till en informationsträff. Att som mamma få information om hur viktigt det är hur hon 

agerar och uttrycker sig kring både sin egen och andras kropp, anser vi kunna stärka mödrarna 

i att förebygga viktrelaterade problem hos sina döttrar.  

Pappan visade sig inte ha någon påverkan på varken sina söner eller döttrar, när det gällde att 

aktivt försöka gå ner i vikt, eller inte. Orsaken skulle kunna vara den som presenterades i den 

internationella tvärsnittsstudien innefattande 24 länder, att ungdomar upplevde 

kommunikationsproblem med pappan när det gäller att diskutera kring kroppsmissnöje. 

Mamman ansågs i motsats till pappan ha mer empati och förståelse vad det gällde att vägleda, 

samtala och stötta ungdomarna i deras funderingar (Al Sabbah et.al 2009).  

Enligt flera studier har det visat sig att vikt och ätstörningsproblematiken har sin grund i de 

sociokulturella förhållandena och det är därför här fokus på det förebyggande arbetet bör ligga 

(Westerberg Jacobson 2010). Som omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem förespråkar, så är 

det viktigt som sjuksköterska att vara lyhörd kring signaler som tyder på att ungdomen far illa 

och därmed kunna bistå med professionellt handlande (Hartweg 1991). Kulturella skillnader 

samt den sociala omgivningen i samhället är viktiga bakomliggande faktorer att ta hänsyn till, 

i mötet med varje enskild individ. Sano et.al (2008) beskriver en del i detta, då han jämfört 

ungdomars kroppsuppfattning mellan två Asiatiska länder. Den slutsats som framkommit är 

att de Japanska ungdomarna har i snabbare takt påverkats av den globala utvecklingen medan 

de Vietnamesiska ungdomar hade ett annat synsätt, då inte utvecklingen gått lika fort fram i 

Vietnam (Sano et.al 2008). Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär att vi 

möter ungdomar med olika bakgrund och traditioner (Hanssen 2007), som kräver en 

vidsynthet hos betraktaren. Utöver olika kulturer anser författarna att det även finns sociala 

skillnader, där det bör finnas en medvetenhet om att alla inte haft samma förutsättningar eller 

fått grundläggande behov tillfredsställda under sin barndom.  

Målet som sjuksköterska bör vara som Mueller et. al (2010) menar, att stärka flickornas 

självkänsla, så att de kritiskt kan se på det smalhetsideal som existerar och istället utveckla 

sunda vanor vad det gäller deras kroppsuppfattning. Detta är viktigt att ha i åtanke när det 

gäller att arbeta preventivt, för att kunna se den enskilda individens utveckling och 

hälsobeteende.  
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 4:3 Metoddiskussion 

Den kvantitativa ansatsen och det stora antalet deltagare gör studien trovärdig. Enkäten som 

användes i studien är inte validitet och reliabilitetstestad, vilket är en nackdel eftersom det 

innebär att det inte är säkerställt om enkäten är lämpad för ändamålet (Olsson & Sörensen 

2008). Däremot vill vi mena att det är en stor fördel att enkäten har använts tidigare, både i 

USA och av svenska forskare (Maloney et.al 1989, Edlund et.al 1994). Att använda sig av 

enkäter innebär att risken för feltolkningar minskar samt att känslan av anonymitet stärks. En 

fördel med intervjuer är däremot att möjligheten finns att ställa följdfrågor, vilket inte går 

med enkäter (Polit & Hungler 1999). Frågorna som respondenterna fått svara på anses som 

enkla att besvara och har använts med goda resultat i en mängd olika studier, vilket ändå kan 

ses som en styrka. I enkäten finns inte ett alternativ där ungdomarna kunde kryssa i att de 

saknade uppfattning i en fråga, vilket kan ses som en nackdel och därmed bli missvisande. Ett 

bortfall på 16 respektive17 respondenter i frågan om deras föräldrar aktivt försökte gå ner i 

vikt kan förklaras med att de kanske saknar en uppfattning i denna fråga. Bortfallet på en 

ungdom i föreliggande studie beror på felkodat material i matrisen och därmed försvårade 

möjligheten att avgöra kön på eleven. Syfte och frågeställningar fick styra valet av frågor från 

enkäten. Intresse fanns för fler frågeställningar men med tanke på studiens omfattning och 

tidsbegränsning var detta inte möjligt. Svårigheter fanns att hitta vetenskap specifikt kring 

ungdomar och hur mycket de tänker på kaloriförbränning vid fysisk aktivitet.   

4:4 Allmändiskussion 

För sjuksköterskan som arbetar med barn och ungdomar är det av stor vikt att ha kunskap om 

risk och friskfaktorer, för att i tidiga stadier fånga upp dem som behöver stöd och i vissa fall 

annan professionell hjälp. Att mer forskning inom området behövs är tydligt, speciellt då 

relaterat till sjuksköterskans arbete. Liechtly (2010) menar att det behövs mer forskning för att 

förstå psykosociala skyddsfaktorer och enskilda familjer, så att flickorna ska kunna stärkas 

och utveckla en sund inställning till mat och vikt. Genom vidare forskning är det önskvärt att 

medvetenheten ökar hos flickorna, så att de kan stå emot ohälsosamma 

viktminskningsmetoder (Liechtly 2010). Både pojkar och flickor kan ta stor skada kroppsligt 

genom att missbruka extrema träningsformer för att förbränna kalorier eller öka sin 

muskelmassa. Även här behövs vidare forskning för att förstå det komplexa sambandet 

mellan ätstörningar, kroppsuppfattning och träningsberoende, anser författarna. Målet är att 

skapa strategier som kan motverka utvecklingen av ett träningsmissbruk som kan leda till 

nedsatt välbefinnande (Modolo et,al 2011). 
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Resultatet tyder på att mödrar behöver stärka sin självkänsla. Detta för att bli trygg i sig själv 

och få förmågan att kunna förmedla sunda värderingar vidare. Som Antonovsky (2004) 

uttrycker, så är det viktigt att få en trygg uppväxt och kloka värderingar redan som barn 

(Antonovsky 2004). För sjuksköterskan i skolan är det en viktig utmaning att på rätt sätt öka 

medvetenheten vad det gäller inställning till vikt och motion samt förmedla till föräldrar 

vilken betydelse de har för att utveckla barnets livsstil i positiv riktning. En annan aspekt är 

att problem ska uppmärksammas i tidigt skede. Dessa områden är av stor vikt att utforska 

vidare för att sjuksköterskan ska kunna arbeta utifrån en vetenskaplig grund, när det gäller att 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Slutsatsen är att många ungdomar, speciellt flickor har en önskan om att gå ner i vikt samt att 

mödrarnas inställning till vikt och kropp påverkar sina döttrars uppfattning om sin vikt och 

kropp. Fortsatt forskning gällande familjens betydelse kring viktrelaterade problem hos barn 

och ungdomar framhålls även av Neumark-Sztainer et.al (2010) och Ricca et. al (2010), då en 

brist på forskning inom området kan ses.  
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