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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. 
Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar. Under denna tid blir kroppens 
utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar ungdomens uppfattning om hur deras kropp 
skall se ut. Det är under denna tid som kroppsuppfattningen hos ungdomar påverkas mest. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kroppsuppfattning, självbild, välbefinnande och 
isoBMI hos flickor som går på högstadiet.  

Metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design genomfördes utifrån en hälsoenkät som används i 
samband med hälsobesök hos skolsköterskan för elever på högstadiet. Frågor avseende 
kroppsuppfattning, självbild, välbefinnande och Body Mass Index (BMI) har analyserats och jämförts. 
Resultatet redovisas både deskriptivt och analytiskt, där skillnader mellan variabler har undersökts.  

Resultat: Merparten av flickorna upplever ett högt välbefinnande och är nöjda med sin kropp och sig 
själva. Dock framkommer att en stor andel av flickorna önskar väga mindre och har försökt att förändra 
sin vikt och att missnöjet kring kroppen ökar vid stigande isoBMI. Resultatet visar också att flickornas 
kroppsuppfattning och självbild har betydelse för deras upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Slutsats: Det är av stor vikt att belysa detta ämne då det finns ett behov av att främja ett positivt 
tankesätt kring kroppsuppfattning hos unga flickor. Barnsjuksköterskan kan utifrån ett öppet 
förhållningssätt i sitt hälsofrämjande arbete uppmärksamma och stödja dessa flickor i ett tidigt skede.     

 
 
 
 
Nyckelord: Ungdomar, kroppsuppfattning, självbild, barnsjuksköterska, enkätundersökning 
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Summary 
 
 
Background: Previous research shows that many adolescents are dissatisfied with their body. Youth 
time means social, mental and emotional changes. During this time, the appearance of the body becomes 
important, where society's norms and ideals affect the youth's perception of how their body looks. It is 
during this time that the body perception of adolescents is most affected. 
 
Aim: The aim of this study was to investigate body perception, self-image, well-being and isoBMI in 
girls at high school. 
 
Method: A cross-sectional study with quantitative design was conducted based on a health survey used 
in connection with health visits to the school nurse for high school students. Questions regarding body 
perception, self-image, well-being and Body Mass Index (BMI) have been analyzed and compared. The 
result is presented both descriptively and analytically, where differences between variables have been 
investigated. 
 
Result: Most of the girls experience a high well-being and are satisfied with their body and themselves. 
Though, it appears that a large proportion of girls want to weigh less and have tried to change their 
weight and that the discomfort around the body increases with increasing isoBMI. The result also shows 
that the girls' body perception and self-image is important for their experience of health and well-being.  
 
Conclusion: It is of great importance to illustrate this topic as there is a need to promote a positive 
mindset about body perception in young girls. The pediatric nurse may pay attention to and support 
these girls in an early stage, based on an open approach in their health promotion work. 
 
 
 
 
 
Keywords: Adolescents, body perception, self-image, pediatric nurse, survey study 
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Inledning 

Det finns ett starkt samband mellan ungdomars kroppsuppfattning och upplevd hälsa. Risken att 
ungdomar upplever sämre hälsa och välbefinnande ökar signifikant hos de som är missnöjda över sin 
vikt och tycker de är för tjocka (Meland, Haugland & Breidablik, 2007; Haraldstad, Christophersen, 
Eide, Nativg & Helseth, 2011). Haraldstad et. al. (2011) menar på att av olika faktorer såsom ålder, 
mobbning, smärta och kroppsuppfattning är ungdomars kroppsuppfattning den faktor som har störst 
inverkan på deras upplevelse av välbefinnande. I takt med ökande ålder hos flickor ökar också oron 
kring deras kroppsform och utseende, där majoriteten hos unga tonårsflickor önskar förändra sin kropp 
(Meland et. al. 2007). 
 
En barnsjuksköterska möter många barn och ungdomar i sin yrkesroll och har därmed en viktig funktion 
i att främja hälsa och förebygga ohälsa, både inom barnhälsovården och elevhälsan. Barnsjuksköterskan 
kan vara den person som barn och ungdomar vänder sig till och har därmed möjlighet att 
uppmärksamma negativa tankar och beteenden. Detta innebär att barnsjuksköterskan besitter en 
betydelsefull roll i att leda barn och ungdomar mot upplevelsen av hälsa och välbefinnande. 
 

Bakgrund 

Barnsjuksköterskans arbete och ansvar  
 
Barnsjuksköterskans arbete och ansvar utgår från kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Kompetensbeskrivningen grundar sig på Konventionen 
för barns rättigheter samt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och 
sjukvård, NOBAB:s standard. Den ger ett uttryck för den professionella kunskap, färdighet och 
kompetens som en barnsjuksköterska ska besitta och utgör ett underlag för att ge barn och ungdomar 
tillsammans med deras närstående en trygg och säker vård inom såväl slutenvård som 
öppenvård (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016).   
  
En barnsjuksköterska har kompetens att bemöta barnet och familjen med respekt och empati utifrån 
barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnsjuksköterskan har färdighet att genomföra 
hälsoundersökningar och hälsosamtal med barn och ungdomar och kan uppmärksamma deras resurser 
till egenvård. Barnsjuksköterskan ger åldersanpassad information, undervisar i hälsofrämjande och 
förebyggande vård och kan identifiera hälsorisker i barnets miljö samt vid behov motivera till en 
förändrad livsstil (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016). Att utgå från ett barn- och 
föräldraperspektiv visar hur barnsjuksköterskan arbetar personcentrerat. Att arbeta personcentrerat 
innebär att människan ska bemötas som en fri och värdig person. Inom vården innebär detta 
att noggrant lyssna på patienten för att bli medveten om dennes förutsättningar och hinder för att uppnå 
hälsa (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013).  

  
För att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn utför barnsjuksköterskan ett evidensbaserat 
omvårdnadsarbete (Kompetensbeskrivningen, 2016). Enligt Edberg et. al. (2013) är syftet med 
evidensbaserad vård att använda sig utav de metoder som gör störst nytta för den enskilda patienten 
och som är mest kostnadseffektivt. Omvårdnaden ska utgå utifrån patientens behov och önskemål. I 
Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (2016) beskrivs att barnsjuksköterskan har kunskap 
om senaste forskningen inom sitt specialområde och färdighet i att deltaga i forskningsprojekt rörande 
barn och ungdomar. En barnsjuksköterska arbetar ständigt för att utveckla sin egna professionella 
kompetens och yrkeskunnande och vill samtidigt utveckla professionen för specialistsjuksköterskan 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.   

  
Barnsjuksköterskan har specifika kunskaper, färdigheter och kompetens att systematiskt leda och 
samordna teamarbetet runt barnet. En barnsjuksköterska ser till medarbetarnas olika kompetens och 
kan tillsammans med dem leda och bedriva en god omvårdnad baserad på evident kunskap. 
 Barnsjuksköterskan prioriterar, fördelar, delegerar, samordnar och utvecklar omvårdnadsarbetet 
utifrån barnets och familjens behov. En barnsjuksköterska samverkar med andra vårdgivare i barnets 
vårdkedja för att kunna ge barnet och deras närstående stöd (Kompetensbeskrivningen för 
barnsjuksköterskor, 2016). Edberg et. al. (2013) förklarar att teamarbete har betydelse för patientens 
upplevelse av hälsa och delaktighet.  
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Omvårdnadens konsensusbegrepp 

Människa 
Inom vårdvetenskapen beskrivs människan som en person och individ i familjer, samhällen eller i andra 
grupper. Människan ses som en medaktör och deltagare i vårdandet men kan även vara mottagare av 
vård (Bergbom, 2012). 
 
Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar (Andrew, Tiggemann & Clark, 
2016). Under denna tid blir kroppens utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar 
ungdomens uppfattning om hur deras kropp skall se ut (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt Erik Homburger 
Erikson innehåller ungdomens utvecklingsfas ett sökande efter sin identitet. Eriksons utvecklingsteori 
består av åtta stadier som människan går igenom. Varje utvecklingsfas kännetecknas av en individuell 
kris eller konflikt, som skall lösas och därmed formar människans personlighet. Erikson menar att den 
huvudsakliga konflikten under ungdomstiden är identitet/identitetsförvirring. Erikson beskriver 
sökandet efter en identitet som ett av människans grundläggande behov och att det är under denna 
utvecklingsfas fram till att bli vuxen som identiteten växer fram. Att bli en självständig individ är något 
som visar sig tidigt under barnets utveckling, men som blir mer framträdande under ungdomen (Hwang 
& Nilsson, 2011).  
 

Omgivning/Miljö  
Begreppet omgivning och miljö beskrivs som den fysiska miljö där vårdandet sker. Omgivning och miljö 
kan även relateras till andra viktiga personer i en människas närhet. Miljö och omgivning ses som delar 
av ett sammanhang (Ylikangas, 2012). 
 
Människans bild av sin egen kropp påverkas utifrån ideal från samhället. Idag framställs idealkroppen 
som en ung och väl omhändertagen kropp (Lindwall, 2012). De kroppsideal som media lyfter fram 
påverkar människors kroppsuppfattning där unga flickor med negativ kroppsbild ständigt ökar (Rysst, 
2010). Enligt Tiggemann och Miller (2010) leder exponering av sociala medier till att unga flickor jämför 
deras kroppar med bilder som publiceras. De är missnöjda och önskar ha en smal kroppsfigur. 
 

Vårdande  
Vårdande kan beskrivas som de handlingar en vårdare utför (Söderlund, 2012). Vårdande innebär, 
utöver att lindra och bota ohälsa och sjukdom, att stärka individen till en balans i sin tillvaro och därmed 
kunna påverka sin hälsosituation. Vårdande handlar om att utifrån sin kunskap kunna utveckla en 
öppenhet och följsamhet för patientens livsvärld och kunna möta varje individ (Dahlberg & Segesten, 
2010). Barnsjuksköterskan ska arbeta utifrån barnets psykiska, fysiska, sociala, kulturella och 
existentiella utveckling, samt inneha kunskap om barnets hälsa och ohälsa under uppväxten. Utifrån 
barnets och familjens upplevelser och önskemål och utifrån deras förutsättningar ska 
barnsjuksköterskan ge en god omvårdnad (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016).  
 

Hälsa 
Hälsa relateras till det tillstånd, både sjukdom och friskhet, och den känsla av välbefinnande som 
människan upplever (Wärnå-Furu, 2012). Utifrån WHO:s definition beskrivs hälsa som ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder. Hälsa kan ses som en resurs i människans vardag (WHO, 2016a). Hälsa beskrivs som 
en del av människans liv, där synen på världen och hur olika faktorer, till exempel miljö och stress, 
påverkar människan. Hälsa är relaterad till hela människan och är en upplevelse av friskhet, sundhet 
och välbefinnande, där människan utgör en enhet av kropp, själ och ande och kan trots sjukdom uppleva 
hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
I en svensk studie av Larsson, Johansson Sundler och Ekebergh (2012) har tonårsflickor blivit 
intervjuade med fokus på deras hälsa. Där framkommer att hälsa uppstår i meningsfulla sammanhang, 
tillsammans med andra och när livet upplevs hanterbart. Hälsa innebär att må bra vilket innefattar 
känslor av välbefinnande som harmonierar med livets händelser och aktiviteter. Flickornas vardag kan 
upplevas som en känslomässig berg-och dalbana där deras humör påverkas av tankar och känslor och 
kan snabbt ta vändning. Flickorna i studien beskriver hur de strävar efter att må bra men påverkas av 
de signaler som omgivningen förmedlar. De försöker ständigt känna sig värdefulla både för andra och 
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för sig själva. Att känna samhörighet med andra människor, både familj och vänner, är betydelsefullt 
vilket ger känslor av att ha en plats i livet och att vara viktig för någon annan. Flickorna menar på att 
detta inger trygghet och utgör en stabilitet i deras vardag (Larsson et. al., 2012).  
 

Kroppen 
 
Lindwall (2012) beskriver kroppen som en enhet av människan där hälsa och lidande bor. Varje kropp 
är bärare av sin unika historia, sina spontana upplevelser och erfarenheter av verkligheten.  
 
En fransk existensfilosof vid namn Maurice Merleau-Ponty utvecklade i början av 1900-talet 
begreppet “den levda kroppen”. Den levda kroppen är en enhet av kropp och själ som inte går att skilja 
åt. Människan är sig själv och sin kropp, vi har inte en kropp, utan vi är vår kropp. Kroppen är personlig 
och ger oss tillgång till världen. Den är levande och mångtydig samtidigt som den utgör en grund för 
erfarenheter, kunskap och tolkning. Eftersom kroppen ständigt är närvarande i alla sammanhang kan 
vi inte fly från den, utan det är genom kroppen som vi förhåller oss till världen och på så sätt förmedlar 
vår identitet (Lindwall, 2012). 
  
Idag påverkas människans kroppsbild av det nutida samhällets ideal där idealkroppen är en frisk, 
ungdomlig och vacker kropp. Kroppen ska ständigt vara beredd på att formas, förändras och förtryckas. 
Dagens kroppskultur är något som konsumtionsindustrin drar nytta av där människans kropp 
framställs som sexuellt öppna, välluktande, prestationsorienterade och kontrollerade. Det förväntas att 
människan har kontroll över sin kropp och tar ansvar för den. När kroppen är stark och fungerande ges 
en bild av självständighet medan en sjuk och avvikande kropp upplevs som hotfull och något som måste 
rättas till. Dessa krav på en perfekt kropp leder till att skönhetsoperationer blir allt mer vanligt 
(Lindwall, 2012).  
 
Hos en människa som genom sin livsstil skapat obehag och illabefinnande i kroppen och därmed 
påverkat den kroppsliga hälsan negativt kan ett livslidande uppstå. En kropp som drabbats av skada bör 
ses som en lidande kropp där vårdpersonalens uppgift är att lindra kroppens lidande (Lindwall, 2012). 
 
Tonårstiden är en period där det sker en kroppslig och psykologisk förändring. Det är under denna tid 
som kroppsuppfattningen hos ungdomar påverkas mest. I puberteten får flickor mer kroppsfett vilket 
kan påverka att kroppsbilden inte stämmer överens med det kroppsideal som finns i samhället. För 
flickor i puberteten finns därför en risk att utveckla en negativ självbild (van Vliet, 2015). Flickor har i 
en tidigare studie uttryck oro kring den kroppsliga förändring som sker i puberteten. De tänkte mycket 
på utseendets betydelse för att imponera på andra och var oroliga för hur kroppen skulle komma att se 
ut senare (Rembeck & Hermansson, 2008). Studier visar att hos flickor med en negativ kroppsbild i 
tonåren finns en ökad risk att drabbas av ätstörningar (Bucchianeri, Arikian, Hannan, Eisenberg & 
Neumark-Sztainer, 2013), samt psykisk ohälsa senare i livet (Verplanken & Velsvik, 2008) 
 

Ungdomars hälsa idag 
 
Hos skolelever i Sverige upplever majoriteten en god hälsa och välbefinnande. Dock är det något som 
minskar med åldern och fler psykiska och somatiska besvär rapporteras. Högre upp i åldrarna ökar även 
skillnaden mellan pojkar och flickor, där flickor i 13- och 15 års ålder upplever sämre hälsa och 
välbefinnande än vad pojkar gör. I de senaste mätningarna ses även att flickornas välbefinnande har 
minskat jämfört med tidigare undersökningsår (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. En negativ kroppsbild 
förekommer oftare hos flickor än hos pojkar och ökar markant ju äldre flickorna är (Meland et al., 2007; 
Cook, MacPherson & Langille, 2007 & Haraldstad et. al., 2011). Detta är något som även 
Folkhälsomyndigheten (2014) bekräftar. Den senaste undersökningen visar en skillnad i 
kroppsuppfattning mellan flickor och pojkar, där betydligt fler flickor upplever att de är för tjocka 
jämfört med pojkar. Att vara missnöjd med sin kropp är något som ökar med åldern, där andelen flickor 
som tycker sin vikt är lagom minskar och andelen flickor som tycker de är för tjocka ökar. Hälften av 13- 
och 15-åriga flickor upplever att de är för tjocka (Folkhälsomyndigheten, 2014). Hos flickor med en 
negativ kroppsbild försöker många förändra kroppen och gå ned i vikt genom fysisk aktivitet eller att 
banta (Meland et al., 2007 & Cook et al., 2007). Att försöka göra något för att gå ned i vikt ökar i takt 
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med att åldern hos flickorna stiger. Det har skett en markant ökning hos 13-åriga flickor som försöker 
gå ned i vikt jämfört med tidigare mätning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Även hos de flickor som är 
nöjda med sin kropp är det en stor andel som trots det försöker gå ned i vikt (Cook et al., 2007). 

Flickors kroppsuppfattning är starkt associerat med deras upplevelse av hälsa. Risken att uppleva sämre 
hälsa ökar hos de som är missnöjda med sin kropp (Meland et al., 2007). Utvecklingen av unga flickors 
hälsa är oroväckande, där allt fler flickor är missnöjda med sin kropp och försöker gå ned i vikt. Andelen 
flickor i 13- och 15 års ålder som uppger regelbundna somatiska och psykiska besvär ökar 
(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Redan tidigt under barn- och ungdomsåren grundläggs attityder och beteenden rörande hälsofrågor. 
Detta belyser vikten av barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete, att både identifiera och förhindra 
ohälsa hos barn och ungdomar (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016). Det finns ett 
behov av att undersöka flickors kroppsuppfattning, självbild och välbefinnande för att 
barnsjuksköterskor som möter flickorna ska få ökad kunskap för att ytterligare kunna utvecklas och 
anpassa det hälsofrämjande arbetet. Genom denna studie synliggörs flickors kroppsuppfattning, 
välbefinnande och självbild, så som det ser ut idag. Studien som är baserad på ett frågeformulär som 
fyllts i inför hälsosamtal med skolsköterskan kan bidra med fördjupad insikt inom området ur ett nytt 
perspektiv. Detta bidrar till värdefull kunskap som barnsjuksköterskan bör ta del av i sitt yrkesutövande.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka kroppsuppfattning, självbild, välbefinnande och isoBMI hos flickor som går på 
högstadiet.  

Material och metod 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ design. En tvärsnittsstudie är en typ av 
observationsstudie där människor och det faktiska skeendet studeras utan att själv påverka det. En 
tvärsnittsstudie ger en ögonblicksbild över hur någonting är här och nu och används vanligen vid 
enkätundersökningar. Det kan till exempel användas för att ta reda på människors förhållanden och 
attityder vid ett specifikt tillfälle utan hänsyn till tidsaspekten framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 
2012). 

Urval och datainsamling 
 
Deltagare i studien är flickor 13–14 år gamla som går i årskurs sju eller åtta och som varit på ett 
hälsobesök hos skolsköterskan. Deltagarna kommer från de 11 kommuner i Jönköpings län som 
använder hälsoenkäten ”Min hälsa” vid hälsosamtal i skolan.          
 
Föreliggande studie använder sig av befintliga data som samlats in under genomförda hälsosamtal 
2013/2014. Data bygger på svar från frågeformuläret “Min hälsa” där eleverna inför sitt hälsosamtal 
besvarar 42 frågor angående deras hälsa och levnadsvanor. Eleverna har i förväg fått fylla i formuläret 
inför hälsosamtalet och frågorna fungerar sedan som ett stöd under samtalet med skolsköterskan. 
 

Frågeformulär 
Till majoriteten av frågorna i formuläret väntar ett antal svarsalternativ där eleven får kryssa i det 
alternativ som stämmer överens med hur de upplever sin tillvaro. Till vissa frågor erbjuds rader där 
eleven kan svara i fritext. Sista frågan i formuläret visar bilden av en stege från 0–10 där 0 motsvarar 
“sämsta tänkbara liv” och 10 motsvarar “bästa tänkbara liv”. Eleverna får kryssa i den rutan på stegen 
som de upplever passar bäst in i deras livssituation (Golsäter, 2012). I tidigare forskning tituleras stegen 
för Cantril-stegen och är dikotomiserad i 0–6 och 7–10, där 0–6 representerar lågt välbefinnande och 
7–10 högt välbefinnande (Eriksson, Hochwälder & Sellström, 2011). I föreliggande studie benämns 
stegen för “livsstegen”. Förutom livsstegen, har frågorna avseende hur nöjda flickorna är med sig själva 
och sin kropp använts i denna studie (se Tabell 1). 

Mätinstrument 
BMI 
Body Mass Index (BMI) är ett index för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. BMI räknas ut 
genom att ta en persons vikt i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat. Gränsen för övervikt 
går vid ett BMI på 25 eller mer och för fetma vid 30 eller mer (WHO, 2016b). För barn gäller andra 
gränser för övervikt och fetma vilket i Sverige baseras på internationellt referensmaterial. Detta för att 
möjliggöra internationella jämförelser men också för att tydligt kunna definiera övervikt- och 
fetmagränserna. Gränserna hos barn brukar kallas för isoBMI25 och isoBMI30 (Janson & Nergårdh, 
2012). Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) har skapat en tabell med referensvärdena gällande BMI 
hos barn (Bilaga 1). Värdena är anpassade efter barnets ålder och kön och ska stämma överens med BMI 
på 25 respektive 30 kg/m2 som gräns för övervikt och fetma vid 18 års ålder. Cole et. al. (2000) menar 
på att denna tabell bör användas vid jämförelse av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i åldrarna 
2–18 år. 
 
I föreliggande studie namnges BMI som isoBMI och klassificeras i undergrupperna undervikt, 
normalvikt, övervikt och fetma. Flickornas isoBMI har räknats ut genom att skolsköterskor har mätt och 
vägt flickorna.  
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Dataanalys 

Svaren från frågeformuläret “Min hälsa” fördes in i statistikprogrammet SPSS 21, Statistical Package for 
Social Sciences. Med hjälp av SPSS 21 analyserades frågorna angående kroppsuppfattning, självbild, 
isoBMI och livsstegen. Initialt skapades frekvenstabeller över svarsfördelning på samtliga frågor för att 
redovisas deskriptivt. Därefter dikotomiserades svarsalternativen och nya frekvenstabeller togs fram 
som visar procentuell fördelning. Med hjälp av Chi-två test har två variabler åt gången jämförts för att 
påvisa skillnad mellan variablerna (Polit & Beck, 2017). Avslutningsvis användes Kruskal-Wallis test för 
att jämföra livsstegen mot andra variabler. P- värden <0,05 betraktades som statistiskt signifikanta. De 
diagram och tabeller som redovisas i resultatet är utförda i programmet Excel 2016.  
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Tabell 1. Frågor och svarsalternativ ur formuläret ”Min hälsa” som används i resultatet 

Fråga  Svarsalternativ 

 

  

                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Om du tänker på dig 
själv... 

Jag är nöjd med mig själv 
Jag är ganska nöjd med mig själv 
Jag är ganska missnöjd med mig 
själv 
Jag är missnöjd med mig själv 

Om du tänker på din 
kropp... 

Jag är nöjd med min kropp 
Jag är ganska nöjd med min kropp 
Jag är ganska missnöjd med min 
kropp 
Jag är missnöjd med min kropp 

Om du tänker på din 
vikt... 

Jag skulle vilja väga mycket mer 
Jag skulle vilja väga mer 
Jag tycker min vikt är lagom 
Jag skulle vilja väga något mindre 
Jag skulle vilja väga mycket mindre 

Har du gjort något för 
att försöka förändra din 
vikt?  

Nej 
Ja, jag har försökt att gå upp i vikt 
Ja, jag har försökt att gå ner i vikt 

Om du tänker på hur du 
har det...  
 
Det här är bilden av en 
stege.  
 
Toppen på stegen (10) 
motsvarar det bästa liv 
du kan tänka dig och 
botten (0) det sämsta liv 
du kan tänka dig. Om du 
tänker på ditt liv i 
största allmänhet, var 
tycker du att du står just 
nu? 
 
Kryssa i rutan på stegen 
vid det nummer som 
bäst passar in på dig. 

                              
Bästa tänkbara liv 
 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 
Sämsta tänkbara liv  
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Etiska överväganden  

Inom forskning ska hänsyn tas till grundläggande och övergripande etiska principer. Belmontrapporten 
beskriver tre primära principer vilka är autonomiprincipen, rättviseprincipen samt principen om att 
göra gott. Principen om att göra gott innefattar flera aspekter där forskaren har en skyldighet att 
minimera skador och maximera fördelar. En människa som deltar i studien får inte utsättas för onödig 
skada eller obehag (Polit & Beck, 2017).  

Kjellström (2012) förklarar att autonomiprincipen innebär att människor har rätt att bestämma över 
sina egna liv. Med det menas att människor är kompetenta att fatta egna beslut och önskningar om hur 
de vill leva sina liv. Genom att bry sig om en människas åsikter och val respekteras hans/hennes 
autonomi. I föreliggande studie har autonomiprincipen beaktats genom att deltagarna själva har fått 
bestämma om de vill delta i hälsosamtalen och fylla i hälsoenkäten. Rättviseprincipen innebär att alla 
har rätt till rättvis behandling och ska därmed få delta i studien om de önskar och uppfyller kraven (Polit 
& Beck, 2017). Då studien inkluderar samtliga flickor i årskurs 7 eller 8 som svarat på hälsoenkäten tas 
hänsyn till rättviseprincipen. 

Om barn är under 15 år ska samtycke till studien inhämtas från både barnet och 
förälder/vårdnadshavare. Barnet har rätt till anpassad information om studiens syfte utifrån deras ålder 
och utveckling (Kjellström, 2012). Inför hälsosamtalen har skriftlig information om hälsosamtalet med 
skolsköterskan och enkäten “Min hälsa” skickats ut till flickorna och deras föräldrar. I informationen 
framgår också att hälsosamtalen är frivilliga. Flickorna får i början av hälsosamtalet information om att 
skolsköterskan har tystnadsplikt och dess innebörd. 
Svaren från hälsoenkäten är avidentifierade i statistikprogrammet SPSS och går inte att härleda till 
enskilda elever. Eftersom författarna tar del av redan insamlade data finns ingen information om vilka 
de deltagande flickorna är och materialet används endast till aktuell studie. Därmed uppfyller studien 
anonymitet och skyddar deltagarna från skada och obehag. Resultat förväntas ge värdefull kunskap som 
barnsjuksköterskan kan ta del av i sitt hälsofrämjande arbete, vilket därmed beaktar principen om att 
göra gott (Polit & Beck, 2017). I enlighet med Hälsohögskolans direktiv har även en etisk egengranskning 
genomförts. 
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Resultat  

Totalt antal deltagare i studien är 1043 flickor. I Tabell 2 ges en översikt över hur flickorna har svarat på 
samtliga frågor i studien, där svarsalternativen ej är dikotomiserade. 

Tabell 2. Fördelning av flickornas svar på samtliga frågor 

Fråga                                         Svarsalternativ                              Svarsfördelning 
Om du tänker på dig 
själv... 

Jag är nöjd med mig själv 
Jag är ganska nöjd med mig själv 
Jag är ganska missnöjd med mig 
själv 
Jag är missnöjd med mig själv 
Ej svar 

47,3% 
43,6% 
6,7% 
 
2,4% 
0,6% 

Om du tänker på din 
kropp... 

Jag är nöjd med min kropp 
Jag är ganska nöjd med min kropp 
Jag är ganska missnöjd med min 
kropp 
Jag är missnöjd med min kropp 
Ej svar 

38,5% 
43,7% 
13,2% 
 
4,6% 
0,9% 

Om du tänker på din 
vikt... 

Jag skulle vilja väga mycket mer 
Jag skulle vilja väga mer 
Jag tycker min vikt är lagom 
Jag skulle vilja väga något mindre 
Jag skulle vilja väga mycket mindre 
Ej svar 

1,3% 
9,4% 
47,9% 
33,4% 
8,0% 
2,1% 

Har du gjort något för att 
försöka förändra din vikt? 

Nej 
Ja, jag har försökt att gå upp i vikt 
Ja, jag har försökt att gå ner i vikt 
Ej svar 

63,3% 
6,9% 
29,8% 
3,1% 

Om du tänker på hur du 
har det...  
 
Det här är bilden av en 
stege.  
 
Toppen på stegen (10) 
motsvarar det bästa liv du 
kan tänka dig och botten 
(0) det sämsta liv du kan 
tänka dig. Om du tänker 
på ditt liv i största 
allmänhet, var tycker du 
att du står just nu? 
 
Kryssa i rutan på stegen 
vid det nummer som bäst 
passar in på dig. 

 
Bästa tänkbara liv 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Ej svar 
Sämsta tänkbara liv 

 
 
10,6% 
22,5% 
28,0% 
18,4% 
7,4% 
7,2% 
4,1% 
0,7% 
0,9% 
0,2% 
0,1% 
0,6% 
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Studien erhåller data om isoBMI utifrån 997 flickor. Det förekommer ett bortfall på 46 flickor vilket 
motsvarar 4,4%. Resultatet visar att 80,4% av flickorna är normalviktiga (se Figur 1). 
 
 

 
Figur 1. Diagram över flickornas isoBMI (N=997) 
 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av flickorna, 90,9%, är nöjda med sig själva (se Figur 2) och merparten 
uppger också att de är nöjda med sin kropp (se Figur 3). 

 

 
Figur 2. Diagram över hur flickorna är nöjda med sig själva (N=1037) 
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Figur 3. Diagram över hur flickorna tänker på sin kropp (N=1034) 
 

 

 

Trots att många flickor är nöjda med sin kropp är det färre än hälften som tycker deras vikt är lagom. 
Endast 47,9% flickorna anser att deras vikt är lagom och nästan lika många, 41,4%, har en önskan om 
att väga mindre (se Figur 4). Näst intill var tredje flicka uppger att hon har försökt att gå ned i vikt (se 
Figur 5). 

 

 
Figur 4. Diagram över hur flickorna tänker på sin vikt (N=1021) 
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Figur 5. Diagram över om flickorna har försökt förändra sin vikt (N=1011)  
 
 
 
Utifrån livsstegen sett upplever övervägande del av flickorna ett högt välbefinnande.  79,5% av flickorna 
har skattat sig från siffran 7 och uppåt, varav 33,1% har kryssat i en 9: a eller 10: a på stegen (se Figur 
6). 
 

 
Figur 6. Fördelning över hur flickorna skattar sig på livsstegen (N=1037) 
 
 

 

Flickornas självbild har jämförts utifrån deras isoBMI. Resultatet visar en statistisk signifikant skillnad 
där p-värdet är 0,011. Det finns därmed en skillnad mellan flickornas isoBMI och självbild som visar att 
det är inom gruppen flickor som är normalviktiga som flickor är mest nöjda med sig själva. Utav de 
normalviktiga flickorna uppger merparten, 92,8%, att de är nöjda med sig själva (se Tabell 3). 

  

0,1% 0,2% 0,9% 0,7%

4,1%

7,2% 7,4%

18,4%

28,0%

22,5%

10,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Livsstegen (procentuellt)

Livsstegen Procentuellt
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Tabell 3. Skillnad mellan isoBMI och självbild. Chi-två test (N=992) 
 

 
 
 
 
 
De flickor som är nöjda med sig själva är också till stor del nöjda med sin kropp. Samtidigt som 
majoriteten av de flickor som är missnöjda med sig själva även är missnöjda med sin kropp. Det 
förekommer således en skillnad mellan kroppsuppfattning och självbild, p= <0,001, där signifikant fler 
flickor som är nöjda med sig själva också är nöjda med sin kropp (se Tabell 4). 
 

Tabell 4. Skillnad mellan kroppsuppfattning och självbild. Chi-två test (N=1034) 
 

 

 

 

I samtliga BMI-grupper är majoriteten av flickorna nöjda med sin kropp, dock ökar missnöjdheten i takt 
med att flickornas isoBMI stiger, det vill säga från gruppen normalvikt och uppåt. I grupperna övervikt 
och fetma ses större procentenheter, omkring en tredjedel, som är missnöjda med sin kropp. 
Jämförelsen mellan de två variablerna, isoBMI och kroppsuppfattning, visar att det finns en signifikant 
skillnad, p= <0,001 (se Tabell 5). 

 
Tabell 5. Skillnad mellan isoBMI och kroppsuppfattning. Chi-två test (N=990) 
 

 
 
 
 
 
Resultatet visar också att de flickorna med övervikt eller fetma även önskar väga mindre. Så gott som 

alla med fetma har uppgett att de önskar väga mindre och 83,8% av de flickorna med övervikt uppger 

det samma. Hos flickor med undervikt är siffrorna åt andra hållet då majoriteten önskar väga mer. Det 

finns således en signifikant skillnad mellan flickornas isoBMI och deras viktuppfattning, p= <0,001. 

Siffrorna visar att cirka en tredjedel, 31,3%, av de flickor som är normalviktiga önskar väga mindre (se 

Tabell 6). 

  

Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma P-värde

Nöjd självbild 77,8% (n=7) 92,8% (n=740) 86,1% (n=124) 85,7% (n=36) 0,011

Missnöjd självbild 22,2% (n=2) 7,2% (n=57) 13,9% (n=20) 14,3% (n=6)

Totalt 100% (n=9) 100% (n=797) 100% (n=144) 100% (n=42)

Nöjd kropp Missnöjd kropp Totalt P-värde

Nöjd självbild 88,5% (n=832) 11,5% (n=108) 100% (n=940) <0,001

Missnöjd självbild 19,1% (n=18) 80,9% (n=76) 100% (n=94)

Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma P-värde

Nöjd kropp 77,8% (n=7) 86,5% (n=688) 68,1% (n=98) 61,9% (n=26) <0,001

Missnöjd kropp 22,2% (n=2) 13,5% (n=107) 31,9% (n=46) 38,1% (n=16)

Totalt 100% (n=9) 100% (n=795) 100% (n=144) 100% (n=42)
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Tabell 6. Skillnad mellan viktuppfattning och isoBMI. Chi-två test (N=978) 
 

 

 

 

 

Vidare ses att en stor andel bland flickorna har försökt förändra sin vikt. I jämförelsen mellan 
variablerna isoBMI och försök till att ändra vikt framkommer att 21,6% av de flickor som är 
normalviktiga har försökt gå ned i vikt. Hos de flickor som faller inom övervikt och fetma är det betydligt 
större procentenhet som försökt gå ned i vikt. Resultatet är statistiskt signifikant, p= <0,001 (se Tabell 
7). 

 

Tabell 7. Skillnad mellan isoBMI och försök till att ändra vikt. Chi-två test (N=968) 
 

 
 

 

 

I jämförelsen mellan hur flickor ser på sin vikt och deras kroppsuppfattning förekommer en signifikant 
skillnad (p= <0,001). Merparten, 82,3%, av de flickor som är missnöjda med sin kropp önskar väga 
mindre. Dock är det cirka en tredjedel, 32,7%, bland de flickor som är nöjda med sin kropp som också 
önskar väga mindre. Endast 55,6% av de flickor som är nöjda med sin kropp anser att deras vikt är lagom 
(se Tabell 8). 

 

Tabell 8. Skillnad mellan kroppsuppfattning och viktuppfattning. Chi-två test (N=1019) 
 
 

 
  

Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma P-värde

Väga mer 88,9% (n=8) 12,3% (n=97) 0% (n=0) 0% (n=0) <0,001

Vikt lagom 11,1% (n=1) 56,4% (n=443) 16,2% (n=23) 4,9% (n=2)

Väga mindre 0% (n=0) 31,3% (n=246) 83,8% (n=119) 95,1% (n=39)

Totalt 100% (n=9) 100% (n=786) 100% (n=142) 100% (n=41)

Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma P-värde

Nej, vill ej ändra vikt 44,4% (n=4) 70,9% (n=551) 40,4% (n=57) 9,8% (n=4) <0,001

Försökt gå upp i vikt 55,6% (n=5) 7,5% (n=58) 1,4% (n=2) 2,4% (n=1)

Försökt gå ner i vikt 0% (n=0) 21,6% (n=168) 58,2% (n=82) 87,8% (n=36)

Totalt 100% (n=9) 100% (n=777) 100% (n=141) 100% (n=41)

Väga mer Vikt lagom Väga mindre Totalt P-värde

Nöjd kropp 11,7% (n=98) 55,6% (n=466) 32,7% (n=274) 100% (n=838) <0,001

Missnöjd kropp 6,1% (n=11) 11,6% (n=21) 82,3% (n=149) 100% (n=181)
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Vidare framkommer att 21,8% av de flickor som är nöjda med sin kropp dessutom har försökt gå ned i 
vikt. Hos de flickor som är missnöjda med sin kropp ökar andelen som har försökt gå ned i vikt. Det 
finns en signifikant skillnad mellan de båda variablerna, p= <0,001 (se Tabell 9). 
 
 

Tabell 9. Skillnad mellan kroppsuppfattning och försök till att ändra vikt. Chi-två test 
(N=1010) 
 

 
 

 
 
Det finns en signifikant skillnad i hur högt flickorna skattar sig på livsstegen i förhållande till hur nöjda 
de är med sig själva, p= <0,001. De flickor som är nöjda eller ganska nöjda med sig själva skattar sig 
högre upp på livsstegen. Dock förekommer ingen signifikant skillnad mellan grupperna ”ganska 
missnöjd” och ”missnöjd”, p= 1,0 (se Figur 6). Även i jämförelsen mellan livsstegen och hur flickorna 
ser på sin kropp förekommer en signifikant skillnad, p= <0,001. Ju nöjdare flickorna är med sin kropp 
desto högre upp skattar de sig på livsstegen, med undantag för grupperna ”ganska missnöjd” och 
”missnöjd” där det inte påvisas någon signifikant skillnad, p= 0,412 (se Figur 7).  
 

 
Figur 6.  Skillnad mellan livsstegen och hur nöjda flickorna är med sig själva. Kruskal-Wallis 
test (N=1034) 

Försökt gå upp i vikt Nej, vill ej ändra vikt Försökt gå ner i vikt Totalt P-värde

Nöjd kropp 6,9% (n=57) 71,3% (n=591) 21,8% (n=181) 100% (n=829) <0,001

Missnöjd kropp 6,6% (n=12) 27,1% (n=49) 66,3% (n=120) 100% (n=181)
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Figur 7. Skillnad mellan livsstegen och hur flickorna ser på sin kropp. Kruskal-Wallis test 
(N=1032) 
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Diskussion 

Resultatet visar att de flesta flickorna skattar ett högt värde på livsstegen vilket tyder på att de upplever 
ett högt välbefinnande. Resultatet visar också att majoriteten av flickorna är nöjda med sin kropp och 
sig själva. Trots detta anser färre än hälften av flickorna att deras vikt är lagom och var tredje flicka som 
är normalviktig har försökt att förändra sin vikt. Resultatet påvisar att det finns en skillnad mellan 
flickornas isoBMI och kroppsuppfattning, där missnöjet kring kroppen ökar vid stigande isoBMI. De 
flickor som är nöjda med sig själva och sin kropp skattar sig högre upp på livsstegen. Därmed styrks att 
flickornas kroppsuppfattning och självbild har betydelse för deras upplevelse av hälsa och 
välbefinnande. 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka kroppsuppfattning, självbild, välbefinnande och isoBMI hos flickor 
som går på högstadiet.   
 
Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ design. En tvärsnittsstudie ger en överblicksbild över hur 
något ser ut vid ett visst tillfälle (Ejlertsson, 2012) och valdes därför som metod. Till föreliggande studie 
är en tvärsnittsstudie att föredra då studien utgår från ett formulär med frågor och svarsalternativ som 
fyllts i vid ett tillfälle och speglar flickornas upplevelser här och nu. För att besvara syftet valdes de flickor 
som går i årskurs sju eller åtta och därmed befinner sig i den yngre tonårsperioden.  
 
Reliabilitet innebär att en mätning är tillförlitlig och fri från mätfel. Det betyder att det ska bli samma 
värde vid upprepade mätningar (Polit & Beck, 2017). Insamlade data i studien har erhållits genom 
frågeformuläret “Min hälsa”. I utformningen av “Min hälsa” användes de nationella 
enkätundersökningarna “Skolbarns hälsovanor” och “Att mäta barns psykiska hälsa”. Då dessa enkäter 
redan är beprövade höjer det reliabiliteten. Hälsoenkäten används hos elever i förskoleklass, årskurs 4, 
7 alternativt 8 samt första året på gymnasiet och är anpassade i utformningen för att passa varje 
åldersgrupp (Golsäter, 2012).  
 
Begreppet validitet syftar till att mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta (Polit & Beck, 
2017). För att svara på studiens syfte har frågor ur “Min hälsa” angående kroppsuppfattning, självbild, 
livsstegen samt isoBMI inkluderats i studien. I tidigare forskning har Cantril-stegen undersökts 
(Eriksson et. al., 2011), vilket höjer validiteten.  
 
Studien är baserad på svar från 1043 flickor i årskurs sju eller åtta. En svaghet i studien är att det saknas 
uppgifter om isoBMI från 46 flickor, vilket beror på att en del flickor inte velat väga eller mäta sig. 
Därmed förekommer ett större bortfall i de frågor som innefattar isoBMI. Bortfallet kan ha påverkat de 
frågor som inkluderade isoBMI och möjligtvis hade resultatet sett annorlunda ut vid högre 
svarsfrekvens. Bortfall i övriga frågor förekommer, dock inte i så hög grad. En styrka är att den 
ursprungliga populationen i studien är stor och resultatet anses därmed vara generaliserbart vilket höjer 
validiteten (Polit & Beck, 2017). Det som kan diskuteras är om flickorna i studien har svarat 
sanningsenligt på frågorna. Det är en känslig ålder de befinner sig i utvecklingsmässigt vilket möjligen 
kan påverka flickorna i deras svar. En del flickor kanske inte vill svara på grund av känsliga frågor medan 
andra uppger svar som de tror att skolsköterskan vill höra. 
 
För att jämföra två variabler har Chi-två test använts. Då variabler är på ordinalskalenivå och syftet är 
att undersöka skillnader mellan grupper anses Chi-två test som lämplig metod (Pilot & Beck, 2017). För 
att jämföra variabler mot livsstegen användes Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis test är ett icke-
parametriskt test som används för att jämföra flera grupper (Ejlertsson, 2012). Då detta 
överensstämmer med livsstegens uppbyggnad som är på ordinalskalenivå, innehåller flera skalsteg och 
som jämfördes med variabler med flera kategorier ansågs Kruskal-Wallis test som lämplig metod.  
 
Vissa frågor valdes att dikotomiseras till nya och färre kategorier. Detta för att underlätta analysen och 
ge ett mer lättöverskådligt resultat. Vid analys och tolkning av livsstegen har författarna utgått från 
Erikssons et. al. (2011) dikotomisering, där 0–6 representerar lågt välbefinnande och 7–10 högt 
välbefinnande. Resultatet redovisas både grafiskt och i text. Initialt presenteras diagram över 
svarsfördelningen på respektive fråga som använts i analysen. Senare i resultatet visas tabeller med de 
variabler som jämförts mot varandra för att påvisa skillnader. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 
(2010) fås den mest exakta informationen när resultatet presenteras i tabellform.  
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Etik 
 
Frågorna som flickorna besvarat och som används i denna studie efterföljdes av fasta svarsalternativ. 
Detta gör det inte möjligt för flickorna att beskriva deras inre upplevelser kring ämnet. Vid en kvalitativ 
studie hade flickor kunnat bli intervjuade angående deras upplevelser kring kroppsform, självbild och 
välbefinnande och fått uttrycka sig med egna ord. Detta hade kunnat ge en mer sanningsenlig bild om 
ämnet. Denna kvantitativa studie inkluderar många flickor vilket ger en ökad inblick i området som 
barnsjuksköterskan kan ta del av. Det ger ett underlag för utvecklingsarbeten vilket kan förbättra det 
hälsofrämjande arbetet och därmed flickornas hälsa och välbefinnande.   
 

Resultatdiskussion  
 
I resultatet framkommer att merparten av alla flickorna är nöjda med sig själva och sin kropp. Det 
framgår tydligt att det finns en skillnad mellan självbild och kroppsuppfattning. Flickor som är nöjda 
med sig själva är till stor del även nöjda med sin kropp på liknande sätt som att flickor med negativ 
självbild ofta uppger en negativ kroppsuppfattning. Detta styrks av Ata, Ludden och Lally (2007) som 
menar på att låg självkänsla hos flickor är en bidragande orsak till negativ kroppsuppfattning.  
 
Flertalet av flickorna uppger att de är nöjda med sin kropp, dock har nästan var tredje flicka i studien 
försökt att gå ner i vikt. Oroväckande är att av alla normalviktiga är det cirka en tredjedel som önskar gå 
ner i vikt. Detta leder till funderingar om varför det är så här. Att samhällets syn på idealkroppen 
påverkar unga flickor är känt sedan länge. Matera, Nerini och Stefanile (2013) beskriver att 
sociokulturella faktorer såsom kompisar, föräldrar och media påverkar unga flickors kroppsuppfattning 
och Tiggemann och McGill (2004) menar på att massmedia är en av de största kanalerna att överföra 
samhällets ideal. De nutida samhällsidealens beskrivningar av den ungdomliga och vackra kroppen 
lyfter också Lindwall (2012) fram i beskrivningen av kroppens betydelse för välbefinnande. Utifrån 
tonårsflickors förändrade kroppsform så ökar risken att flickor utvecklar en negativ självbild då de 
uppfattar att de kroppsliga förändringarna inte är i linje med kroppsidealen (van Vliet, 2015). Det finns 
flertal studier som har beskrivit sambandet mellan just medias påverkan på unga flickor och deras 
kroppsuppfattning (Rysst, 2010; Tiggemann & McGill, 2004 & Krayer, Inledew, & Iphofen, 2008). I en 
nyligen utförd studie beskrivs hur användandet av internet och Facebook kan relateras till ökad oro 
kring kroppen hos unga flickor (Tiggemann & Slater, 2017). Därmed bekräftas att media har ett stort 
inflytande och kan vara en av flera anledningar till att endast 47,9% av flickorna i föreliggande studie är 
nöjda med sin vikt. Enligt Voelker, Reel och Greenleaf (2015) formas flickornas kroppsbild av en rad 
olika förändringar i tonåren, så som kulturella, sociala, fysiska och psykologiska förändringar. Media 
har en stor påverkan, men även personer i ens omgivning där ibland vänner och familj har betydelse för 
ungdomens uppfattning av sin kropp. Omgivningen har dessutom ett stort inflytande i ungdomens 
identitetsutveckling (Voelker et al., 2015 & Matera et. al., 2013). Enligt Matera et. al. (2013) är relationen 
till kompisar betydelsefullt då tonårsflickor söker efter sin identitet. Detta är något som kan relateras till 
Erik Homburger Eriksons utvecklingsteori där ungdomstiden präglas av identitetssökande (Hwang & 
Nilsson, 2013).  
 
Trots att majoriteten av flickorna i föreliggande studie är nöjda med sin kropp är det endast ungefär 
hälften som anser att deras vikt är lagom. En bidragande orsak kan vara att flickor i den här åldern 
anpassar sig mycket efter andra. Något som bekräftas av Matera et. al. (2013) som förklarar hur 
tonåringar kan påverka varandra genom att jämföra sig själva och sina kroppar. Detta konkretiserar 
synen på kroppen så som den beskrivs av Lindwall (2012) där människan genom kroppen förhåller sig 
till världen och på så sätt förmedlar sin identitet. Skolan är en plats som har stort inflytande på 
ungdomars kroppsbild och där klasskamrater påverkar varandra (Mueller, Pearson, Muller, Frank & 
Turner, 2010 & Matera et al., 2013). Enligt Matera et al. (2013) är acceptans och popularitet inom 
kamratgruppen avgörande faktorer för den egna kroppsbilden, där en smal kropp anses vara nyckeln till 
att uppnå detta. Något som möjligen kan ge svar på varför omkring en tredjedel av alla normalviktiga 
flickor i föreliggande studie önskar väga mindre. Det ska dock belysas att hos vänner som står varandra 
nära anses kroppen inte ha lika stor betydelse. Krayer et. al. (2008) förklarar att varken vikten eller 
kroppsformen spelar någon roll i nära kompisrelationer. I stället framhävs egenskaper som humor, 
personlighet och pålitlighet som viktiga. I och med att ungdomar spenderar stor del av deras tid i skolan 
skapas normer inom dess väggar (Mueller et. al. 2010). Inom vårdvetenskapen är omgivning och miljö 
ett koncensusbegrepp som beskriver hur just omgivningen runt en person utgör en betydande del i 
dennes livssammanhang. Hur en person upplever att befinna sig i miljön påverkas bland annat av 
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relationer, attityder och kommunikation (Ylikangas, 2012). Därav identifieras en viktig roll hos 
barnsjuksköterskan som befinner sig inom skolans värld. En skolsköterska bör i sin profession vara 
föredöme för ungdomarna och ge kunskap om sunda ideal. Det anses också vara värdefullt att 
uppmuntra eleverna till att fokusera på andra egenskaper som kan tyckas var av mer vikt, bland annat 
personlighet och pålitlighet som Krayer et. al. (2008) nämner ovan. Betydelse av att stötta ungdomar i 
skolan styrks av både Voelker et. al. (2015) och Mueller et. al. (2010), där ett arbete för att ungdomar 
ska acceptera sin kropp är det huvudsakliga arbetssättet för att motverka viktrelaterade problem 
(Voelker et. al. 2015). Ungdomars beteenden och tankar angående deras hälsa formas tidigt, därmed har 
barnsjuksköterskan ett viktigt uppdrag att främja deras hälsa och förebygga ohälsa 
(Kompetensbeskrivningen, 2016).  
 
Som kompetensbeskrivningen (2016) belyser ska en barnsjuksköterska undervisa i hälsofrämjande vård 
och vara ett stöd för de personer som behöver förändra sina levnadssätt. Därmed har skolsköterskan ett 
ansvar att uppmärksamma och hjälpa de flickor som lever i en ohälsosam miljö eller de som befinner 
sig i riskzonen. Som resultatet visar är det många flickor som både önskar väga mindre och som också 
har försökt att gå ned i vikt vilket kan vara ett tecken på ätstörningsproblematik. Detta anses angeläget 
att lyfta eftersom studier visar att det förekommer mycket oro kring de kroppsförändringar som uppstår 
i puberteten (Rembeck & Hermansson, 2008) samt en förhöjd risk att drabbas av ätstörning hos flickor 
med en negativ kroppsbild (Bucchianeri et. al. 2013). Därmed framhävs hur betydelsefullt det är att 
skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete samtalar med flickorna om normal pubertetsutveckling, så 
att flickorna förstår att de förändringarna som sker är helt normala och ett tecken på att kroppen 
fungerar som den ska. Då skolsköterskan kan vara den person som en flicka väljer att vända sig till känns 
det viktigt att lyfta betydelsen av dessa möten mellan elev och skolsköterska. Dahlberg och Segesten 
(2010) förklarar att det är viktigt inom vårdandet att ha förmåga att möta varje individ med öppenhet 
och följsamhet då individen kan få styrka att påverka sin hälsosituation. Med ett förhållningssätt där 
individens unika behov sätts i centrum skapas en vårdande miljö som ger möjlighet att uppleva hälsa 
och välbefinnande (Ylikangas, 2012). I en tidigare studie har elever beskrivit hur hälsosamtal med 
skolsköterskan gav dem möjlighet att få insikt i deras hälsa och livsstil, vilket de uppskattade. Eleverna 
ansåg att det var skolsköterskans uppgift att upplysa om hälsorisker i deras ålder, vilket gav dem 
möjlighet att reflektera över sin livsstil. Skolsköterskan behövde ha förståelse för varje individs 
omständigheter i livet och bemöta dem med respekt (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). 
Detta konkretiserar hur ett samtal med skolsköterskan kan vara betydelsefullt för flickornas möjlighet 
att uppnå hälsa och välbefinnande. 
 
Studien visar att det finns en skillnad mellan hur flickor skattar sin tillvaro i livet jämfört med deras 
kroppsuppfattning. Utifrån resultatet konstateras att flickor som är nöjda med sin kropp i större 
utsträckning är tillfreds med sin livssituation. Detta resultat kan relateras till Haraldstads et. al. (2011) 
studie som beskriver att kroppsuppfattning är den faktor som har störst inverkan i ungdomars 
upplevelse av välbefinnande. Dock påvisar föreliggande studie att även flickornas självbild har en 
inverkan i hur högt de skattar sig på livsstegen. Sannolikheten att skatta ett högre värde på stegen ökar 
när flickorna är nöjda med sig själva. Att vara nöjd med sig själv kan associeras till känslan av att ha en 
plats här i livet där, enligt Larsson et. al. (2012), vänner och familj utgör en central roll. Detta går i linje 
med Wiens, Kyngäs och Pölkkis (2014) studie som beskriver att en god relation till familj och vänner är 
en förutsättning för att flickor i yngre tonåren ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Att må väl 
både fysiskt och psykiskt är en betydelsefull faktor för att uppnå hälsa och kunna leva ett gott liv.  
 
Glädjande resultat är att livsstegen ger en bild av att övervägande del, 79,5%, av flickorna upplever ett 
högt välbefinnande. Detta stämmer överens med Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om 
skolbarns hälsovanor (2014) där majoriteten av ungdomarna upplever god hälsa och högt 
välbefinnande. I föreliggande studie framkommer att drygt var tredje flicka skattar sig nio eller tio på 
livsstegen vilket betraktas som positivt. 

Slutsatser 

Många flickor har en önskan om att väga mindre och har försökt att förändra sin vikt. Då flickornas 
självbild och kroppsuppfattning har betydelse för hur de upplever deras livssituation är det av stor vikt 
att belysa detta ämne. Det ses ett behov av att försöka främja positiva tankar kring kroppen och vikten 
hos unga flickor. Då många har en önskan om att gå ned i vikt, och detta trots en normalvikt, bör 
barnsjuksköterskan vägleda flickorna till sundare tankar. Flickor som är i behov av stödjande insatser 
ska uppmärksammas och få den hjälp de behöver i ett tidigt skede, vilket visar vikten av 
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barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete. En barnsjuksköterska kan med ett öppet förhållningssätt 
möta flickorna i deras livssammanhang och hjälpa dem på vägen mot bättre hälsa. 
 

Kliniska implikationer 

Genom att ta del av denna studie ökar barnsjuksköterskans medvetenhet om flickors kroppsuppfattning 
och självbild så som det ser ut idag. Detta leder till en ökad förståelse för barnsjuksköterskan vilket är 
utvecklande för det hälsofrämjande arbetet. I sitt arbete möter barnsjuksköterskan flickor som är i 
behov av stödjande insatser. Det är därför viktigt att barnsjuksköterskan har kompetens och färdighet 
att kunna identifiera dessa flickor. I mötet med flickorna behöver barnsjuksköterskan vara närvarande 
och ha ett öppet förhållningssätt utefter flickornas individuella behov. En betydelsefull del i det 
hälsofrämjande arbetet kan vara gruppdiskussioner inom skolan innefattande självkänsla och 
kamratskap.  Detta kan vara ett sätt för att stärka flickornas självbild och förhoppningsvis deras 
välbefinnande. I dagens samhälle finns ett behov av att öka kunskap om sunda ideal och medias 
påverkan på unga flickor. Detta kan ses ur ett långsiktigt perspektiv då målet är att beakta invånarnas 
hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Tabell över isoBMI efter Coles et. al. (2000) indelning. 

 
 

 
 

 
 

Age Male Female Male Female

2 18,41 18,02 20,09 19,81

2,5 18,13 17,76 19,8 19,55

3 17,89 17,56 19,57 19,36

3,5 17,69 17,4 19,39 19,23

4 17,55 17,28 19,29 19,15

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12

5 17,42 17,15 19,3 19,17

5,5 17,45 17,2 19,47 19,34

6 17,55 17,34 19,78 19,65

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08

7 17,92 17,75 20,63 20,51

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01

8 18,44 18,35 21,6 21,57

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18

9 19,1 19,07 22,77 22,81

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46

10 19,84 19,86 24 24,11

10,5 20,2 20,29 24,57 24,77

11 20,55 20,74 25,1 25,42

11,5 20,89 21,2 25,58 26,05

12 21,22 21,68 26,02 26,67

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24

13 21,91 22,58 26,84 27,76

13,5 22,27 22,98 27,25 28,2

14 22,62 23,34 27,63 28,57

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87

15 23,29 23,94 28,3 29,11

15,5 23,6 24,17 28,6 29,29

16 23,9 24,37 28,88 29,43

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56

17 24,46 24,7 29,41 29,69

17,5 24,73 24,85 29,7 29,84

18 25 25 30 30

Body mass index 25 kg/m Body mass index 30 kg/m


