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Abstrakt 

Bakgrund: Ohälsa i form av fysiska och psykiska besvär ökar bland Sveriges ungdomar, 

framförallt hos flickor. 20-25% av alla barn i Sverige är överviktiga och 3-5% är feta och 

pojkar är mer överviktiga och feta än flickor. Hälsosamtalen är en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet som skolsköterskor utför och de behöver hålla sig uppdaterade i frågor 

som rör elevernas hälsa inom sitt geografiska verksamhetsområde. Syftet med studien var att 

undersöka fysisk och psykisk ohälsa i relation till BMI och kön hos gymnasieeleverna i 

årskurs ett i Västernorrland. Metoden var en deskriptiv tvärsnittsstudie som baserades på 

datamaterial hämtat från hälsoformuläret där gymnasieeleverna själv skattade sin hälsa. 

Resultat: Av pojkarna var 32,6 % överviktiga eller feta jämfört med 23,1 % av flickorna. 

Många elever upplevde ohälsa i varierad grad på flertalet undersökta frågor men när data från 

alla elever analyserades tillsammans hittades inga samband mellan ohälsa och någon av de 

undersökta BMI-grupperna. Däremot fanns flertalet signifikanta könsskillnader i självskattad 

ohälsa där flickor i alla undersökta frågor uppvisade mer ohälsa. Feta flickor mådde sämre än 

normalviktiga/överviktiga flickor (p <0,05). Feta pojkar var mindre ledsen och nedstämd än 

övriga pojkar (p <0,05) och ingen fet pojke hade känt sig orolig/rädd. Slutsatser: 

Gymnasieeleverna i Västernorrland var betydligt mer överviktiga och feta än genomsnittet i 

Sverige och upplevd ohälsa tycks inte hänga ihop med BMI i så stor utsträckning utan verkar 

vara mer kopplat till kön. Trots att eleverna visade på upplevd ohälsa svarade ändå 

majoriteten (87 %) att de mådde bra.  

 

 

Nyckelord: BMI, könsskillnader, ohälsa, självskattad hälsa, tvärsnittsstudie, ungdomar.  

 

 

  



 
 

Abstract  

Background: Physical and mental health problems among Swedish adolescents is increasing, 

especially among girls. In Sweden 20-25% of all children are overweight, 3-5% are obese and 

boys are fatter than girls. The Health Dialogue is an important part of the health promotion 

work that school nurses perform. They need to be updated about the students´ health in their 

own geographical area. The Aim was to investigate physical and mental health problems in 

relation to BMI and gender among high school students in the county of Västernorrland. 

Method: A descriptive cross-sectional design was used based on data from the Health 

Dialogue Questionnaire which was self-reported by the students. Results: 32,6% of the boys 

were overweight or obese, compared to 23,1% of the girls. Many students experienced health 

problems, but when data from all students were analyzed together no correlations were found 

between health problems and BMI-groups. There were several significant gender differences 

in self-reported health problems, where girls in all investigated questions showed more health 

problems. Obese girls showed in one question (I feel…) more health problems than normal-

weight/overweight girls (p<0,05). Obese boys were less sad and depressed than other boys 

(p<0,05) and no obese boy had felt worried/scared. Conclusion: The students in 

Västernorrland are considerably more overweight and obese compared to the average in 

Sweden. Health problems doesn´t appear to be so related to BMI, it seems to be more linked 

to gender. Although the students showed physical and mental health problems, the majority 

(87%) answered that they felt well. 

 

 

Keywords: Adolescent, body mass index, cross-sectional study, morbidity, self-reported-

health, sex characteristics.  
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INLEDNING 

I vårt arbete som sjuksköterskor är det vanligt att vi möter ungdomar inom barnsjukvården 

som mår dåligt både fysisk men också många gånger psykiskt. Vi ser även att många barn och 

ungdomar har övervikt och fetma. Att så många unga mår dåligt eller har ett högt Body Mass 

Index [BMI] är för oss oroande och det fångade vårt intresse att utföra den här studien. Vi vill 

därmed försöka ta reda på hur pass utbredd den fysiska och psykiska ohälsan är hos ungdomar 

och se om det finns några skillnader mellan pojkar och flickor samt om det finns en koppling 

mot övervikt/fetma. 

BAKGRUND 

För varje människa är upplevelsen av god hälsa, både kroppsligt och mentalt, viktig. Vad som 

är hälsa är olika för alla människor och hälsa kan definieras på flera sätt (Blaxter, 2010).  

Enligt Världshälsoorganisationens [WHO] definition från 1948 så är hälsa: ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” (WHO, 2006, s.1). Hälsa är ett svårtolkat begrepp och beror bl.a. på individens 

värderingar, utbildning och kulturella faktorer och det är därför lättare att beskriva vad som 

inte är hälsa, det vill säga olika uttryck för ohälsa (Hillman, 2010).  

Fysisk och psykisk ohälsa bland ungdomar 

Fysisk ohälsa kan i stora drag beskrivas som förekomst av besvärande symtom eller sjukdom 

som alla ger upphov till begränsningar i livskvalitet och aktivitet i det dagliga livet 

(Folkhälsomyndigheten [FHI], 2015, januari 19). När det gäller ungdomars fysiska ohälsa 

uppges förekomst av huvudvärk, magont, yrsel samt ryggont som de vanligaste besvären 

(FHI, 2014b). Psykisk ohälsa kan vara allt ifrån lindriga psykiska åkommor som oro och 

nedstämdhet, till allvarligare tillstånd som psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Några av 

de vanligaste psykiska besvären hos ungdomar som ger upphov till ohälsa är svårigheter att 

somna på kvällen samt känna sig irriterad, nedstämd och nervös (FHI, 2014b).  

FHI visar i sin rapport om tonåringars psykiska ohälsa att förekomsten av psykosomatiska 

besvär har fördubblats under de senaste 30 åren, speciellt bland flickor. De menar att miljön i 

skolan och hemmet är avgörande för deras mående och att stress över skolarbetet är en faktor 

som påverkar dem negativt (FHI, 2015, april 22). Fetma har också visat sig vara en orsak till 

försämrat psykiskt mående, hos 15-17 åringar är depression och depressiva symtom något 

som förekommer oftare hos dem som är feta (Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005) och 
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överviktiga flickor i tonåren utgör den grupp som mår sämst psykiskt (Lu et al., 2012; 

Vaezghasemi, Lindkvist, Ivarsson, & Eurenius, 2012). Långvarig förekomst av psykisk ohälsa 

utgör inte bara ett lidande för den drabbade utan också en risk för svårigheter i skolan och att 

på sikt inte klara av att anpassa sig i samhället i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 2013).  

Övervikt och fetma 

I nuläget dör fler människor av övervikt och fetma än av undervikt runt om på jorden. År 

2013 uppskattade WHO att 42 miljoner barn under 5 år led av överviktig eller fetma (WHO, 

2015) och att 170 miljoner barn under 18 år i världen beräknades vara överviktiga (Lobstein, 

Baur & Uauy 2004). Inom forskning innebär både övervikt och fetma att en person väger för 

mycket för sin längd men att fetma i sammanhanget är en allvarligare grad av sjukdomen. För 

att beräkna om ett barn lider av övervikt eller fetma används BMI vilket är ett mått som 

indikerar individens näringsstatus. BMI definieras som kroppsvikten i kilo dividerat med 

kvadraten av kroppslängden i meter och får enheten kg/m². I och med att BMI tar hänsyn till 

individens längd blir det lättare att upptäcka om någon har för mycket kroppsfett. För vuxna 

går gränsen för övervikt vid BMI 25 kg/m² och fetma vid BMI 30 kg/m², BMI-gränserna hos 

vuxna går inte att överföra direkt på barn. Hos barn är gränserna omräknade till den 

internationella definitionen iso-BMI eftersom BMI-gränserna bland barn varierar beroende på 

kön och ålder (Nowicka & Flodmark, 2006). Orsaken till övervikt och fetma kan uppstå som 

ett resultat av flera omgivningsfaktorer, så som exempelvis ett högt intag av energi, minskad 

fysisk aktivitet i kombination med genetisk sårbarhet (Danielsson, 2009, s. 316-320). Sämre 

socioekonomiska förhållanden och en lägre utbildningsnivå hos föräldrar är faktorer som kan 

ge ökad risk för övervikt och fetma hos barn och ungdomar (Elinder, Heinemans, Zeebari, & 

Patterson, 2014; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Även var 

familjerna bor kan påverka kroppsvikten, i glesbygdskommuner är förekomsten av övervikt 

och fetma högre bland barn och ungdomar än i städer (Sjöberg et al., 2011). 

I Sverige har övervikt från mitten på åttiotalet fram till början på 2000-talet fördubblats bland 

skolbarn och samtidigt har fetman femdubblats (Petersen, Brulin, & Bergström, 2003). Nyare 

forskning visar däremot att förekomsten av övervikt och fetma bland barn och unga inte 

längre ökar utan har stannat av under 2000-talet fram till idag (Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin, 2013; FHI, 2014a; Lissner, Sohlström, Sundblom, & Sjöberg, 2009; Olds et 

al., 2011). I Sverige är 20-25% av alla barn överviktiga och 3-5% är feta (Danielsson, 2009, s. 

316) och bland ungdomar är pojkar oftare överviktiga och feta än flickor (Sjöberg et al., 2005; 

Vaezghasemi et al., 2012). En rapport från SBU visar att överviktiga tonåringar har en 
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tendens till sämre upplevd livskvalitet och speciellt vid svår fetma påverkas livskvalitén 

negativt i både fysisk och psykisk mening. Ungdomar som förblir feta i vuxen ålder lever med 

ökad risk för en rad följdsjukdomar, som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, och kan även leda 

till för tidig död. Det är därför viktigt med förebyggande arbete mot fetma i barn- och 

ungdomsåren (SBU, 2002). 

Barnsjuksköterskans yrkesroll och hälsofrämjande arbete  

Enligt Hälso- och sjukvårdslag ska vårdpersonal medicinsk förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar/skador och jobba för att förebygga ohälsa (SFS 1982:763). Som specialiserad 

barnsjuksköterska väger detta åtagande tungt i arbetet med barn och ungdomar och forskning 

är en grundpelare för att driva kunskapsutvecklingen framåt i syfte att vara uppdaterad inom 

barnspecifika områden (Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2008). De barnsjuksköterskor 

som valt att arbeta som skolsköterskor har i uppgift tillsammans med skola och elevhälsa att 

arbeta hälsofrämjande och ge barn och ungdomar förutsättning att kunna gå klart skolan och 

lämna den med god hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor (Hillman, 2010; Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2014). Skolsköterskans arbetsförfarande är i linje med Dorothea Orems 

egenvårdsteori där omvårdnadens mål bygger på att främja normal utveckling, hälsa, funktion 

och välbefinnande hos individen (Orem, 1995). Vid återkommande tillfällen under skoltiden 

erbjuder skolsköterskan alla elever hälsobesök vilket gör det möjligt att kunna följa barn och 

ungdomars hälsa och utveckling samt upptäcka eventuella avvikelser som kan leda till 

försämrad hälsa både fysiskt och psykiskt (Hillman, 2010; Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). Hälsosamtalet som skolsköterskorna i Västernorrland utför bygger på ett hälsoformulär 

med frågor om elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Eleven får själv fylla i formuläret 

genom att skatta sin egen hälsa. Utifrån detta formulär förs sedan ett samtal kring elevens 

upplevda hälsa, i syfte att motivera till eventuell förändring. Skolsköterskan mäter även 

elevens längd och vikt och räknar ut BMI. Dessa uppgifter registreras sedan in i elevens 

journal samt in i en nationell databas (Rising Holmström, 2013). 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är i dagens samhälle så pass vanligt förekommande bland ungdomar att 

det är tänkbart att den psykosociala effekten av BMI får mindre genomslagskraft. Detta skulle 

kunna inverka på sambandet mellan BMI och fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt 

att som skolsköterska hålla sig uppdaterad inom området och då inte minst i den geografiska 

region där man själv verkar. Flickor verkar även må sämre än pojkar och kunskap om 

könsskillnader i upplevd ohälsa kan vara av betydelse i arbetet med eleverna.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka fysisk och psykisk ohälsa i relation till BMI och kön.  

METOD 

Studiedesign 

Den här observationsstudien är en deskriptiv tvärsnittsundersökning med syfte att undersöka 

sambandet mellan fysisk och psykisk ohälsa i relation till BMI och kön baserat på uppgifter 

från hälsoformuläret (Bilaga 1) besvarade av elever i årskurs ett på gymnasiet i 

Västernorrlands län. Enligt Polit och Beck passar en deskriptiv tvärsnittsdesign studier som 

inte är beroende av en tidsaspekt utan mätning görs vid just ett specifikt tillfälle. Det går att 

undersöka det statistiska sambandet mellan variabler från insamlad data, men 

tillvägagångssättet kan inte förklara om den ena variabeln ger upphov till den andra eller vise 

versa (Polit & Beck, 2008). Dataprogrammet IBM SPSS Statistics 21 användes som 

hjälpmedel för analys av datamaterialet. 

Urval 

Studien baserades på elever i årskurs ett på gymnasiet under läsåret 2013/2014 i 

Västernorrlands län. Länet är beläget vid mellersta Norrlands östkust och enligt Statistiska 

centralbyrån [SCB] bor där ca 240 000 invånare fördelat på sju kommuner; Härnösand, 

Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik (SCB, 2014). Västernorrlands 

län består till stor del av glesbygd och har några mindre städer. Länets invånare har i 

jämförelse med genomsnittsbefolkningen i Sverige lägre utbildningsnivå och inkomst samt 

länet har mindre andel invandring än övriga Sverige (Länsstyrelsen Västernorrland & 

Landstinget Västernorrland, 2012). Under läsåret 2013-2014 fanns det 3141 elever 

registrerade i årskurs ett på gymnasiet i de sju kommunerna (Skolverket, u.å.). Urvalet till 

studien gjordes genom ett bekvämlighetsurval där vi avsåg att inkludera alla elever i årskurs 

ett på gymnasiet i Västernorrland som hade ett BMI motsvarade normalvikt, övervikt eller 

fetma. De elever som valde att inte delta i hälsosamtalet hos skolsköterskan stod för det 

största bortfallet i denna urvalsgrupp, vilket vi inte kunde påverka. Grundmaterialet vi fick 

tillgång till av Landstinget Västernorrland bestod från början av 1694 elever registrerade 

utifrån hälsoformuläret. Av dessa hade 341 elever valt att inte redovisa fullständiga uppgifter 

om vikt och längd, de fick därför exkluderas då det inte gick att räkna ut något BMI. 

Ytterligare 14 elever fick exkluderas eftersom de placerade sig i gruppen för undervikt och 

den BMI-gruppen inte var tänkt att undersökas i den här studien. Det medförde att 
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datamaterialet minskade med 21 % till 1339 elever som sedan inkluderades i studien inom de 

tre BMI-grupperna: normalvikt, övervikt och fetma.  

Datainsamling 
Studien var en del av forskningsprojektet ”Skolbarns Hälsa” som bedrivs mellan Landstinget 

Västernorrland och avdelning för Omvårdnad, Mittuniversitetet. Under läsåret 2013-2014 fick 

eleverna möjlighet att besvara ett hälsoformulär (Bilaga 1) med 23 stycken frågor om sin 

hälsa inför hälsobesök hos skolsköterska. Under besöket erbjöds även eleverna att mäta sin 

längd och vikt. Dessa uppgifter (kön, längd, vikt, BMI och svarsalternativ) registrerades 

därefter av skolsköterskan in till Landstinget Västernorrland.  Frågeformuläret som eleverna 

besvarade bestod av sju olika delar där fem av dem ställde frågor om elevens upplevda hälsa 

gällande: arbetsmiljö, matvanor och fysisk aktivitet, fritid, fysisk och psykisk hälsa, 

alkohol/narkotika/tobak. I slutet av formuläret fanns två delar där eleven själv kunde 

återkoppla till skolsköterskan genom att ställa frågor eller beskriva egna tankar om 

kroppsutveckling, och relationer samt framtiden. För att besvara studiens syfte valdes en av 

ovannämnda delar ut, fysisk och psykisk hälsa, delen innefattade frågepunkterna 14, 15 och 

17. Även två andra frågor valdes till undersökningsmaterialet för att ge ytterligare bredd på 

ohälsan där fråga nummer 4 beskrev om eleven känt sig stressad över skolarbetet samt fråga 

nummer 6 som skildrade om eleven hade blivit retad, utstött eller illa behandlad under de tre 

senaste månaderna. Vår tillgång till datamaterialet av utvalda frågor administrerades av 

Landstinget Västernorrland som en färdig datafil baserad på alla inregistrerade elever. 

Dataanalys 
Vi valde att koda svarsalternativen i hälsoformulärets frågor med stöd av WHOs (2006) 

definition av hälsa, där hälsa står för fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Därför är förekomst av obehagskänslor eller upplevelse av negativa fysiska och psykiska 

symtom ibland, ofta, eller alltid i vår mening uttryck för ohälsa. Att må varken bra eller 

dåligt, dåligt eller mycket dåligt tolkade vi som att eleven inte mådde bra och därför fick 

dessa svarsalternativ stå för ohälsa, samma sak gällde om eleven hade svarat Ja på någon 

form av upplevd mobbning. Svarsalternativen till frågorna i hälsoformuläret kodades in som 1 

för hälsa och 0 som ohälsa, indelningen redovisas i tabell 1. Statistikprogrammet SPSS 

användes för att organisera, gruppera och tolka analyserade variabler från datamaterialet. 

Pojkar och flickor delades in i de olika BMI-grupperna efter gränsvärden för 16-åringar enligt 

BMI-tabellen för övervikt och fetma hos barn 2-18 år framtagen av Cole, Bellizzi, Flegal och 

Dietz (2000). Nedre gränsen för normalvikt hos pojkar och flickor drogs vid BMI-värdet för -
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2 standardavvikelser från medel BMI hos 16 åringar (Karlberg, Luo, & Albertsson-Wikland, 

2001).  

Tabell 1. Indelning hälsa/ohälsa av svarsalternativ utifrån frågorna i hälsoformuläret 

Fråga Hälsa 

(kodad = 1) 
Ohälsa  

(kodad = 0) 

6a) Känner mig mobbad av andra elever 

6b) Känner mig mobbad av vuxna på skolan 

Nej Ja, via internet/mobil 

Ja, på annat sätt 

Ja, via internet/mobil och på annat sätt 

14) Jag mår… Mycket bra 

Bra 

 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Mycket dåligt 

4) Stressad över skolarbetet  

15a) Besvär av huvudvärk 

15b) Besvär av ont i magen 

15c) Besvär av värk i rygg/nacke/axlar 

17a) Känner mig ledsen eller nedstämd 

17b) Känner mig orolig eller rädd 

17c) Känner mig irriterad eller på dåligt humör 

Aldrig 

Sällan  

 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

För att lättare kunna analysera sambandet mellan BMI hos eleverna och undersökta frågor har 

de tre BMI-grupperna jämförts med varandra mot varje utvald fråga i hälsoformuläret med 

hjälp av ett chi-två-test (𝑥2). Med ett  𝑥2–test kan en hypotetisk nollfördelning jämföras med 

en observerad fördelning för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan 

fördelningarna eller för att undersöka om två fördelningar är oberoende av varandra. (Polit & 

Beck, 2008). Dessutom analyserades materialet också genom att BMI-grupperna övervikt och 

normalvikt slogs ihop till en gemensam grupp, detta gjordes för att se om just gruppen fetma 

urskilde sig mer från övriga. Variabeln kön undersöktes också med 𝑥2–test för att se 

eventuella könsskillnader mellan flickor och pojkar. Jämförelser gjordes också med enbart 

flickor för sig mot BMI-grupperna samt enbart pojkarna för sig mot BMI-grupperna. Pojkar 

och flickor har också undersökts som en enhetlig grupp mot varje utvald fråga i 

hälsoformuläret för att få en uppfattning om ohälsans utbredning i stort. Alla frågor och dess 

svar bearbetades noggrant utifrån procentsats, fördelning av antal elever och med 𝑥2–test, 

samt så analyserades alla frågor och svar på exakt samma sätt gentemot 

undersökningsgrupperna som nämnts ovan. För att avgöra om ett statistiskt samband fanns 

mellan variablerna sattes signifikansnivån till p < 0,05. Enligt Polit och Beck (2008) finns en 

risk att 1 av 20 utförda analyser visar ett felaktigt samband vid p <0,05, vilket innebär att 

risken för att upptäcka felaktiga samband ökar ju fler tester som görs. Vi valde, trots många 
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upprepade tester, att använda detta p-värde för att inte riskera att missa potentiellt intressanta 

samband som kunde vara av betydelse för resultatet i studien. 

Etiska aspekter 

I lag om etikprövning av forskning som avser människor krävs ett godkännande av etisk 

kommitté, detta behövs i forskningen för att respektera människovärdet och skydda individen 

(SFS 2003:460). Att följa etiska regler och riktlinjer är av ännu större vikt när forskning 

innefattar särskilt utsatta grupper, så som barn. Tillvägagångssättet ska kontrolleras för att inte 

utsätta individerna för diskriminering och risker (Medicinska forskningsrådet, 2003). 

Materialet som ingick i studien var redan avidentifierat, inga namn eller födelsedata fanns att 

tillgå på eleverna som kunde identifiera dem. Samtliga elever hade gett sitt skriftliga 

medgivande och godkänt att uppgifterna från hälsosamtalet samlats in och registrerats. Etiskt 

tillstånd finns för forskningsprojektet ”Skolbarns Hälsa”. 

RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet som baseras på data från hälsoformuläret, vilket 

gymnasieeleverna i årskurs ett i Västernorrlands län besvarat. Analysen visar att övervikt och 

fetma förekom i större utsträckning bland pojkar (32,6 %) än hos flickor (23,1 %) (Tabell 2), 

men de största signifikanta skillnaderna i ohälsa som upptäcktes var i könsskillnad, där 

flickorna i alla undersökta frågor skattade sin hälsa lägre än pojkarna (Tabell 3). Många elever 

upplevde ohälsa på flertalet undersökta frågor men det gick inte att påvisa några samband 

mellan upplevd ohälsa och de olika BMI-grupperna när alla elever undersöktes gemensamt.   

Tabell 2. Fördelning antal elever mellan kön och BMI-grupper  

              Kön 
BMI-grupper  

Totalt 1 Normal 2 Övervikt 3 Fetma 

 

Flicka 
Antal 444 95 38 577 

% av flickor 76,9 % 16,5 % 6,6 % 100 % 

Pojke 
Antal 514 182 66 762 

% av pojkar 67,5 % 23,9 % 8,7 % 100 % 

               Totalt 

Antal 958 277 104 1339 

% av totala 71,5 % 20,7 % 7,8 % 100 % 
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Tabell 3. Överblick statistisk skillnad i ohälsa av analyserade frågor med 𝑥2-test 

Fråga 

Alla elever 

(F v.s. Ö v.s. N)  

Alla elever 

(F v.s. NÖ) 

Flickor 

(F v.s. Ö v.s. N) 

Flickor 

(F v.s. NÖ) 

Pojkar 

(F v.s. Ö v.s. N) 

Pojkar 

(F v.s. NÖ) 

Flickor v.s. Pojkar  

4) Stressad över skolarbetet N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 83,6 % v.s. 71,9 % 

 (p < 0,001) 

6a) Känner mig mobbad av andra elever N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 3,6 % v.s. 1,7 % 

(p < 0,05) 

6b) Känner mig mobbad av vuxna på skolan
a
 - - - - - - - 

14) Jag mår… N.S.  N.S. N.S. 31, 5 % v.s. 17,6 % 

(p < 0,05) 

N.S. N.S. 18,6 % v.s. 8,9 % 

(p < 0,001)  

15a) Besvär av huvudvärk N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 52,7 % v.s.25,7 % 

(p < 0,001) 

15b) Besvär av ont i magen N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 39,7 % v.s. 14,9 % 

(p < 0,001) 

15c) Besvär av värk i rygg/nacke/axlar N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 47 % v.s. 29,2 % 

(p < 0,001) 

17a) Känner mig ledsen eller nedstämd N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 7,6 % v.s. 17,4 %  

(p < 0,05) 

45,9 % v.s. 16,5 % 

(p < 0,001) 

17b) Känner mig orolig eller rädd N.S. N.S. N.S. N.S. 0 % v.s. 6,5% v.s. 8,9%   

(p < 0,05) 

0 % v.s. 8,2 % 

(p < 0,05) 

23,7 % v.s.7,5 % 

(p < 0,001) 

17c) Känner mig irriterad eller på dåligt humör N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 60,1 % v.s.38 % 

(p < 0,001) 

Not. F v.s. Ö v.s. N= Har jämfört grupperna fetma, övervikt, normalvikt mot varandra.  

F v.s. NÖ= Gruppen fetma har jämförts mot den sammanslagna gruppen normalvikt och övervikt.  

N.S.= Non Significant. 
a Analys mellan grupperna gick ej att genomföra då inte en enda elev hade upplevt sig blivit utsatt för mobbning av en vuxen.   
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Viktfördelning bland gymnasieeleverna  

Av de 1339 inkluderade och undersökta eleverna var 577 (43,1 %) flickor och 762 (56,9 %) 

pojkar (Tabell 2). Alla elever fördelades efter sitt BMI-värde in i tre grupper där 71,5 % av 

eleverna räknades till normalvikt, en femtedel (20,7 %) till övervikt och nästan en tiondel (7,8 

%) till fetma, vilket i sin tur innebar att mer än en fjärdedel (28,5 %) av alla eleverna antingen 

var överviktig eller fet. Det fanns fler överviktiga och feta pojkar (32,6 %) än flickor (23,1 %) 

bland alla gymnasieelever.  

Psykisk ohälsa 

Stress var en faktor för psykisk ohälsa som återfanns bland eleverna i stor utsträckning, så 

mycket som 77 % av eleverna kände att de var stressade över skolarbetet ibland, ofta eller 

alltid. Endast 3 % besvarade att de hade blivit retade, utstött eller illa behandlad av andra 

elever på något sätt men inte en enda elev hade upplevt sig blivit utsatt för mobbning av något 

slag av en vuxen person på skolan. Svaren på frågan om hur eleverna mår visade att 13 % av 

eleverna upplevde att de mådde varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt (Tabell 4). 

Bland de flickor som angav att de inte mådde bra fanns en signifikant skillnad (p < 0,05) 

mellan de som var feta (31,5 %) jämfört med normalviktiga och överviktiga flickor 

tillsammans (17,6 %) (Tabell 3).  

Nästan en av tre elever (30 %) hade känt sig ledsen eller nedstämd ibland, ofta eller alltid 

under de sista tre månaderna. På just den här frågan upplevde sig feta pojkar i mindre 

utsträckning vara nedstämda och ledsna jämfört mot normalviktiga och överviktiga pojkar 

tillsammans (7,6 % mot 17,4 %, p < 0,05). Även på frågan när det gällde om eleverna hade 

känt sig rädd eller orolig var skillnaden signifikant där inte en enda pojke med fetma hade 

känt sig rädd eller oroligt jämfört med överviktiga och normalviktiga pojkar tillsammans (0 % 

mot 8,2 %, < 0,05). På samma undersökta fråga hittades också en signifikant skillnad när alla 

tre grupperna jämfördes mot varandra (feta 0 % mot övervikt 6,5 % och mot normalvikt 8,9 

%, p < 0,05) (Tabell 3). Totalt bland eleverna så var det få som hade känt sig rädd eller orolig 

de senaste tre månaderna (15 %) men nästan hälften (48 %) av alla gymnasieelever hade känt 

sig irriterade eller på dåligt humör ibland, ofta eller alltid (Tabell 4). I alla undersökta frågor 

om psykisk ohälsa hittades signifikanta könsskillnader, där flickor visade på mer psykisk 

ohälsa än pojkar. I övrigt gick det inte att påvisa några samband mellan upplevd psykisk 

ohälsa och de olika BMI-grupperna när alla elever undersöktes gemensamt (Tabell 3).   
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Tabell 4. Fördelning av självskattad hälsa/ohälsa utifrån elevernas svar i hälsoformuläret samt svarsfrekvens/bortfall av eleverna för varje fråga 

 Fördelning hälsa/ohälsa bland alla inkluderade elever  Fördelning svar och bortfall av elever för varje fråga 

Fråga Hälsa Ohälsa Totalt undersökta  Besvarat frågan  Ej besvarat frågan Totalt 

4) Stressad över skolarbetet 306  

(23 %) 

1021 

(77 %) 

1327 

(100 %) 

1327 

(99 %) 

12 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

6a) Känner mig mobbad av andra elever 1293 

(97 %) 

34 

(3 %) 

1327 

(100 %) 

1327  

(99 %) 

12 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

6b) Känner mig mobbad av vuxna på skolan 1311 

(100 %) 

0 

(0 %) 

1311 

(100 %) 

1311 

(98 %) 

28 

(2 %) 

1339 

(100 %) 

14) Jag mår… 1151 

(87 %) 

174 

(13 %) 

1325 

(100 %) 

1325 

(99 %) 

14 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

15a) Besvär av huvudvärk 831 

(63 %) 

494 

(37 %) 

1325 

(100 %) 

1325 

(99 %) 

14 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

15b) Besvär av ont i magen 984 

(74 %) 

337 

(26 %) 

1321 

(100 %) 

1321 

(99 %) 

18 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

15c) Besvär av värk i rygg/nacke/axlar 833 

(63 %) 

487 

(37 %) 

1320 

(100 %) 

1320 

(99 %) 

19 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

17a) Känner mig ledsen eller nedstämd 939 

(70 %) 

387 

(30 %) 

1326 

(100 %) 

1326 

(99 %) 

13 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

17b) Känner mig orolig eller rädd 1134 

(85 %) 

192 

(15 %) 

1326 

(100 %) 

1326 

(99 %) 

13 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

17c) Känner mig irriterad eller på dåligt humör 692 

(52 %) 

634 

(48 %) 

1326 

(100 %) 

1326 

(99 %) 

13 

(1 %) 

1339 

(100 %) 

Not. Alla procentsiffror i tabellen har avrundats till närmsta heltal. 
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Fysisk ohälsa 

Analys av fysisk ohälsa visade att 40 % av alla gymnasieelever hade besvärats av huvudvärk 

ibland, ofta eller alltid under de tre senaste månaderna. En fjärdedel (26 %) av alla eleverna 

hade upplevd ohälsa i form av ont i magen och drygt en av tre elever (37 %) hade värk i 

antigen rygg, nacke eller axlar (Tabell 4). I alla undersökta frågor om fysisk ohälsa upptäcktes 

signifikanta könsskillnader där flickor visade på mer fysisk ohälsa än pojkar men däremot 

gick det inte att påvisa några samband mellan upplevd fysisk ohälsa och de olika BMI-

grupperna när alla elever undersöktes gemensamt (Tabell 3). 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka fysisk och psykisk ohälsa i relation till BMI och kön. 

Vår studie visade att bland eleverna i Västernorrland var nästan en tredjedel av pojkarna och 

knappt en fjärdedel av flickorna överviktiga eller feta. Vanligast förekommande fynd som 

upptäcktes var skillnad i upplevd ohälsa mellan könen där flickorna, i alla undersökta frågor, 

alltid skattade sin hälsa sämre än pojkarna. När alla elever undersöktes tillsammans gick det 

inte att påvisa några samband i ohälsa mellan BMI-grupperna men däremot rapporterade 

många elever upplevd ohälsa på flertalet undersökta frågor. 

Resultatdiskussion 

Bland eleverna i vår studie var fördelningen av övervikt/fetma mellan könen ca 33 % bland 

pojkarna och 23 % hos flickorna, i andra studier från olika delar av Sverige visade sig andelen 

övervikt/fetma i genomsnitt vara 21 % hos pojkar och 14 % hos flickor (Elinder et al., 2014; 

Sjöberg et al., 2012; Sjöberg et al., 2005; Vaezghasemi et al., 2012). Jämförs dessa siffror mot 

våra siffror är eleverna i Västernorrland betydligt fetare och mer överviktiga än ungdomar 

runt om i övriga Sverige. Västernorrlands län består till stor del av glesbygd och befolkningen 

har sämre socioekonomiska förhållanden och lägre utbildningsnivå än genomsnittet i Sverige 

(Länsstyrelsen Västernorrland & Landstinget Västernorrland, 2012). Detta har visat sig i 

tidigare studier (Elinder et al., 2014; SBU, 2002) ha betydelse för barn och ungdomars vikt 

och kan vara möjliga faktorer som påverkat resultatet i vår studie.   

BMIs påverkan på ungdomars hälsa  

Analys av materialet kunde inte visa på några samband mellan BMI-grupperna och fysisk och 

psykisk ohälsa när alla elever undersöktes tillsammans. Detta fynd var lite oväntat eftersom 

tidigare forskning av SBU (2002) visat att övervikt och fetma bland tonåringar påverkar deras 

hälsa negativt i både psykisk och fysisk mening. Vi hittade endast ett samband mellan BMI, 
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ohälsa och kön och det var bland flickor, där feta flickor på frågan jag mår... uppgav att de 

mådde sämre än andra, liknande fynd beskrivs även av Lu et al. (2012). Trots att många 

elever i föreliggande studie var överviktiga eller feta så verkar det inte vara ett ökat BMI som 

påverkar ohälsan bland ungdomarna i stort. Vi fann till och med att feta pojkar visade på 

bättre upplevd hälsa i två undersökta frågor, då de svarade att de var mindre nedstämd och 

ledsen än övriga pojkar samt att inte en enda fet pojke hade känt sig orolig eller rädd. En 

svensk studie som undersökt vad som påverkar ungdomars psykiska hälsa visar en negativ 

aspekt över att pojkar generellt inte tillåter sig visa eller prata om känslor då det kan få dem 

att framstå som svaga inför andra (Landstedt, Asplund & Gillander Gådin, 2009). Kanske kan 

den här inställningen hos pojkar medföra att resultatet i vår studie färgats på grund av att de 

överviktiga/feta pojkarna inte vågat svara ärligt på frågorna i rädsla att framstå som svaga. Att 

ta i beaktande är att hälsoformuläret som denna studie bygger på har en väldigt positiv 

infallsvinkel (Rising Holmström, 2013) och kanske hade tydligare samband hittats mellan 

BMI och ohälsa om frågorna varit annorlunda utformade. 

Ett glädjande resultat i vår studie var att majoriteten (97 %) av eleverna inte hade blivit 

mobbad av någon annan elev och inte en enda (0 %) elev hade upplevt mobbning av någon 

vuxen på skolan. Det gick inte heller att påvisa någon koppling mellan upplevd mobbning och 

övervikt/fetma. Hansson och Rasmussen menar att attityder mot fetma skiljer sig åt beroende 

på personens egen vikt. Enligt dem har personer med svår fetma en mer positiv syn av andra 

feta människor än vad de med normalvikt har (Hansson & Rasmussen, 2014). Kan det vara så 

att stigmatiseringen mot överviktiga/feta har förändrats? I ett län med så pass mycket 

övervikt/fetma bland ungdomar som det är i Västernorrland kanske normen för vad som är 

normalt har ändrats bland invånarna så att de inte längre ser de med övervikt/fetma som en 

lika utstickande grupp. 

Könsskillnader  

Vi fann skillnader i självskattad hälsa mellan flickor och pojkar där flickor uppvisade mer 

ohälsa, detta resultat styrks även av andra (Sjöberg et al., 2012; Vaezghasemi et al., 2012; 

Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). En förklaring 

till könsskillnaden i ohälsa i vårt resultat kan bero på hur puberteten påverkar flickor och 

pojkar olika under tonåren. Hwang & Nilsson (2011) menar att flickors pubertetsutveckling 

startar i genomsnitt två år före pojkars, detta kan göra att det finns stora skillnader mellan 

ungdomars mognad. Flickors naturliga utveckling ger dem ökad fettmassa kring höfter och 

byst, vilket kan göra att de mår dåligt och får sämre självkänsla då de kommer längre från det 
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smala kvinnoidealet som råder i media, reklam och samhället. Pojkar som tidigt hamnar i 

puberteten verkar snarare må bättre med ökat självförtroende eftersom de närmar sig det 

manliga idealet där en man ska vara lång och muskulös (Hwang & Nilsson, 2011). Flickor 

som tidigt hamnar i puberteten har mer psykosomatiska besvär med huvudvärk, magvärk, 

sömnsvårigheter, depression och ångest (Kaltiala-Heino, Marttunen, Rantanen & Rimpelä, 

2003). Pubertetsutveckling och olika mognadsgrad bland eleverna kan vara en möjlig 

förklaring till varför det är skillnad i upplevd ohälsa mellan könen. I en studie bland 16-18 

åringar från 2012, var upplevd stress från skolan en orsak som var starkt förknippad med 

självrapporterad ohälsa (Wiklund et al., 2012). Det är vanligt att flickor känner krav från skola 

och omgivning att de måste vara vackra, duktiga och prestera bra i skolan (Landstedt et al., 

2009). Av våra gymnasieelever kände sig 77 % stressade och det var fler flickor än pojkar 

som var drabbade. Det är svårt att säga om det finns en koppling mellan stress och upplevd 

ohälsa bland undersökta frågor då vi utifrån syftet inte har analyserat detta samband, men det 

skulle kunna vara ytterligare en möjlig förklaring till varför framförallt flickor har mer ohälsa 

än pojkar, då flickorna var mer stressade. 

Att mäta ohälsa 

Många elever besvarade frågorna såsom om de upplevde ohälsa men samtidigt angav 87 % att 

de mådde bra. Det här illustrerar problematiken kring WHOs (2006) definition av hälsa som 

säger att hälsa står för fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Orem (1995) 

förklarar detta genom att förekomst av olika åkommor och skador, eller att känna sig lite 

krasslig just idag, inte betyder att personen i sig anser sig lida av ohälsa. Hälsa är individuellt 

och det är upp till var person att själv definiera om de har god hälsa eller inte (Orem, 1995). 

Normalt sätt är det inte ovanligt att känna av en del psykiska och somatiska besvär, speciellt 

inte under tonårstiden, utan det vore mer underligt om en person aldrig känner sig nedstämd 

eller har ont någonstans. Det är därför svårt att dra en gräns för hälsa och vad som är normalt 

eller avvikande (FHI, 2015, april 22). Utifrån Dorothea Orems egenvårdsteori (Orem, 1995) 

ska skolsköterskan befrämja barn och ungdomars hälsa genom att stötta och undervisa 

eleverna samt ge dem verktyg för att själva kunna påverka sin situation och hälsa. 

Skolsköterskan måste därför tidigt upptäcka tecken på ohälsa hos eleverna för att snabbt 

kunna sätta in åtgärder för att bevara barn och ungdomars hälsa och välbefinnande. Att mäta 

hälsa, som i denna studie, anser vi är viktigt för att få en uppfattning om hur barn och 

ungdomar mår idag men elevernas svar på hälsofrågor som tyder på ohälsa får sättas i 

beaktande då det inte är liktydigt med att personen upplever sig ha ohälsa. 
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Metoddiskussion  

Valet av en tvärsnittsundersökning har passat utförandet av den här studien då upplägget 

svarat mot syftet att undersöka samband och tanken var att få en ögonblicksbild av hur 

ohälsan bland eleverna ser ut just idag. Urval av målgruppen ungdomar som går första året i 

gymnasiet valdes för de tillhör den grupp av barn som till största del passerat, eller är mitt i 

puberteten och de är inte långt ifrån att övergå till att vara en vuxen individ. Hwang och 

Nilsson (2011) menar att ungdomars kognitiva och socioemotionella utveckling under 

puberteten förändrar synen på dem själva och deras roll i samhället. De går ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv igenom en process med många fysiska och känslomässiga 

förändringar under deras väg till att bli vuxna, därför fångade just dem vårt intresse för urval 

av undersökningsgrupp. 

Den här studien baserades på datamaterial från skolhälsovården som bygger på självskattad 

hälsa utifrån ett hälsoformulär (Bilaga 1). Enligt Blaxter är självskattad hälsa alltid en 

subjektiv upplevelse och kan variera från person till person och även för olika tillfällen. Det 

göra att om en person svarat på ett specifikt sätt kan det inte likställas med hur en annan 

person skulle ha upplevt samma situation (Blaxter, 2010). Hälsoformuläret som ligger till 

grund för denna studie är framtagen av Västernorrlands läns landsting i samarbete med 

skolsköterskorna i de sju kommunerna och bygger på standardiserade hälsofrågor som är väl 

utarbetad för att passa mot gymnasieelever, och alla gymnasieelever har fått samma 

frågeformulär med samma frågor. Självskattad hälsa via hälsoformuläret är tillsammans med 

skolsköterskans hälsosamtal ett effektivt sätt att mäta barn och ungdomars hälsa (Rising 

Holmström, 2013). Något som skulle kunna ses som en svaghet för tillförlitligheten av 

elevernas vikt, längd och BMI är att det inte fanns några uppgifter om hur eleverna har blivit 

vägda och mätta men enligt Hillman (2010) finns det tydliga riktlinjer för hur skolsköterskan 

ska mäta elevernas vikt och längd. Om nu mätningarna mot förmodan inte har följts helt efter 

riktlinjerna så borde inte en variation på +/- 1-2 cm eller +/- 1 kg påverka resultatet så mycket 

att det skulle ha gett någon direkt skillnad i storlek av BMI-grupperna. Det fanns heller ingen 

fakta om vart och när eleverna besvarat sitt hälsoformulär, men enligt studier av Holmström, 

Olofsson och Kristiansen (2013) samt Olofsson, Rising Holmström och Kristiansen (2015) 

som undersökt just detta så utgjorde det ingen skillnad för resultatet om eleven besvarade 

hälsoformuläret hemma eller i skolan. Som tidigare har beskrivits har inte vi själva varit i 

kontakt med eleverna och kan på så vis inte ha påverkat deras deltagande eller svar.  
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Ur hälsoformulärets frågeområde om fysisk och psykisk hälsa (Bilaga 1) valdes fråga 16 bort 

av den anledningen att det inte kändes relevant att mäta samband mellan konsumering av 

värktabletter och BMI, utan syftet var att se samband som berörde upplevda känslor och 

fysiska symtom hos eleverna. Fråga 4 (Stressad över skolarbete) ur hälsoformuläret valdes till 

för att stress är en välkänd faktor för ohälsa och det intresserade oss att se förekomsten av 

stress bland eleverna. Fråga 6a (Känner mig mobbad av andra elever) och 6b (Känner mig 

mobbad av vuxna på skolan) valdes för att det kändes intressant att undersöka om det fanns 

något samband mellan BMI och upplevd mobbning. Alla valda frågor till denna studie känns 

för oss relevanta för att kunna mäta fysisk och psykisk ohälsa och för att besvara syftet. En 

annan angelägen fråga att diskutera är indelningen av frågornas svarsalternativ och hur dessa 

fördelats mellan hälsa och ohälsa. Vi valde som beskrivits under dataanalys att dela in 

svarsalternativen enligt Tabell 1 efter det som vi ansåg var ohälsa med stöd av WHOs (2006) 

definition av hälsa från 1948. Definitionen i sin helhet kan ses som förlegad och beskriver inte 

hälsa ur ett modernt perspektiv, men i dagsläget finns det ingen uppdaterad version av WHO 

och det finns inte heller någon annan vedertagen definition för hälsa framtagen. Därför valdes 

ändå WHOs definition för att tydliggöra vart gränsen för hälsa skulle dras. Resultatet kanske 

hade blivit annorlunda om endast de två sista svarsalternativen (ex. ofta, alltid) valts som 

representanter för ohälsa istället för tre sista (ex. ibland, ofta, alltid). Vi tror dock inte att vi 

skulle ha hittat fler samband mellan BMI ohälsa än vad vi gjorde med det nuvarande 

upplägget. Vi tror inte heller att det skulle påverka resultaten kring könsskillnader men 

givetvis skulle det bli färre elever som angav ohälsa i sina svar. 

Datamaterialet från hälsoformuläret har grundligt genomgåtts och rättats för att minimera fel 

när data har kodats in i olika kategorier och på så vis minskat onödigt bortfall. För att öka 

studiens reliabilitet har variablerna bearbetats och analyserats noggrant och på exakt samma 

sätt för varje fråga och är betraktade ur olika perspektiv med hjälpa av 𝑥2–test och 

procentsats. Att använda 𝑥2–test som analysmetod för att upptäcka statistiska skillnader 

mellan olika grupper har passat bra då det är en metod vi behärskar och som har gett oss svar 

på det som var tänkt att undersökas. Visserligen kanske någon annan metod hade gått att 

använda för mer ingående analys men utifrån begränsad tid anser vi ändå ha valt en lämplig 

metod och utfört en väl genomarbetad analys av datamaterialet. Eftersom signifikansnivån 

sattes till p < 0,05 finns det enligt Polit och Beck (2008) en risk att 1 av 20 undersökningar 

visar ett felaktigt samband. Därför har vi i de fall en lägre signifikansnivå påvisats valt att 

redovisa detta som p < 0,001, vilket visar på ännu högre trovärdighet av sambandet. Om vi 
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hade valt att anta ett längre p-värde, på ex. p < 0,001 under analysen, hade vi i stort sätt fått 

samma statistiska skillnader mellan könen men däremot hade vi inte upptäckt skillnaderna 

som hittades mellan BMI-grupperna och pojkar respektive BMI-grupper och flickor. 

Gränsvärden för de olika BMI-grupperna enligt Cole et al. (2000) och Karlberg et al. (2001) 

sattes för 16-åringar då det är den vanligaste åldern för elever som går första året på 

gymnasiet och datamaterialet inte angav ålder på eleverna. Jämför man antalet inkluderade 

elever (1339 st) i resultatet med hur många gymnasieelever det fanns i årskurs ett i 

Västernorrlands län (3141 st) läsåret 2013- 2014 så består studiens data av lite drygt två 

femtedelar (43 %) av alla ungdomar i denna gymnasiepopulation. Med så pass stor 

representation från eleverna bör resultat mycket väl gå att generalisera mot populationen för 

gymnasieelever i årskurs ett i Västernorrlands län.  

Slutsatser  

Föreliggande studie bidrar med ökad kunskap om gymnasieelevers självrapporterade hälsa 

och ohälsa, om stora könsskillnader i självskattad hälsa och att det förekommer ett högre BMI 

bland eleverna i Västernorrland jämfört med övriga Sverige. Upplevd ohälsa tycks inte hänga 

ihop med BMI i så stor utsträckning eftersom endast ett sådant samband kunde påvisas. Det 

verkar vara mer kopplat till kön, där flickor upplever mer ohälsa än pojkar. Skolans och 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete är viktigt och har en central roll för elevernas hälsa då 

eleverna tillbringar mycket tid i skolan. I sitt arbete ska skolsköterskan förmedla kunskaper 

om en hälsosam livsstil och försöka ge alla elever samma möjligheter till förbättrad hälsa och 

på så sätt utjämna sociala skillnader i ohälsa. Därför är det viktigt att genom studier som 

denna få en bild av hur området där man själv verkar ser ut och på vad skolsköterskor behöver 

inrikta det hälsofrämjande arbetet bland just sina elever. Resultatet av denna studie hoppas 

kunna bidra till framtida hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan och fler liknande 

studier behövs i andra delar av Sverige för att kunna jämföra och få en bredare bild av 

gymnasieungdomars hälsa och ohälsa. Det behövs också mer forskning som tydligt visar 

varför flickor skattar sin hälsa lägre än pojkar och på vilket sätt skolan kan arbeta för att 

minska känslor av stress och krav hos flickor. I det förebyggande arbetet mot barn och 

ungdomars övervikt och fetma efterfrågas nationella riktlinjer för att gemensamt sträva mot 

att minska övervikt och fetma i Sverige men också mer forskning lokalt behövs för att förstå 

varför just Västernorrlands gymnasieelever är mer överviktiga och feta än andra elever i 

landet.  
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