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Abstrakt  

Bakgrund: Barn och ungdomar är de största konsumenterna av energidrycker inom EU. 

Energidryckens huvudingrediens är koffein, vilket kan vara skadligt i höga doser. Vanliga 

biverkningar av koffein är hjärtklappning och huvudvärk. Konsumtionen bland barn och 

ungdomar har ökat drastiskt på sistone, och ingen lag på åldersgräns finns i Sverige. Forskare 

på Världshälsoorganisationen (WHO) anser att den höga konsumtionen kan vara ett hot mot 

folkhälsan.   

Syfte: Syfte med föreliggande studie är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av 

energidryckskonsumtion bland högstadieelever i Västerbotten.  

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyseras med hjälp 

av innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Sammanlagt åtta skolsköterskor deltog i studien. Från analysen av resultaten 

framkom sju kategorier: ute efter effekter, påverkade av marknadsföringen, könsskillnader, 

utsatta elever dricker mer, leder till problem i skolan, okunskap hos elever och vuxna, samt 

konsumtionen minskar.  

Slutsats: Resultatet visar att skolsköterskor känner oro kring elevers energidryckskonsumtion 

och dess konsekvenser. Studien belyser skolsköterskors erfarenheter av 

energidryckskonsumtion bland elever vilket kan leda till ökad förståelse och möjligheter att 

förebygga ohälsa hos elever. Fler och större studier behövs för djupare förståelse. 
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Abstract 

Background: Children and adolescents is the largest consumer of energy drinks in the 

European Union. The main ingredient is caffeine, which can be harmful in high doses. 

Common side effects of caffeine are palpitations and headaches. Consumption has increased 

dramatically in recent years, and no law of age limits exist in Sweden. The World Health 

Organization (WHO) believes that the high consumption can be a threat to public health. 

Aim: The purpose of this study is to describe the school nurse’s experience of energy drink 

consumption among pupils at high school in Västerbotten. 

Method: Qualitative method with semi-structured interviews. The interviews were analyzed 

using qualitative content analysis with inductive approach. 

Result: A total of eight nurses participated in the study. The results of the study resulted in 

seven categories: searching for effects, influenced by advertising, gender differences, weak 

students drink more, problems in school, lack of knowledge among students and adults, and 

decreased consumption. 

 

Conclusion: School nurses are concerned about the students' energy consumption and the side 

effects it causes. The study highlights the school nurses' experiences of energy drink 

consumption among pupils, which can lead to greater understanding and opportunities to 

develop and improve school health. More and larger studies are needed to gain understanding. 
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BAKGRUND 

År 1987 såldes den första energidrycken, Red Bull, i Österrike och nio år senare lanseras den i 

Sverige. En ny typ av produkt fanns på marknaden som skulle pigga upp kropp och sinne. 

Försäljningen och utbudet har sedan dess ökat markant. Red Bull, som är en av de allra största 

leverantörerna av energidrycker, finns idag i mer än 167 länder och över 50 miljarder burkar 

har sålts (Livsmedelsverket, 2014; Red Bull, 2015). 

Energidrycken har dock funnits längre än så. Det var i Japan på 1960-talet som den allra 

första energidrycken lanserades, vid namn Lipvitan. Den innehöll inget koffein men andra 

ämnen som påstods vara uppiggande (Zucconi et al., 2013; Breda et al., 2014). Enligt en 

rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är barn och ungdomar 

de största konsumenterna av energidrycker inom EU (Zucconi et al., 2013) och ofta 

marknadsförs produkterna till just denna målgrupp (Wolk, Ganetsky & Babu, 2012). Bara i 

Sverige drack vi nästan 35 miljoner liter år 2014 (Sveriges bryggerier, 2015). År 2014 hade 

Giftinformationscentralen i Sverige fått in mer än tre gånger så många frågor kring förgiftning 

av energidrycker gällande barn och ungdomar mellan 0-19 år, jämfört med år 2008 (A-C 

Svanhagen, personlig kommunikation, 26 augusti 2015). Det faktum att unga dricker stora 

mängder energidrycker oroar forskare på Världshälsoorganisationen (WHO) som anser att det 

kan vara ett hot mot folkhälsan (Breda et al., 2014).   

 

Energidryck och dess innehåll 

Livsmedelsverket beskriver energidryck som en söt läskliknande dryck. De vanligaste 

ingredienserna är koffein, taurin, glukoronolakton och B-vitaminer (Livsmedelsverket, 2014). 

Innehållet kan skilja sig lite mellan olika energidrycker, en del är berikade med till exempel 

C-vitamin, vissa innehåller örter som ginseng vilket ska vara uppiggande, eller växter som 

guarana som innehåller naturligt koffein (Livsmedelssäkerhetsverket Evira, 2010; Burrows, 

Pursey, Neve & Stanwell, 2013; McLellan & Lieberman, 2012). ”Sportdryck” ska inte 

förväxlas med energidryck, då sportdryck sällan innehåller koffein och är mer utvecklat för att 

återställa vätskebalansen i kroppen efter träningspass (Schneider & Benjamin, 2011).  

Koffein har en lång tradition av användning, med välkända effekter och bieffekter. Koffeinet 

stimulerar andning och hjärtverksamhet och är uppiggande. Det har också en vätskedrivande 

effekt. Vid för stor dosering kan det leda till sömnproblem, huvudvärk, ångest, yrsel och 
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hjärtklappning. Kräkningar och diarréer är andra biverkningar som kan leda till att 

vätskebalansen rubbas (Livsmedelsverket, 2014; Wolk et al., 2012). I Sverige är 320 mg per 

liter den vanligaste koffeinhalten i energidrycker, vilket är 80 mg koffein per burk, eftersom 

dryckerna oftast är på 250 ml. Det motsvarar ungefär en kopp kaffe i koffeinmängd. Det finns 

dock energidrycker med betydligt högre halt koffein, bland annat ”shots”, som är små flaskor 

med hög koffeinkoncentration. Omkring 1,2 gram koffein kan ge en lindring förgiftning för 

en person som väger 60 kg, och är konsumtionen 9-12 gram koffein kan det resultera i dödlig 

utgång, då är det ofta hjärtrytmrubbningar (Livsmedelsverket, 2014; Wolk et al., 2012). 

De råd som Livsmedelsverket ger idag är att energidrycker inte ska användas som 

vätskeersättning eller törstsläckare. Det ska inte kombineras med alkohol eftersom 

uppfattningen om hur berusad man är kan avta. Barn och tonåringar ska vara extra försiktiga 

på grund av lägre kroppsvikt än vuxna och har ofta lägre toleransnivå av koffein, även gravida 

rekommenderas att inte konsumera stora mängder på grund av missfallsrisk. Det finns ingen 

åldersgräns för inköp av energidrycker, men drycker som innehåller mer än 150 mg tillsatt 

koffein per liter ska märkas med texten ”högt koffeininnehåll” (Livsmedelsverket, 2014).  

Taurin är en aminosyra som finns i livsmedel från djurriket och finns bland annat i kött och 

fisk. Taurin har många funktioner i kroppen och bildar bland annat gallsalter, som hjälper 

tarmen att ta upp fett från livsmedel, men hjälper även till med vätskebalansen i kroppens 

celler. En person som äter kött och fisk får i sig ungefär 120-130 mg taurin dagligen 

(Livsmedelsverket, 2015). Energidryckerna har generellt en koncentration på 400 mg taurin 

per 100 ml. Enligt EFSA är den koncentration av taurin som ingår i energidrycker inte 

hälsoskadligt (Zucconi et al., 2013). 

Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater som bildas i kroppen vid 

matsmältning. Glukuronolakton finns naturligt i många livsmedel och ungefär 1-2 mg per dag 

är det dagliga intaget från naturliga källor, jämfört med en burk energidryck som generellt 

innehåller 600 mg (Livsmedelsverket, 2014). Den koncentrationen innebär dock ingen 

hälsofara enligt EFSA, inte heller i kombination med de övriga vanliga ingredienserna i 

energidrycker (Zucconi et al., 2013).  
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Konsumtion av energidryck 

Under 2006 släpptes nästan 500 nya märken av energidryck världen över. Försäljningen av 

energidryck är en stor industri som ökar drastiskt med en omsättning på 12,5 miljarder 

amerikanska dollar år 2012 (Breda et al., 2014). Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (EFSA) publicerade år 2013 en rapport baserat på enkäter gällande 

konsumtion av energidrycker hos vuxna, ungdomar och barn, bosatta i EU. Sexton EU-

medlemsländer deltog och den största konsumtionsgruppen var ungdomar mellan 10-18 år. 

Rapporten visade att 68 % av ungdomarna druckit energidryck minst en gång under ett år, 

jämfört med 30 % bland de vuxna. Hos barn och ungdomar var det 12 % som drack fyra 

gånger per vecka eller oftare (Zucconi et al., 2013). Data från Sveriges Bryggerier (2015) 

visar att konsumtionen av energidryck har ökat stadigt sedan första registreringen år 2001. 

Förra året drack den svenska befolkningen nästan 35 miljoner liter.  

En amerikansk studie gjord på 78 barn och ungdomar mellan 11-18 år visade att drygt 42 % 

konsumerade energidrycker. Anledningen var delvis smaken och att få en energikick, men de 

köpte också drycken på grund av den ”coola” förpackningen. Studien visade också att 

ungdomar inte tycks vara medvetna om innehållet eller risker med energidrycker (O’Dea, 

2013). Liknande resultat visade en mindre australiensk intervjustudie med barn mellan 12-15 

år som målgrupp. Bland de 40 deltagarna hade 31 druckit energidryck någon gång, och de 

flesta hade mycket begränsad kunskap om innehållet i energidrycker (Costa, Hayley & Miller, 

2014). En Saudiarabisk studie som innefattade fler än 1000 ungdomar mellan 12-19 år, visade 

att 55 % dricker fler än en gång per vecka.  Nästan hälften av deltagarna hade ingen kunskap 

om energidryckens ingredienser, samt att de betraktar energidryck som läsk. Anledning till 

konsumtion var även här på grund av smak och att få energi (Musaiger & Zagzoog, 2013). 

Ytterligare en studie från Polen, med en medelålder på 15 år, beskrev att ungdomarna drack 

energidryck just för smakens skull och för att kunna prestera bättre fysiskt (Górnicka, 

Pierzynowska, Kaniewska, Kossakowska & Woźniak, 2014).    

Bashir, Reed-Schrader, Olympia, Brady, Rivera, Serra & Weber (2016) beskrev i sin studie 

om ”högrisktagande” ungdomar. Efter att ha sammanställt över 600 enkäter, där ungdomar 

mellan 12-18 år deltog, kom det fram till att högrisktagande ungdomar var en grupp som var 

större konsumenter av energidryck. Med högrisktagande menas ungdomar som till exempel 

röker, dricker alkohol och blandar alkohol med energidryck. En italiensk enkätstudie 

(Gallimberti, Buja, Chindamo, Vinelli, Lazzarin, Terraneo, Scfato & Baldo, 2013) visade 
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liknande resultat, att energidryckskonsumtion hos barn är associerat till konsumtion av 

alkohol och tobak. 

 

Hälsorisker med energidryck 

Hälsoriskerna som är förknippade med energidrycker är i huvudsak relaterade till koffeinet 

(Breda et al., 2014; McLellan & Liberman, 2012). Koffein kan ge en del biverkningar och 

framförallt skadliga bieffekter vid höga doser. Enligt FASS, är de vanligaste biverkningarna 

huvudvärk, hjärtklappning, illamående och ökade urinmängder. Vid överdosering och 

koffeinförgiftning kan hjärtrytmrubbningar uppstå som kan leda till död (FASS, 2015; 

Livsmedelsverket, 2014). Det finns svaga bevis för att de övriga komponenterna i 

energidryckerna ska kunna bidra till bättre fysisk och kognitiv förmåga som det påstås 

(McLellan & Liberman, 2012). Enligt EFSA:s omfattande rapport finns det inget som tyder på 

att taurin eller glukuronolakton, vilket tillhör två vanliga ingredienser förutom koffein, är 

hälsoskadligt, trots de höga doserna (Zucconi et al., 2013). 

I takt med att konsumtionen av energidryck har ökat och fler hälsoskadliga fall har 

rapporterats, har oro väckts bland forskare, framförallt bieffekterna det kan ge hos unga, som 

är den största målgruppen (Harris & Munsell, 2015; Breda et al., 2014). Generellt finns det 

inte mycket forskning på effekter av långvarig konsumtion av energidrycker, presenterar flera 

olika litteraturöversikter (Burrows et al., 2013; Owens, Mindell & Baylor, 2014; Wolk et al., 

2012; Scheider & Benjamin, 2011). På grund av den bristfälliga forskningen hur 

energidrycker och koffein påverkar barn på sikt, kan man bara anta faror. Det finns bland 

annat oro för hur koffeinet påverkar barn neurologiskt och kardiovaskulärt (Schneider & 

Benjamin, 2011). En amerikansk studie av Schwartz et al. (2014) studerade 

mellanstadieelevers konsumtionsvanor gällande sötade drycker och energidrycker och den 

eventuella kopplingen till hyperaktivitet. Studien visade att det fanns ett tydligt samband 

mellan energidryckskonsumtion och ökad hyperaktivitet bland eleverna och att pojkar var 

större konsumenter än flickor. Studien föreslår att barn inte bör konsumera energidrycker 

(Schwartz et al., 2014). En studie från Schweiz visade i sitt resultat att blodtrycket höjdes vid 

energidryckskonsumtion. Studien inkluderade unga vuxna som fick ett högre systoliskt och 

diastoliskt blodtryck efter att ha druckit energidryck (Grasser, Yepuri, Dulloo & Montani, 

2014). Att blodtrycket förhöjs visade även en litteraturstudie från Seifert, Schaechter, 

Hershorin & Lipshultz (2011).  
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Man har funnit ett samband mellan energidryckskonsumtion och huvudvärk, magont, 

sömnproblem och aptitlöshet, enligt en stor irländsk skolundersökning, ”Youth in Iceland”, 

med över 11 000 tillfrågade barn mellan 10-12 år. Barn som inte konsumerade energidrycker 

rapporterade mer sällan dessa fysiska besvär jämfört med de som drack (Kristjansson, 

Sigfusdottir, Mann & James, 2013). Att koffein kan störa sömnen hos vuxna är allmänt känt.  

Hur det påverkar barn finns det mindre forskning kring men det verkar finnas en koppling 

med koffein och sömnsvårigheter (Owens, Mindell & Baylor, 2014). The Journal of School 

Nursing, beskriver i en litteraturgenomgång problemet med konsumtion av energidryck inom 

skolan. Barn och ungdomar sökte hjälp hos såväl skolsköterskan som lärare, och rapporterade 

biverkningar som darrningar, nervositet, yrsel, koncentrationssvårigheter, magtarmproblem 

och sömnlöshet. Artikeln visade att behovet av att informera barn och ungdomar om de 

negativa effekterna av energidrycker, och att skolsköterskorna hade en viktig roll (Pennington 

et al., 2010). 

 

Skolhälsovården och skolsköterskans ansvar 

 

Skolhälsovården är reglerad i såväl som lagar, föreskrifter och riktlinjer och innefattas av 

skolsköterska och skolläkare. Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till 

elevhälsa, vilket är frivilligt för elever och deras vårdnadshavare. Sjuksköterskor verksamma 

inom skolhälsovård har ingen egen specialistutbildning, men vid anställning av skolsköterskor 

är vissa kompetenser viktiga. Att arbeta som skolsköterska innebär ofta en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar (Riksföreningen för skolsköterskor, 2011).  

 

Att arbeta som skolsköterska innebär ett nära samarbete med andra professioner inom skolan, 

och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Samtidigt är det ett väldigt självständigt yrke som ställer höga krav på skolsköterskans 

kunskaper. Skolsköterskan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevers 

utveckling. Inom skolhälsovården ska vården byggas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Skolsköterskan ska vara uppdaterad inom aktuell forskning och kunna implementera 

forskningsresultat i det kliniska arbetet. Vidare ska skolsköterskan även undervisa och 

handleda kollegor och annan personal inom skolan, och i dialog med elever och 

vårdnadshavare främja medvetna val kring hälsa. Skolsköterskan har förutom en viktig 

ledarroll, även i uppgift att kunna samarbeta med andra organisationer och myndigheter, och 
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delta i samhällets diskussioner kring skolhälsovård. Omvårdnadens mål är hälsa ur den 

enskildes perspektiv, skolsköterskor har därmed en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet 

(Riksföreningen för skolsköterskor, 2011).  

 

Sjuksköterskans etiska kod handlar om att omvårdnaden ska genomföras med respekt för 

mänskliga rättigheter. Inom skolhälsovården innebär det att ta hänsyn till elevens och 

vårdnadshavarens intressen, ge information och låta eleven och vårdnadshavaren fatta 

välgrundande beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Skolsköterskorna är skyldiga att 

agera om de möter elever som misstänks fara illa (Riksföreningen för skolsköterskor, 2011). 

 

  

Problemformulering 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under distriktssköterskeprogrammet 

våren 2015, uppmärksammades att skolbarn mellan 10-15 år drack energidryck på rasterna. 

De var lättillgängliga att köpa på närmaste kiosk, eftersom ingen lag om åldersgräns finns. 

Barn och ungdomar är den största målgruppen av energidryck och i takt med konsumtionen 

har fler hälsoskadliga fall rapporterats (Harris & Munsell, 2015; Breda et al., 2014). Detta 

ledde till funderingar kring hur skolsköterskan upplever elevers konsumtion på skolan. 

Debatter har förts gällande hälsoriskerna av konsumtion av energidryck, enligt 

Livsmedelsverket (2014) är måttlig konsumtion inte skadligt, men forskare på 

Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med varningar, de menar att energidryckerna är 

ett hot mot folkhälsan, och oroas över att så unga konsumerar (Breda et al., 2014).  

Efter en genomgång av tillgänglig forskning finns kunskapsluckor gällande skolsköterskors 

erfarenheter och hantering av energidryckskonsumtion bland skolbarn.  En av skolsköterskans 

uppgifter är att arbeta förebyggande och stödja elever att utveckla goda levnadsvanor 

(Riksföreningen för skolsköterskor, 2011). Långsiktig konsumtion av energidryck kan vara 

skadligt för barn och ungdomar, men begränsad forskning finns (Schneider & Benjamin, 

2011).  Skolsköterskan har en viktig roll och har goda möjligheter att informera barn och 

ungdomar om de negativa effekterna med energidryck (Pennington et al., 2010). Följande 

studie kan bidra med värdefull information gällande skolsköterskors erfarenheter, hantering 

och upplevelser kring elevers konsumtion av energidryck. Studien kan medföra att 

skolhälsovården uppmärksammar detta problem och börjar arbeta för att förebygga ohälsa hos 

elever. Därför är det viktigt att denna studie genomförs.  
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Teoretiskt perspektiv  

Följande studie har utgått från en omvårdnadsfilosofi enligt Joyce Travelbee. Travelbee var en 

amerikansk omvårdnadsteoretiker som var verksam under 1960-talet. Travelbee använder sig 

av uttrycket ”att använda sig själv terapeutiskt” vilket är centralt i hennes omvårdnadsteori. 

Det innebär att sjuksköterskan ska använda sin egen kunskap och personlighet för att kunna 

främja en önskad förändring hos patienten. Travelbee beskriver att förmågan att använda sig 

själv terapeutiskt måste utvecklas hos sjuksköterskan – självinsikt och självförståelse är 

viktigt (Jahren Kristofferssen, 1998). Detta är nödvändigt för att kunna hjälpa en människa 

(Kirkevold, 2000).   

Travelbees omvårdnadsfilosofi handlar också om något som hon valt att kalla den 

”mellanmänskliga dimensionen”. Travelbee menar att omvårdnadens mål uppnås av en ”äkta 

mellanmänsklig relation” vilket innebär att sjuksköterskan och patienten inte ska ha konkreta 

klassiska roller, utan istället se varandra, som unika individer. Det är sjuksköterskan som 

ansvarar för att en relation etableras och bevaras, men relationen måste vara ömsesidig 

(Jahren Kristofferssen, 1998; Kirkevold, 2000). 

Kommunikation är det viktigaste redskapet för att kunna utveckla en mellanmänsklig relation. 

Kommunikation är något som pågår kontinuerligt när två människor möts, den är både verbal 

och icke-verbal och syftet är att lära känna patienten samt tillgodose patientens behov (Jahren 

Kristofferssen, 1998). Travelbee menar att lära känna patienten är lika relevant som att 

genomföra fysisk omvårdnad. Saker som kan störa kommunikationen kan vara bristande 

förmåga att se patienten som en individ (Kirkevold, 2000). 

Travelbee beskriver vidare att omvårdnad är en process där sjuksköterskan hjälper en individ, 

en familj eller ett samhälle att förebygga eller hantera upplevelser av sjukdom, och vid behov 

finna en mening i detta, då smärta och lidande är oundviklig del i det mänskliga livet 

(Kirkevold, 2000). Omvårdnad handlar därmed även om att förebygga sjukdom och främja 

hälsa, och människor är alltid involverade, som familj eller annan vårdpersonal (Jahren 

Kristofferssen, 1998).  

Travelbees beskrivning av omvårdnad är därför lämplig för att tolka skolsköterskors 

erfarenheter av konsumtion av energidrycken inom skolhälsovården. Att arbeta som 

skolsköterska innebär nära kontakt med andra professioner inom skolan där kommunikation 

är viktigt. Eleven ska bli sedd som en unik individ med individuella behov. Skolsköterskan 
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ska tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ge verktyg för att främja hälsosamma val 

(Riksföreningen för skolsköterskor, 2011).   

 

SYFTE 

Syfte med föreliggande studie är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av elevers 

energidryckskonsumtion på högstadiet i Västerbotten.  

 

DESIGN 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer då författaren 

ville beskriva skolsköterskors erfarenheter av energidryckskonsumtion bland högstadieelever. 

Intervjuerna analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Denna 

metod beskriver människors erfarenheter och upplevelser och innehållet tolkas för att sedan 

delas in i olika kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Studien är utformad efter 

riktlinjer enligt Journal of Advanced Nursing.  

 

Urval och deltagare 

Denna studie vänder sig till skolsköterskor som jobbar med elever i högstadiet i Västerbottens 

län. Inklusionskriterier för deltagarna i studien var skolsköterskor verksamma på en skola i 

Västerbottens län där de varit anställda minst ett år. Ett strategiskt urval gjordes för att få 

variationer i ålder, kön och antal verksamma år som skolsköterska. 

För att få representation från hela Västerbotten valdes tre skolsköterskor verksamma i Umeå 

tätort, två i Skellefteå tätort, samt tre skolsköterskor från glesbygdsområden i inlandet. Umeå 

och Skellefteå representerar Västerbottens två största städer, tillsammans täcker Umeå och 

Skellefteå tätort ca 40 procent av länets befolkning (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Skolsköterskor verksamma i Umeå och Skellefteå var många till antalet, därför kontaktades 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Umeå respektive Skellefteå som lämnade ut 

kontaktuppgifter på lämpliga skolsköterskor. Nio tillfrågades i Umeå, en exkluderades då 
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denne var nyanställd, fem tackade nej och tre tackade ja. Två skolsköterskor tillfrågades i 

Skellefteå och båda deltog i studien.  

Det finns ingen allmän vedertagen definition på vad som är glesbygd, men följande studie har 

utgått från det nu nedlagda Glesbygdsverkets definition vilket finns beskrivet i Tillväxtanalys, 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den beskriver att glesbygd är ett 

område med minst 45 minuters bilresa från tätort med över 3000 invånare (Glesbygdsverket, 

2007). Författaren hittade via internet kontaktuppgifter till skolsköterskor i 

inlandskommunerna som räknades som glesbygd. Sex sjuksköterskor verksamma som 

skolsköterskor i högstadiet, i sex olika kommuner, tillfrågades.  En skolsköterska 

exkluderades då denne var nyställd, tre tackade nej eller gick inte att få kontakt med. Två 

tackade ja. På grund av svårigheter att få deltagare från glesbygden, kontaktades även en 

sjunde sjuksköterska, verksam i en kommun med strax över 3000 invånare. Denne 

sjuksköterska tackade ja och författaren valde att inkludera denna intervju. 

Totalt intervjuades åtta skolsköterskor och de hade jobbat 4-19 år och var 44-65 år gamla. Sju 

av deltagarna var kvinnor. Tre var utbildade distriktssköterskor, fyra barnsjuksköterskor och 

en hade en vidareutbildning i operation. Samtliga hade ansvar för högstadieelever.  

 

Datainsamling 

Telefonkontakt togs med chef för skolhälsovården i respektive kommun, alternativt skolchef 

eller chef i liknande position för att få tillstånd att genomföra intervjuer bland skolsköterskor 

anställda på respektive skola. Information gavs muntligt och samtliga tillfrågade chefer gav 

muntligt medgivande. Därefter skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) med studiens syfte 

och tillvägagångssätt via e-post ut till dessa, där det fanns möjlighet att kontakta författaren 

vid frågor. Sjuksköterskorna kontaktades därefter via telefon. De som tackade ja till 

deltagande i studien gav muntligt samtycke. Innan intervjun skickades ett informationsbrev 

via e-post till sjuksköterskorna, med studiens syfte och tillvägagångssätt samt författarens 

kontaktuppgifter (Bilaga 3). Författaren var noga med att informera att deltagarna när som 

helst kunde avbryta intervjun utan konsekvenser.  

 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer där författaren utgick från en 

intervjuguide (Bilaga 1). Respondenterna fick möjlighet att öppet berätta om sina erfarenheter 
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och följdfrågor ställdes. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om respondenterna, som 

bland annat handlade om arbetslivserfarenhet, kön och ålder. Därefter ställdes en inledande 

fråga om respondenterna kunde berätta huruvida de observerat konsumtion av energidryck 

bland eleverna. Inledande frågor ger spontana och rika beskrivningar av det som undersöks 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuerna skedde via telefonkontakt vilket gav författaren möjlighet att prata med 

människor som är geografiskt avlägsna (Kvale & Brinkmann, 2014). Då Västerbottens län är 

stort till yta ansåg författaren att denna intervjumetod var lämplig. När första intervjun var 

genomförd kontrollerades frågorna. Innehållsanalys av första intervjun skickades till 

handledare varefter en diskussion fördes mellan handledare och författare. Därefter gjordes 

mindre justeringar, exempelvis enbart öppna frågor ställdes. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av två olika ljudinspelare, en via mobiltelefonen (Sony Xperia Compact) och en via 

författarens dators inspelningsprogram (Lenovo T420). Intervjuerna genomfördes under 

september år 2015 och varade mellan 14-31 minuter. Transkribering av intervjuerna utfördes 

ordagrant vilket resulterade i 54 utskrivna A4-sidor. Informanterna kodades med hänsyn till 

sekretessen, förkortningar som S1- S8 användes (sjuksköterska 1 – sjuksköterska 8) och inga 

namn omnämndes i de transkriberande texterna. All data förvaras inlåst och utan tillgång för 

obehöriga.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Intervjuerna 

lästes igenom flera gånger för att få ett helhetsperspektiv. Författaren använde sig av 

Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) analysmodell vilket innebar att texten bearbetades, 

bildade meningsenheter, vartefter texten kondenserades, kodades och resulterade i sju 

kategorier. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…de (eleverna) 

rör sig, de har 

svårt att sitta 

still, och de blir, 

ja de blir mer 

högljudda. 

 

Eleverna blir 

högljudda och 

svårt att sitta 

stilla av 

energidryck 

 

Biverkningar Elever får 

koncentrations-

svårigheter 

 

 

Leder till 

problem i 

skolan 

”… man lurar 

ungdomarna att 

tro att det går att 

köra på i 190 

och så tar man 

bara en Red Bull 

så kan man lan:a 

hela natten och 

så kan man gå 

på skolan sen 

och fixa skolan.” 

 

Eleverna luras 

att tro 

energidryck kan 

ersätta nattsömn 

Ersätter 

nattsömnen 

Leder till 

sömnbrist 

 

”Framförallt är 

det ju de här 

eleverna med 

sina diagnoser, 

som redan är 

väldigt speedade, 

med ADHD till 

exempel, som tar 

det här, 

använder det…” 

Skolsköterskan 

upplever att 

elever med 

diagnoser 

dricker mer 

energidryck    

Elever med 

diagnoser 

Elever med 

diagnoser är 

större 

konsumenter 

 

 

 

 

Utsatta elever 

dricker mer 

 

”Och så var det 

ju mycket det att 

de hoppade över 

maten, och så tog 

de godis och 

energidrycker 

istället för 

maten.” 

Elever äter 

godis och 

dricker 

energidrycker 

istället för mat 

Ersätter mat 

med energidryck 

Elever med 

oregelbunden 

livsföring 
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Etiska överväganden 

Denna intervjustudie har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven som 

Vetenskapsrådet presenterar vilka är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Det första kravet, informationskravet, innebär att 

författaren har skyldighet att ge information till deltagarna om forskningens syfte och villkor 

som gäller för deras deltagande. Skolsköterskorna fick innan intervjun skriftlig och muntlig 

information om tillvägagångssätt, hur resultat ska redovisas, samt eventuella risker med 

deltagandet, innan de gav sitt samtycke till studien. Ett informations- och samtyckesbrev till 

respektive skolchef e-postades varefter cheferna godkände skolsköterskornas deltagande.  

Samtyckeskravet är det andra etiska kravet vilket innebär att deltagaren har rätt att bestämma 

sitt deltagande och kan när som helst avbryta utan konsekvenser. Detta informerades skriftligt 

och muntligt.  Konfidentialitetskravet är det tredje kravet om offentlighet och sekretess. 

Tystnadsplikt gäller och insamlat material förvarades på säker plats inlåst så att inga 

obehöriga kunde ta del av det. Sista kravet är nyttjandekravet. Deltagarna fick information om 

att studiens material användes i en magisteruppsats och inte i annat syfte. Eftersom 

föreliggande studie görs inom ramen av en högskoleutbildning, utan avsikt att publiceras, 

omfattas den inte av lag om etikprövning (SFS 2003:460). 

 

RESULTAT 

Sammanlagt åtta skolsköterskor deltog varav sju av dem var kvinnor. Skolsköterskorna hade 

jobbat 4-19 år och var 44-65 år gamla. Innehållsanalysen resulterade i 7 kategorier och 15 

underkategorier, dessa presenteras i Tabell 2 och i den löpande texten återfinns citat från 

intervjuerna.  
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

 

 

Kategori Underkategori 

Ute efter effekter Det är uppiggande 

För att må bättre 

Påverkade av marknadsföringen Häftiga burkar lockar 

Energidryck är modernt 

Könsskillnader Pojkar dricker mer  

Tuffa tjejer dricker 

Utsatta elever dricker mer Elever med diagnoser är större konsumenter 

Elever med oregelbunden livsföring 

Leder till problem i skolan Elever får koncentrationssvårigheter 

Energidryck leder till sömnbrist 

Ger fysiska biverkningar 

Okunskap hos elever och vuxna Elevers bristande kunskaper 

Vuxnas brist på ansvar och kunskap 

Konsumtionen minskar Införd åldersgräns 

Ökad kunskap 

 

 

Ute efter effekter 

Skolsköterskorna beskrev vad de trodde var orsakerna till elevers konsumtion. De pratade 

framförallt om att elever drack för att bli piggare, men de ansåg också att elever kunde dricka 

för att må psykiskt bättre, att energidrycken fungerade som en självmedicinering.  

 

Det är uppiggande 

Skolsköterskorna talade om elever som var trötta av olika orsaker. De trodde att den primära 

orsaken till energidryckkonsumtion bland elever var att de var ute efter en uppiggande effekt. 

En skolsköterska citerade en elev som uttryckte följande: 

 

”Ni dricker ju kaffe, då måste ju vi få dricka någonting också.” 
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För att må bättre 

Elever som mådde dåligt, då syftades det på psykiskt dåligt, trodde skolsköterskorna var en 

grupp som drack mer än andra. De trodde att energidrycken fungerade som en slags 

självmedicinering för dessa elever. Skolsköterskorna förklarade att dessa elever drack för att 

orka med skolan och för att må bättre. 

 

”… de självmedicinerar ju litegrann för att orka med och må bättre.” 

 

Påverkade av marknadsföringen 

Skolsköterskorna trodde att marknadsföringen av energidrycker hade en inverkan på elevers 

konsumtion. De trodde att intensiv marknadsföring med häftiga burkar och reklam lockade 

eleverna. 

 

Häftiga burkar lockar 

Energidryckens förpackning var något skolsköterskorna pratade om. De trodde att eleverna 

lockades av burkens utseende som beskrevs som snygga burkar med häftiga mönster. De 

trodde att burkarnas design kunde vara en bidragande orsak till elevers konsumtion.  

 

”Coola burkar, och det är mycket reklam… tuff reklam… monsterdrycken har ju riktigt häftig 

reklam.”  

 

Energidryck är modernt 

Skolsköterskorna hade en känsla av att marknadsföringen påverkade eleverna till att anse att 

det var häftigt och ”inne” att dricka. De pratade om att det var mode att dricka energidryck 

och det var delvis därför elever drack.  

 

”Mode, att det är lite häftigt, och sen att de är trött, de blir ju piggare.” 

 

Könsskillnader 

En viss könsskillnad kunde skolsköterskorna notera. Både flickor och pojkar drack 

energidryck, men de största konsumenterna ansågs vara pojkar. De tjejer som drack menade 

skolsköterskorna var de tjejer som var lite ”tuffare”. 



19 
 

Pojkar dricker mer 

Att fler pojkar än flickor dricker verkade skolsköterskorna överens om. Detta nämns i flera 

olika sammanhang. Skolsköterskorna berättade till exempel om pojkar som drack i 

kompisgäng. Pojkarna kunde handla energidrycker på kiosker, som sedan dracks upp på 

vägen tillbaka till skolan.  

”Och det är framförallt killar.” 

 

Tuffa tjejer dricker  

Skolsköterskorna pratade sällan om tjejer som energidryckskonsumenter. De tjejer som drack 

beskrevs som de ”tuffa” tjejerna på skolan. Det kunde vara tjejer som också var 

tobakskonsumenter. 

”… det följer med så mycket tokigt med det här.” 

 

Utsatta elever dricker mer 

Elever som drack energidryck var ofta elever hade det lite mer kämpigt enligt 

skolsköterskorna. De upplevde att elever med diagnoser var större konsumenter men också 

elever som hade oregelbunden livsföring.   

 

Elever med diagnoser är större konsumenter 

Skolsköterskorna hade en känsla av att de största konsumenterna var ”elever med diagnoser”. 

Då syftade de på elever med ADHD. De beskrev att dessa elever med 

koncentrationssvårigheter var de som allra minst behövde energidryck.  Skolsköterskorna 

kände en oro för elever som i tidig ålder drack energidryck och utvecklat ett beroende. De 

ansåg att detta skulle kunna leda till andra beroenden i högre ålder.  

 

”Framförallt är det ju de här eleverna med sina diagnoser, som redan är väldigt speedade, 

med ADHD till exempel, som tar det här, använder det.” 

 

Elever med oregelbunden livsföring 

Skolsköterskorna upplevde även att elever med oregelbunden livsföring tillhörde en grupp 
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som drack mer än andra. Det kunde vara elever som kom till skolan och inte hade sovit på 

natten, till exempel på grund av att de suttit uppe och spelat datorspel och druckit energidryck. 

Detta medförde trötta okoncentrerade elever på skolan. Denna grupp drack oftare, för att orka 

med skolan och bli pigga. Skolsköterskorna beskrev också elever som inte åt frukost eller 

hoppade över lunchen och istället drack en energidryck. De trodde också att denna grupp 

eventuellt hade sämre stöd från föräldrar. 

 

” … föräldrarna får dem inte i säng… de kanske sitter på datorn… de hinner inte äta frukost, 

att de kanske inte har tillräckligt mycket stöttning hemifrån.” 

 

Problem i skolan 

Många åsikter och erfarenheter hade skolsköterskorna när det pratades om energidryckens 

konsekvenser. En del hade i kontakt med lärarna förstått att elever som dricker energidryck 

hade svårt att koncentrera sig på lektionerna. Skolsköterskorna berättade också om hur 

energidrycken påverkade nattsömnen och att eleverna kom till skolan väldigt trötta. De 

beskrev elever de träffat som hade fått fysiska biverkningar på grund av 

energidryckskonsumtion. Skolsköteterskorna menade att dessa konsekvenser kunde leda till 

att eleverna fick det svårare i skolan. 

 

Elever får koncentrationssvårigheter 

Skolsköterskorna hade fått berättat från lärarna på skolan om elever som drack energidryck 

hade svårt att koncentrera sig på lektionerna. Detta störde givetvis inte bara den enskilda 

eleven utan också övriga klassen och läraren. Detta i sin tur kunde leda till att eleven fick det 

kämpigare i skolan, menade skolsköterskorna. 

 

”… elever som dricker energidrycker får ett energipåslag naturligtvis, svårt att sitta stilla, 

koncentrera sig…” 

 

Energidryck leder till sömnbrist 

Elever trodde att energidrycker kunde ersätta nattsömnen beskrev skolsköterskorna. De 

berättade om elever som satt uppe på nätterna och spelade datorspel och gick till skolan dagen 

efter, trots utebliven sömn. Skolsköterskorna upplevde att elever som drack energidryck på 
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kvällen fick en rubbad sömn. Detta trodde skolsköterskorna kunde leda till att dessa elever 

fick svårare att klara av skolan. 

 

”… om de håller sig vakna på nätterna och håller sig vakna på dryckerna så blir det ju 

lidande i skolan istället.” 

 

Ger fysiska biverkningar 

Skolsköterskorna berättade att elever hade sökt dem på deras kontor, och rapporterat 

biverkningar som skolsköterskan sedan kunde koppla med energidryckskonsumtion. Det var 

biverkningar som hjärtklappning, hög puls, skakningar och svettningar.  

 

”… det var faktiskt förra året, en kille som kom till mig och hade hjärtklappning, bland annat, 

och var lite skakig och sådär, och då satte vi oss ned och började prata, och då kom det fram 

att han hade druckit energidryck.” 

 

Okunskap hos elever och vuxna 

Att elever hade bristande kunskaper om energidrycken och hur de påverkade kroppen var 

skolsköterskorna överens om. Med ökade kunskaper hade eleverna eventuellt varit mer 

restriktiva trodde skolsköterskorna. De pratade också om de vuxnas bristande ansvar och 

kunskaper och att de var minst lika viktiga. 

 

Elevers bristande kunskaper  

Skolsköterskorna beskrev att elevers kunskaper hörde ihop med konsumtionen. De menade på 

att elever som inte hade kunskaper om drycken inte heller förstod dess konsekvenser. Detta 

var något som skolsköterskorna kunde påverka, genom att ge information och kunskap till 

eleverna. 

 

”Dom (eleverna) visste inte att det var farligt.” 
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Vuxnas brist på ansvar och kunskap 

Vuxna runtomkring barnen, som lärare, föräldrar men också lärare i olika fritidsaktiviteter, 

hade ett stort ansvar enligt skolsköterskorna. De var viktigt att även dem hade kunskaper om 

energidrycker, något som skolsköterskorna upplevde som bristande. De ansåg att föräldrarna 

bör ta det största ansvaret och kunna ge stöd, information och vägledning, då mycket av 

konsumtionen skedde hemma. Skolsköterskorna trodde därför att konsumtionen kunde 

minskas om vuxna tog mer ansvar och hade mer kunskap.    

 

”… dels barnen och ungdomarna behöver ha kunskap om hur faktiskt farligt det här kan 

vara, hur det kan påverka kroppen, men sen tänker jag också de vuxna som finns 

runtomkring, både tränare, föräldrar i tränargrupper…” 

 

Konsumtionen minskar 

Trots att det förekom energidryckskonsumtion bland elever så upplevde ändå 

skolsköterskorna att konsumtionen hade minskat genom åren, åtminstone vad de kunnat se på 

skolan.  De såg också tendenser till minskat intresse för energidryck, vilket de förmodade 

berodde delvis på en ökad kunskap hos eleverna.  

 

Införd åldersgräns 

Att energidryckskonsumtionen hade minskat på skolan var skolsköterskorna överens om. 

Skolsköterskorna trodde att det delvis berodde på tillgängligheten, det vill säga att elever 

styrdes av hur pass lätt det var att få tag på energidryck. När affärer och kiosker valt att sätta 

åldersgräns på energidryck försvårade det givetvis för eleverna. Detta trodde skolsköterskorna 

var den främsta orsaken till minskningen. 

 

”… förut så var det mer fritt… nu så har det ju minskat i och med att de har åldersgräns.” 

 

Ökad kunskap 

Skolsköterskorna beskrev att de hade noterat ett svagare intresse för energidrycker hos elever. 

De spekulerade i orsakerna till detta och menade på att det kunde bero på att information och 

därmed ökad kunskap om energidrycker nått ut till eleverna. Skolsköterskorna beskrev hur de 
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diskuterade med eleverna, pratade med föräldrar och andra vuxna gällande energidryckens 

konsekvenser. De försökte förmedla kunskap kring energidrycker så elever skulle förstå 

innebörden av dem. Denna åtgärd trodde de kunde bidragit till att eleverna fått ökad förståelse 

och minskat intresse för energidrycken. 

 

”… det känns som det är nedgång med energidrycker, jag tror att det har gått ut så mycket 

information.” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med följande studie var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av 

energidryckskonsumtion bland högstadieelever i Västerbotten. Nedan kommer resultatet 

diskuteras mot aktuell forskning och fakta för att sedan diskuteras mot Joyce Travelbees 

omvårdnadsfilosofi. 

 

Ute efter effekter och påverkade av reklamen 

Att barn och ungdomar dricker energidryck är uppenbart. Varför är energidryck så populärt 

bland ungdomar? Skolsköterskornas erfarenheter var att det berodde på att eleverna var ute 

efter att bli pigga och för att orka med skolan. Skolsköterskorna trodde också att elever drack 

för att de mådde dåligt, de beskrev det som att eleverna drack för att självmedicinera. Att 

ungdomar dricker för att bli piggare är det många studier som vittnar om, bland annat 

undersökningar från USA, Polen, Saudiarabien (Bashir et al., 2016; O’Dea, 2013; Górnicka et 

al., 2014; Musaiger & Zagzoog, 2013).  Skolsköterskornas upplevelser av att eleverna dricker 

för att bli piggare är inte särskilt konstigt, då syftet med energidrycker är att få en uppiggande 

effekt. Skolsköterskorna ansåg att reklamen påverkade eleverna till större konsumtion. En 

aktiv och äventyrlig livsstil förmedlas i den väldigt intensiva reklamen kring energidryck, 

man ser ofta kända idrottsprofiler som dricker ur färgglada burkar. Det uppenbart att reklamen 

också vänder sig till denna målgrupp vilket också Wolk et al. (2012) bekräftar. Att ungdomar 

lockas och dricker på grund av den ”coola” förpackningen fastslår även O´Dea (2013). 
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Utsatta elever och pojkar dricker mer 

Tittar man närmare på vilka de är som dricker mest kan ett visst mönster urskiljas. 

Skolsköterskorna beskrev att konsumtionen var vanligare bland pojkar.  De pratade också om 

att konsumtionen var högre bland elever med ADHD, elever som är uppe på nätterna, spelar 

tv-spel, och elever som ersätter frukost med energidryck. Även Schwartz et al. (2013) studie 

tyder på att konsumenterna främst var pojkar och hittade ett tydligt samband mellan 

energidryckskonsumtion och hyperaktivitet.  

 

Bashir et al. (2016) och Gallimer et al. (2015) talar om att det finns högriskgrupper, det vill 

säga grupper som till exempel dricker alkohol och använder tobak. De visar att dessa är större 

konsumenter av energidrycker. Därmed finns det anledning att vara extra uppmärksam och 

fånga upp elever som redan i tidig ålder konsumerar energidryck.  Dessa vanor kanske kan 

riskera att bana väg för andra destruktiva vanor senare i livet.  

 

Det man kan utläsa från skolsköterskornas erfarenheter är att det verkar röra sig om en utsatt 

grupp som har de kämpigare i skolan.  Den här studien går inte in djupare kring dessa elever, 

men det vore intressant att få en ökad förståelse kring deras bakgrund, intressen och 

familjeförhållanden.  

 

Problem i skolan 

Energidryckskonsumtionen bland ungdomar är inte helt oproblematisk. Skolsköterskorna 

berättade om både psykiska och fysiska problem som kan härledas till konsumtionen. De 

beskrev elever som sökt hjälp hos skolsköterskan för besvär som hög puls och hjärtklappning. 

Dessa elever blev tvungna att avbryta lektionen för att söka hjälp hos skolsköterskan, vilket på 

sikt givetvis leder till att elever missar lektionstid. Skolsköterskorna förstod också att elever 

som drack hade svårt att koncentrera sig på lektionerna och samtidigt störde andra elever.  

 

Att energidryck har ett samband med fysiska biverkningar fastslår även Kristjansson et al. 

(2013) och Pennington et al. (2010) som beskriver barn och ungdomar som bland annat 

rapporterar biverkningar som sömnproblem och huvudvärk. Pennington et al. (2010) beskrev 

elever som drack energidryck fick koncentrationssvårigheter och svårare att lösa uppgifter, 

och störde andra elever i klassen.  
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Att energidryckskonsumtion kan leda till svårigheter i skolan är väldigt oroväckande, 

framförallt i högstadiet, där betygen är viktiga för att kunna söka utbildning på gymnasiet. 

Elever som halkar efter i skolan och får dåliga betyg kan hamna i en ond cirkel med 

försämrade självförtroende rörande sin kapacitet i skolan. Här har såväl skolsköterskor som 

lärare ett ansvar, att informera om energidryckens biverkningar.  

 

Okunskap hos elever och vuxnas ansvar 

Energidryckens snabba intåg i samhället har möjligen lett till att kunskapen fortfarande är 

väldigt låg kring drycken och deras bieffekter. Skolsköterskorna i denna studie upplevde att 

elever, deras föräldrar och andra vuxna hade bristande kunskaper. Flera studier har kommit 

fram till att barn och ungdomar har mycket begränsad kunskap om energidryckens innehåll 

(O’Dea, 2013; Costa, Hayley & Miller, 2014; Musaiger & Zagzoog, 2013). Musaiger och 

Zagzoog (2013) beskrev att ungdomarna trodde att energidryck var vanlig läsk, och hälften 

hade ingen kunskap om innehållet.  

 

När det kommer till ansvaret ansåg skolsköterskorna att det var föräldrarna som bör ha det 

största ansvaret, men även andra vuxna, till exempel lärarna. Skolsköterskorna menade på att 

om det är viktigt att ha kunskap för att kunna informera, vägleda och ta ansvar. 

 

Att många ser energidryck som vanlig läsk är kanske inte helt oväntat, då energidryck är en 

kolsyrad dryck som finns bland läskhyllorna och skiljer sig inte märkbart från vanlig läsk 

förutom formen på burken. Därför gäller det att nå ut med kunskap kring vad energidrycker 

innehåller, och att det inte är helt ofarligt att dricka. 

 

Konsumtionen minskar 

Skolsköterskorna upplevde att konsumtionen av energidryck hade minskat på skolan, vilket är 

positivt. De spekulerade i att minskningen berodde delvis på att de lyckats nå ut med 

information och kunskap kring dryckens biverkningar. Man kan ju även fråga sig om 

minskningen bara gäller under skoltid, då Sveriges Bryggerier (2015) visar att 

energidryckskonsumtionen bara ökar i omfattning och att ungdomar är den största 

konsumentgruppen. Kanske har det blivit så att ungdomarna dricker mer i smyg nu när vuxna 

har börjat sätta gränser.  
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Det faktum att det inte finns någon lagstadgad åldersgräns på energidryck kanske kan 

uppfattas som att samhället signalerar att det är ofarligt att dricka. I och med att affärerna 

sätter egna åldersgränser på energidrycker, blir det en markering om att energidrycker inte bör 

konsumeras av vem som helst. Samtidigt kan denna åldersgräns möjligen göra att eleverna 

blir ännu mer lockade av drycken, just eftersom det är förbjudet. 

 

Travelbees omvårdnadsfilosofi  

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver att omvårdnad är en process där 

sjuksköterskan hjälper till att förebygga sjukdom hos individen, familjen eller samhället 

(Kirkevold, 2000). Hon menar att främja hälsa är omvårdnad. Detta är något som 

skolsköterskan i allra högsta grad arbetar med. Skolsköterskans uppgifter är bland annat att 

stödja elever att kunna utveckla goda levnadsvanor, samt i dialog med eleverna och deras 

vårdnadshavare, kunna främja hälsosamma val och arbeta förebyggande (Riksföreningen för 

skolsköterskor, 2011).  

 

Travelbee använder sig av uttrycket ”att använda sig själv terapeutiskt”. Det innebär att 

sjuksköterskan ska använda sin egen kunskap och personlighet för att kunna främja en önskad 

förändring hos patienten. Travelbee beskriver att förmågan att använda sig själv terapeutiskt 

måste utvecklas hos sjuksköterskan där självinsikt och självförståelse är viktigt (Jahren 

Kristofferssen, 1998).  I följande studie beskriver skolsköterskorna hur de noterade en 

minskning av energidryckskonsumtion och kunde koppla de till att elever fått ökade 

kunskaper, delvis tack vare att skolsköterskan gått ut med information och kunskap. 

Skolsköterskorna använde sig av sina kunskaper för att få eleverna ändra sina vanor, de gav 

information och undervisade eleverna, vilket kan kopplas till Travelbees uttryck om att 

använda sig terapeutiskt.   

Vidare beskriver Travelbee att kommunikation är det viktigaste redskapet för att kunna 

utveckla en mellanmänsklig relation. Travelbee menar att lära känna patienten är lika relevant 

som att genomföra fysisk omvårdnad. Saker som kan störa kommunikationen kan vara 

bristande förmåga att se patienten som en individ (Kirkevold, 2000). I denna studie finns det 

anledning att tolka att kommunikation var viktigt redskap för skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna hade erfarenhet av att elever inte förstod innebörden av energidryck, de 

saknade kunskap om dess innehåll och dess konsekvenser.  Elever sökte sig till 



27 
 

skolsköterskan för de fysiska besvär de drabbats av, på grund av energidryckskonsumtionen. 

Kommunikation var därför ett primärt redskap för skolsköterskorna, något som Travelbee 

menar är viktigt för att få en mellanmänsklig relation.   

Omvårdnad handlar om att främja hälsa och förebygga sjukdom enligt Travelbee. Människor 

är alltid involverade i omvårdnaden, bland annat familjen (Jahren Kristofferssen, 1998). 

Skolsköterskorna beskriver i följande studie att det var bristande kunskaper hos såväl elever 

som vuxna, och hur viktigt detta var. Att involvera föräldrar och andra vuxna kan bidra till att 

hjälpa elever att främja hälsa och förebygga sjukdom.  

Travelbees omvårdnadsfilosofi är något som skolsköterskorna och skolhälsovården kan få 

inspiration från och dra nytta av. Delvis menar författaren att skolsköterskorna måste förstå 

hur värdefull de är med deras kunskaper, och hur viktigt det är att förmedla ut dessa, att 

”använda sig själv terapeutiskt”.  Författaren anser vidare att skolsköterskorna bör arbeta mer 

med att försöka nå och förstå varje individ, att utveckla det som Travelbee menar är den 

mellanmänskliga relationen. Med detta menas att få en förståelse för dessa elever som 

konsumerar - vem är de och varför dricker de? Att utveckla en mellanmänsklig relation kan 

hjälpa skolsköterskorna att nå varje enskild elev. Författaren menar om skolsköterskorna når 

eleverna, kanske de även kan förstå dem bättre och hjälpa dem i att göra hälsosamma val. 

Som Travelbee beskriver är kommunikation viktigt för att få en mellanmänsklig relation. 

Författaren anse vidare att kommunikation är otroligt viktigt i skolsköterskans arbete, och som 

Travelbee vidare beskriver att det är till och med viktigare än att utföra fysisk omvårdnad.  

 

Intersektionella och samhälleliga aspekter 

Högstadiet är en tid då det händer mycket i kroppen både psykiskt och fysiskt. Många söker 

sin identitet under denna tid (Qwist, 2012). I denna studie beskriver skolsköterskorna en 

grupp som konsumerar mer än andra. De pratar om pojkar, elever med ADHD och elever som 

har en oregelbunden livsföring. Bland pojkar har det länge funnits en anti-pluggkultur som 

tros ligga till grund för att pojkar har sämre betyg jämfört med flickor (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Det är betydligt vanligare att pojkar spelar datorspel jämfört med flickor, 

ett intresse som inte sällan utövas nattetid, och förutom detta är det också 2-3 gånger 

vanligare att pojkar har ADHD jämfört med flickor (Statistiska centralbyrån, 2015).  Att vara 

tonåring, pojke, och kanske dessutom ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 
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ADHD (Kadesjö, 2015), är flera olika samverkande faktorer som gör dessa elever extra 

utsatta.  I detta sammanhang kommer energidrycken in i bilden som lätt kan anammas av 

dessa elever men som samtidigt kan ge förödande konsekvenser. Dessa samverkande faktorer 

beskrivs i teorier om intersektionalitet.  

 

Detta begrepp har blivit allt vanligare och handlar om olika grupper, ofta kön, klass, sexualitet 

och etnicitet, som uppfattas som marginaliserade eller underordnade. Dock pratas det sällan 

om människor med funktionsnedsättningar. Intersektionalitet uppstår i den punkt där olika 

kategoritillhörigheter möts. Man strävar efter ett helhetsperspektiv där olika dimensioner 

samverkar, för att förstå olika gruppers livssituation (Grönvik & Söder, 2012). 

  

Denna studie pekar på att det är pojkar, elever med diagnoser och elever med oregelbunden 

livsföring som är större konsumenter enligt skolsköterskors erfarenheter. Dessa människor 

kan mycket väl tillhöra den högrisktagande gruppen som Gallimberti et al. (2016) och Bashir 

et al. (2013) talar om vilket innebär att de löper större risk att hamna i beroenden när de blir 

äldre. Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära att dessa elever i framtiden kommer att 

behöva stöd och vård från olika samhällsorgan. Därför finns det därför anledning att 

uppmärksamma och arbeta för att undvika energidryckskonsumtion hos barn och ungdomar. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats då författaren ville beskriva skolsköterskors 

erfarenheter av energidryckskonsumtion bland högstadieelever. Denna metod ansågs lämplig 

då kvalitativ metod beskriver människors erfarenheter (Malterud, 2014). Intervjuerna var 

semistrukturerade med öppna frågor, vilket innebär att författaren utgår från en intervjuguide 

och låter deltagarna fritt berätta kring sina erfarenheter (Polit & Beck, 2011). Samtliga 

intervjuer skedde via telefon och spelades in med hjälp av två olika ljudinspelare. Att använda 

sig av telefonintervju har fördelar, till exempel ger det möjlighet att prata med människor som 

är geografiskt avlägsna (Kvale & Brinkmann, 2014). Eventuellt hade författaren fått ta del av 

annan information om intervjuerna genomfördes med fysiskt möte, då icke-verbal 

kommunikation inte kommer med när intervjurena spelas in (Malterud, 2014). 

 

Denna studie har genomförts av en författare. Att vara ensam innebär att samtliga intervjuer 

genomförs av samma person, på så sätt kan möjligen författaren snabbare skapa sig en 
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helhetsbild av arbetet. Är det två eller fler som genomför intervjuer kan olika deltagare få 

olika uppföljningsfrågor men det kan också innebära större möjligheter att fånga upp fler 

variationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Författaren hade svårigheter att hitta deltagare till studien. Orsaken var främst på grund av 

tidsbrist. Andra potentiella anledningar till varför många tackade nej kan vara skolsköterskors 

okunskap om energidryck eller att de helt enkelt inte noterat energidryckskonsumtion och 

ansåg därför inte ha något att berätta. Författaren hade en känsla av att en del sjuksköterskor 

uttryckte osäkerhet på vad som räknades som energidryck samt vad de innehöll mer specifikt, 

förutom koffein, som alla kände till. Eventuellt hade svaren sett annorlunda ut om de hade 

goda kunskaper om energidryck och dess påverkan. Andra svårigheter var att få kontakt med 

skolchefer eller de som hade liknande position i respektive kommun. Det tog mycket energi 

från författaren och medförde en viss stress.  

 

Oavsett vilken forskningsmetod som använts, kommer författaren av studien påverka 

forskningsprocessen och resultatet. I kvalitativ metod, som följade arbete är, är det ett mål att 

materialet reflekterar deltagarnas erfarenheter så bra som möjligt. Att vara ensam och 

engagerad i ett område som ska undersökas kan leda till författaren omedvetet bekräftar eller 

hävdar egna åsikter. Därför kan det vara till fördel att vara fler än en författare i en studie 

(Malterud, 2014). En nackdel som kan uppstå när författaren har kunskap och förförståelse 

inom området som diskuteras, kan vara att informanterna inte tillåts att berätta och utveckla 

tillräckligt (Paulsson, 2008). Författaren i denna studie var under intervjuerna studerande 

sjuksköterska utan erfarenhet av skolhälsovård, men däremot erfarenheter från 

energidryckskonsumtion bland elever efter genomförd praktik.  

 

För att undersöka en studies trovärdighet används inom kvalitativa studier giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet samt delaktighet. Det första begreppet, giltighet, handlar om hur 

sanna resultaten är, hur väl man lyckats beskriva vad som är avsett att beskrivas. De koder 

och kategorier ska stämma överens med datamaterialet. Hur deltagarna valts ut är även viktigt 

för giltigheten. Författaren har noggrant läst igenom intervjuerna vid flera tillfällen och anser 

att koder och kategorier stämmer väl överens med materialet. Författaren har även i studiens 

början medvetet valt att intervjua skolsköterskor från hela Västerbotten för att få geografisk 

spridning. Studien inkluderar åtta sjuksköterskor på åtta olika arbetsplatser runtom hela 

Västerbotten. I studien inkluderas sjuksköterskor i större städer, mindre städer och även 
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mindre orter i inlandet. Därför anser författaren att olika delar av befolkningen finns 

representerade i resultatet. Att presentera citat från intervjuer är också ett sätt att ge läsaren 

möjlighet att bedöma giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008) och citat från 

intervjuerna finns resultatet. Då författaren självständigt genomfört studien har 

transkriberingen av texterna utförts ensam. Att göra detta själv innebär att författaren 

bearbetar materialet och får tillgång till det tidigt och får se materialet från en ny sida 

(Malterud, 2014). Andra begreppet är tillförlitlighet, vilket innebär att analysprocessen ska 

noggrant beskrivas. Exempel på innehållsanalys återfinns i arbetet. Överförbarhet handlar om 

resultatet kan överföras till andra grupper, och det är läsaren som avgör detta. Det sista 

begreppet, delaktighet, innebär hur pass delaktiga författaren är i resultatet. En författare kan 

inte stå utanför resultatet i en kvalitativ forskning och intervjustudie, så även inte i denna 

studie (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

 

Begränsningar 

 

En svaghet med följande studie var författarens begränsade erfarenheter av att intervjua. Att 

använda sig av intervjumetod som datainsamling var ny för författaren. Hade författaren haft 

erfarenhet hade eventuellt intervjuerna varit mer omfattande och resultatet hade därmed 

kunnat se annorlunda ut. En annan svaghet med följande studie var att författaren var ensam. 

Detta innebär inte enbart nackdelar, men att vara ensam i analysprocessen anser författaren 

som en svaghet. Att vara två eller fler i analysen innebär olika tolkningsmöjligheter och en 

diskussion mellan författarna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Följande studie genomfördes via telefonintervju på grund av författarens begränsade tid, men 

också att Västerbotten är stort till ytan. Att intervjua via telefon gör att kroppsspråket inte 

syns, och enbart rösten orden och tonfall går att analysera. Telefonintervju kan vara till 

nackdel om kroppsspråket har en avgörande roll för samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eventuellt hade mer information kommit fram om författaren intervjuat skolsköterskorna på 

deras arbetsplatser. 

 

Många skolsköterskor som tillfrågades om deltagande i studien tackade nej. Då författaren 

ville ha en jämn fördelning och representanter från hela Västerbottens län, valdes tre 

skolsköterskor från Umeå tätort, två från Skellefteå tätort och tre från glesbygden. Följande 
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studie utgick från en definition av glesbygd som mer än 45 minuter till tätort med över 3000 

invånare. Därmed föll många orter och byar bort, och enbart två skolsköterskor, som räknades 

tillhöra glesbygden, deltog i studien. Därför kontaktades en skolsköterska som inte föll in 

under glesbygdsdefinitionen, men som fortfarande tillhörde en mindre kommun och ett 

invånarantal på under 4000. Författaren ansåg att det skulle ge mer information som kunde 

vara värdefull. 

  

SLUTSATS 

 

Följande studie visar att elevers energidryckskonsumtion oroar skolsköterskor, eftersom det 

kan ge fysiska biverkningar och förödande konsekvenser hos elever. Studien uppmärksammar 

skolsköterskors erfarenheter av ett beteende hos elever som kan leda till negativa 

konsekvenser, ett problem som ligger i skolsköterskans intresse och ansvar. Resultatet kan 

öppna upp för diskussion inom skolhälsovården, som kan ge möjligheter att arbeta fram 

lösningar och verktyg för att förebygga ohälsa och energidryckskonsumtion hos elever och 

där skolsköterskan har en nyckelroll.  

 

Denna studie är genomförd i Västerbotten och kan därför bara uttala sig om skolsköterskor i 

Västerbotten. Att göra fler liknande undersökningar i framtida forskning vore intressant för att 

se hur intresset för energidryckskonsumtion bland elever utvecklas över tid. Även studier i 

andra delar av landet vore av intresse för att kunna se skillnader och likheter. För djupare 

kunskap inom området krävs fler och större studier. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

  

Bakgrundsinformation 

- Vad har du för utbildning? 

- För vilka årskurser är du ansvarig skolsköterska? 

- Hur länge har du jobbat som skolsköterska? 

- Hur gammal är du? Kvinna/man? 

 

Intervjufrågor 

 

Förekomst 

- Förekommer det att elever på din arbetsplats dricker energidryck – kan du berätta? 

Bland vilka årskurser? 

- Hur stora mängder uppskattar du att det rör sig om? 

- Beskriv om du har lagt märke till någon ökning/minskning av konsumtionen. 

 

Erfarenheter 

- Berätta om dina erfarenheter av energidryckskonsumtion bland eleverna på 

grundskolan. 

 

 Har det hänt att elever har sökt dig för besvär som du kan koppla till 

energidryckskonsumtion? Om ja, berätta. 

 Har du stött på föräldrar som är oroliga? Om ja, berätta. 

 Vad har personalen på skolan för syn på energidryck?  

 Hur går diskussionerna mellan dig och andra skolsköterskor? 

 Hur går diskussionerna mellan dig och annan personal på skolan?  

 Hur tror du det går till när eleverna får tag i energidryck? 

 Vad tror du är orsaken till att eleverna dricker? 

 Vad är din personliga inställning till energidryck?  
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Hantering 

- Hur hanterar din arbetsplats energidryckskonsumtion på skolan? Finns några regler 

eller riktlinjer? 

- Har ni på skolan pratat med eleverna om energidrycker? Hur då? 

- Har du diskuterat med lärare/annan personal om energidrycker? Vad diskuterade ni? 

- Har ni pratat med föräldrarna om konsumtionen? Vad diskuterade ni? 

- Hur hanterar du som skolsköterska energidryckskonsumtion på skolan?  

 

 

Övrigt 

- Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till chef 
 

Hej! Jag är en distriktssköterskestudent vid Umeå Universitet som skriver D-uppsats under 

hösten 2015. Mitt ämne rör energidryckskonsumtion bland elever på grundskolan och min 

avsikt är att intervjua skolsköterskor i Västerbotten. 

 

Bakgrund och studiens betydelse 

Barn och ungdomar är de största konsumenterna av energidrycker. Ökad försäljning och 

utbud gör forskare på bland annat Världshälsoorganisationen oroliga för tänkbara hälsorisker 

som kan drabba barn. Kunskapsluckor finns gällande skolsköterskors erfarenheter av 

energidryck bland elever på grundskolan. Det vore därför intressant att genomföra denna 

studie för att inhämta kunskap och ökad förståelse. 

 

Studiens syfte och tillvägagångssätt 

Syfte med föreliggande studie är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av 

energidryckskonsumtion bland högstadieelever i Västerbotten.  

 

Ett informationsbrev kommer att skickas till skolsköterskan. Deltagandet är givetvis frivilligt 

och skolsköterskan kan avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att ske via telefon 

och beräknas pågå omkring 30 minuter. Hela samtalet kommer att spelas in och transkriberas 

för att sedan analyseras. Intervjuerna kommer att avidentifieras och allt material hanteras 

konfidentiellt. Enbart jag som student och min handledare har tillgång till materialet, som 

förvaras otillgängligt för obehöriga.  

 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-

portal.org), ett öppet arkiv för studentuppsatser.  

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Frida Bäckström, sjuksköterska 

Student vid distriktssköterskeprogrammet, Umeå universitet 

Telefon: 0730-46 09 24 

E-post: frida.backstrom@gmail.com 

 

 

Anette Edin-Liljegren, handledare 

Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen vid omvårdnad, Umeå universitet, 

projektkoordinator, Glesbygdsmedicinskt centrum, primärvården, VLL, Storuman. 

Telefon: 0951-267 72 

E-post: anette.liljegren@vll.se 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev till skolsköterska 

 
Hej! Jag är en distriktssköterskestudent vid Umeå Universitet som skriver D-uppsats under 

hösten 2015. Mitt ämne rör energidryckskonsumtion bland grundskolebarn och min avsikt är 

att intervjua skolsköterskor i Västerbotten. 

 

Bakgrund och studiens betydelse 

Barn och ungdomar är de största konsumenterna av energidrycker. Ökad försäljning och 

utbud gör forskare på bland annat Världshälsoorganisationen oroliga för tänkbara hälsorisker 

som kan drabba barn. Kunskapsluckor finns gällande skolsköterskors erfarenheter av 

energidryck bland elever på grundskolan. Det vore därför intressant att genomföra denna 

studie för att inhämta kunskap och ökad förståelse. 

 

Studiens syfte   

Syfte med föreliggande studie är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av 

energidryckskonsumtion bland högstadieelever i Västerbotten.  

 

Hur går intervjun till? 

Intervjun kommer att ske via telefon och beräknas pågå omkring 30 minuter. Hela samtalet 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras och allt material hanteras konfidentiellt. Enbart jag som student och min 

handledare har tillgång till materialet, som förvaras otillgängligt för obehöriga.  

 

Finns det några risker med att delta? 

Nej, jag som författare bedömer att det inte finns några risker med att delta i studien. 

  

Var kan jag ta del av studiens resultat? 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-

portal.org), ett öppet arkiv för studentuppsatser.  

 

Frivillighet och samtycke 

Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du samtycker till 

att delta i studien genom att delta i intervjun.  

 

Kontaktuppgifter 

 

Frida Bäckström, sjuksköterska 

Student vid distriktssköterskeprogrammet, Umeå universitet 

Telefon: 0730-46 09 24 

E-post: frida.backstrom@gmail.com 

 

Anette Edin-Liljegren, handledare 

Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen vid omvårdnad, Umeå universitet, 

projektkoordinator, Glesbygdsmedicinskt centrum, primärvården, VLL, Storuman. 

Telefon: 0951-267 72 

E-post: anette.liljegren@vll.se 

 

mailto:anette.liljegren@vll.se

