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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Studier visar att ungas upplevda- och psykiska hälsa samt deras hälsorelaterade 
levnadsvanor försämras med åldern. Elevers trivsel och påverkansmöjligheter i skolan 
minskar också med stigande ålder. Hälsofrämjande arbete i skolan kan därför vara värdefullt 
för att förbättra ungas hälsa. Det kan exempelvis ske genom Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundets koncept: Hälsodiplomerad gymnasieskola. I Västerås är Carlforsska 
gymnasiet en hälsodiplomerad skola. Syfte: Att studera om den hälsodiplomerade skolans 
hälsofrämjande arbete medfört någon förändring gällande elevers hälsa i årskurs två mellan 
åren 2004 och 2008. Metod: En resultatutvärdering genomfördes innefattande; en kvalitativ 
och en kvantitativ metod. Kvalitativ studie omfattade fyra intervjuer med skolpersonal. 
Underlag för den kvantitativa studien var ett insamlat material från undersökningen ”Liv- och 
hälsa- Ung i Västmanland”. Resultat: Skolpersonal upplevde att förbättringar skett gällande 
elevers hälsorelaterade levnadsvanor och ökad trivsel i skolan. Båda könen rapporterade 
förbättrad psykisk hälsa avseende minskad nervositet och ökad skoltrivsel. Pojkar hade också 
förbättrade resultat gällande; livskvalitet, irritation, stress, alkoholintag och snusvanor. Flickor 
rapporterade förbättrade resultat rörande; fysisk aktivitet, frukostintag och utökad arbetsro i 
skolan. Slutsatser: Skolans hälsofrämjande arbete har troligtvis bidragit till att förbättra 
elevers hälsa. Det är ett långsiktigt arbete och fler studier inom området behövs för att utläsa 
dess egentliga effekter på hälsa. 
 
Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, hälsodiplomerad skola, kvalitativ- och kvantitativ metod, 
resultatutvärdering, salutogent perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Background: Studies have shown that young people’s experienced- and psychological health 
and their health related habits declines with age. Student’s comfort and influence 
opportunities in school also weaken with age. Health promotion work in school might 
therefore be valuable to increase young people’s health. This could for instance be achieved 
through Korpen - the Swedish exercise union’s concept: Health certified school. Västerås, a 
city in the county of Västmanland, has one health certified high school, Carlforsska. Aim: To 
study if the health certified school’s health promotion work has resulted in any change 
concerning the second grade student’s health, between the years 2004 and 2008. Method: A 
outcome evaluation has been conducted including both qualitative and quantitative method. 
The qualitative method included four interviews with school staff. The foundation for the 
quantitative study was a collected material from a survey called “Liv och hälsa– Ung in 
Västmanland”. Result: School staff experienced improvements concerning student’s health 
related habits and increased comfort in school. Both boys and girls reported improved 
psychological health such as lower feelings of nervousness and improved comfort in school. 
Boys had also improved results in; self reported quality of life, irritation, stress and alcohol- 
and snuff use. Girls improved their results in; physical activity, breakfast habits and improved 
feelings of better working conditions in school. Conclusion: The school’s health promotive 
work has probably contributed to the student’s improved health results. Working with health 
in school is a longterm process and more studies are needed to assure the detailed influence 
by health promotive work on young people’s health. 
 
Keywords: Health certified school, health promotion work, qualitative- and quantitative 
method, result evaluation, salutogenic perspective. 
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1 INTRODUKTION 
 
Kandidatuppsatsen (se Persson 2008), vilken blev klar våren år 2008, handlade om det 
hälsofrämjande arbetets process i en hälsofrämjande- och en hälsodiplomerad gymnasieskola i 
Västmanlands län. Den här studien kommer att behandla ett liknande problemområde. Studien 
syftar dock till att studera om enbart den hälsodiplomerade skolans hälsofrämjande arbete, 
bidragit till att skolans elever förbättrat sin hälsa när det gäller; upplevd– och psykisk hälsa, 
hälsorelaterade levnadsvanor och upplevelse av trivsel och påverkansmöjligheter. I studien 
ingår Carlforsska gymnasiet i Västerås. 
 
Det är ett viktigt och aktuellt problemområde att belysa, inte minst eftersom skolan har unika 
möjligheter att öka människors kunskaper och medvetenhet om hälsa. Det kan i sin tur leda 
till att de redan från låg ålder gör bättre val gällande hälsa, vilket gynnar den enskilda 
individen men förhoppningsvis också den allmänna folkhälsan och en mer hållbar utveckling.  
 
Skolan når även många personer under flera år. Det finns också behov av någon form av 
intervention i samhället för att framför allt förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa, men 
också den allmänna hälsan överlag, då studier visat att den på senare år blivit sämre och att 
problemen ökar med åldern. En individ är också som allra mest påverkansbar under 
uppväxtåren, vilket återigen gör skolan till en viktig arena i sammanhanget.  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) ställde som krav år 1999; att till och med år 2020 ska 
minst 95 procent av samtliga unga i Europaregionen ha möjlighet att gå i en skola vilken 
uttalat arbetar hälsofrämjande. Kravet är långt ifrån uppnått. Det finns dock sedan tjugo år 
tillbaka goda förutsättningar och alternativ för en skola som vill påbörja ett- eller utöka sitt 
hälsofrämjande arbete, bland annat genom koncepten ”Hälsofrämjande- och hälsodiplomerad 
skola”.  
 
Ytterligare kunskap behövs dock om hälsofrämjande arbete i skolan verkligen kan förändra 
elevers hälsa, ett försök till att studera det kommer att genomföras i studien. Det är också av 
vikt att sprida kunskaper om hälsofrämjande arbete i skolan, eftersom det på sikt kan bidra till 
en förbättrad folkhälsa och därmed ett mer hållbart samhälle, därav också intresset att skriva 
en studie om problemområdet. Någon liknande studie har inte heller påträffats. 
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2 BAKGRUND 
 
Nedan redovisas först olika begrepp och definitioner av vikt för bakgrunden, därefter 
presenteras ungdomars upplevda– och psykiska hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor samt 
deras trivsel och påverkansmöjligheter i skolan. Bakgrunden innefattar också data om att 
arbeta hälsofrämjande i skolan, vad en hälsodiplomerad skola är och hur skolan, Carlforsska 
gymnasiet i Västerås, som ingår i studien arbetat och arbetar enligt konceptet. Bakgrunden 
avslutas med en problematisering av problemområdet som ska studeras. Ungdomar, unga och 
elever samt skolpersonal, nyckel– och intervjupersoner benämns synonymt under studiens 
gång. 
 

2.1 Begrepp och definitioner 

 
Hållbar utveckling Ett begrepp som syftar till att tillgodose nuvarande 

generationers behov, utan att riskera kommande 
generationers förutsättningar att tillgodose sina 
(WCED 1987).  

 
Hälsa Tillstånd innefattande fulländat psykisk-, fysiskt- och 

socialt välmående med avsaknad från sjukdom och 
svaghet1. 

 
Hälsofrämjande arbete En process som möjliggör för människor att ta 

kontroll över och förbättra sin hälsa. Det handlar om 
att identifiera en individs eller en grupps behov eller 
studera den miljö de lever i för att kunna genomföra 
en förändring som leder till en god psykisk, fysisk 
och social hälsa2. Den här studien studerar om det 
hälsofrämjande arbetet som genomförts i en 
hälsodiplomerad gymnasieskola gynnat elevers hälsa. 

 
Hälsodiplomerad skola ”Skolan är en stödjande miljö för hälsa genom att 

den tillhandahåller en god arbetsmiljö samt 
underlättar för elever och anställda att göra 
hälsosamma livsstilsval. Skolans hälsodiplomering 
stämmer av skolans hälsoarbete utifrån skollagen, 
läroplanen och arbetsmiljölagen och ställer krav på 
att skolan ska arbeta hälsofrämjande både mot 

elever och personal3”. I studien ingår Carlforsska 
gymnasiet i Västerås, Västmanlands län, som 
diplomerades år 2006. 

 
 
 

                                                 
1 http://www.who.int/en, 2008-04-08. 
2 http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2, 2008-04-08. 
3 Korpen (Svenska Motionsidrottsförbundet). (2005). Hälsodiplom. Opublicerat manuskript. S.1. 
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Levnadsvanor  Vanor som påverkar en individs hälsa som till 
exempel; fysisk aktivitet, matvanor och alkohol- och, 
tobaksvanor (FHI 2006). Det är också de 
levnadsvanor som studeras i den här studien. 

Psykisk hälsa Tillstånd hos respektive individ som påverkas av ett 
ständigt växelspel med omgivningen i olika 
livssituationer. Det handlar till exempel om att ha 
medvetenhet och förtroende för sina egna resurser4. I 
studien kommer elevers upplevelse av nervositet, 
irritation och stress att studeras. 

Skolmiljö Begrepp som innefattar allt från skolans fysiska 
miljö; exempelvis lokalernas utformning till 
psykosociala faktorer; till exempel grad av 
inflytande, stämning och förhållningssätt (SOU 
2000). Studien studerar om några förändringar skett 
angående elevers trivsel och påverkansmöjligheter 
sedan skolan började arbeta hälsofrämjande. 

 
Empowerment Begreppet betyder maktmobilisering. På individnivå 

innebär det att öka svaga personers och gruppers 
förutsättningar att påverka sina egna liv och 
därigenom även sina hälsovillkor. Det handlar på 
samhällsnivå om att individer ska få större inflytande 
över livskvalitén och hälsans bestämningsfaktorer i 
lokalsamhället (Janlert 2000). Empowerment ses i 
studien som ett viktigt begrepp som hälsofrämjande 
arbete i skolan bör ha sin grund i. 

 

2.2 Ungdomars allmänna hälsa 

 
En persons hälsa styrs av en rad faktorer kallade hälsans bestämningsfaktorer (WHO 1999). 
Hälsans bestämningsfaktorer innefattar samtliga faktorer som inverkar på hälsan (Janlert 
2000). Närmast individen går det att finna så kallade opåverkbara bestämningsfaktorer som 
kön, arv och ålder när det gäller hälsan. Hälsan styrs också av påverkbara 
bestämningsfaktorer, vilka kan handla om en individs; utbildningsnivå, arbete, arbetsmiljö, 
tillgång till hälso- och sjukvård och omgivande miljö (WHO 1999). Ungdomar i Sverige har 
överlag en god hälsa (SOU 2000, Hjern 2006). Svenska ungdomars hälsa är även god 
internationellt sett (Socialstyrelsen 2005). 
 
En annan viktig aspekt gällande hälsa är den upplevda eller självskattade hälsan. Den 
upplevda hälsan innefattar psykiska, fysiska och sociala aspekter gällande hälsa, den skänker 
en holistisk bild över en individs hälsa (FHI 2006). Upplevd hälsa är av betydelse för framtida 
sjukdomar och dödlighet (Medin och Alexandersson 2000). De flesta ungdomar i Sverige har 
en god upplevd hälsa. Den minskar dock med åldern och flickor skattar i högre utsträckning 
sin hälsa sämre med åldern jämfört med pojkar (FHI 2006). 

                                                 
4 http://www.folkhalsoguiden.se/VetenskapligArtikel.aspx?id=818&cid=333&ptitem=64, 2008-11-07. 
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Det allmänna välbefinnandet är också av betydelse för upplevelsen av hälsa. Ungdomars 
allmänna välbefinnande har minskat sedan mitten av 1980-talet till och med år 2005, framför 
allt bland 15-åriga flickor. Flickor trivs också i mindre utsträckning jämfört med pojkar med 
livet i åldrarna 13 till 15 år. Pojkars trivsel med livet minskar också, dock inte lika frekvent 
som hos flickor (FHI 2006).  
 

2.2.1 Internationella och nationella mål för ungdomars hälsa 
 
Det finns särskilt framtagna, både internationella och nationella mål, som hör samman med 
ungdomars hälsa (WHO 1999, Regeringens proposition 2007). WHO antog år 1998 nya mål 
inom strategin ”Hälsa för alla”, målen kallas ”Hälsa för alla på 2000-talet”. Måldokumentet 
innefattar 21 målområden med tillhörande undermål. Det fjärde målområdet ”Hälsa för 
unga” handlar om att ungdomar till och med år 2020 i Europaregionen ska vara 
hälsosammare och bättre förberedda att tillgodogöra sig sina roller i samhället. Delmål till 
målområdet innebär att ungdomar ska ha bättre livserfarenheter och fatta hälsosammare 
beslut. Det 13:e målområdet ”Arenor för hälsa” är också av vikt, då det innefattar att 
individer i regionen ska ha större förutsättningar att leva i en hälsosam fysisk och social miljö 
i så väl hem, skola och lokal samhälle. Ett av delmålen innebär att 95 procent av alla unga ska 
få en utbildning i en hälsofrämjande skola. Förhoppningen är bland annat att förbättra 
ungdomars hälsorelaterade levnadsvanor, att öka deras möjligheter till en hälsosam livsstil 
och förebygga olyckor (WHO 1999). 
 
Sveriges regering har i sin tur framarbetat ett nationellt övergripande mål för folkhälsan. Det 
innefattar att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i samhället. Regeringen har 
för att uppnå det övergripande målet framarbetat en proposition innefattande elva målområden 
för folkhälsan. Aktuellt målområde i sammanhanget är det tredje ”Barns och ungas 
uppväxtvillkor”, vilket är särskilt framtaget för att hänsyn ska tas till unga vid beslutsfattande. 
Det poängteras att unga behöver en trygg och stabil uppväxt för att anamma en god hälsa 
(Regeringens proposition 2007). Nedan under några av de följande rubrikerna redogörs också, 
gällande ungdomars psykiska hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och upplevelse av trivsel 
och påverkansmöjligheter, aktuella internationella- och nationella mål i sammanhanget.  
 

2.3 Ungdomars psykiska hälsa 

 
Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre (Socialstyrelsen 2005, FHI 2006). Antalet 
psykiska besvär har ökat hos hela befolkningen i stort, men allra mest i åldrarna 16 till 24 år 
(Regeringen 2002, Socialstyrelsen 2005, SOU 2006). Psykisk ohälsa beskrivs som oro, 
nedstämdhet, irritation, sömnbesvär, trötthet, anspänning, nervositet och värk under en längre 
period (Socialstyrelsen 2005, SOU 2006). En individs psykiska hälsa påverkas av tre 
förhållanden som individens biologiska fysik eller kroppsliga uppbyggnad, den kognitiva 
förmågan att tolka och förstå omvärlden och miljöns utformning, både socialt och materiellt 
(Socialstyrelsen 2005).  
 
Studier visar att ungdomars psykiska hälsa försämras med åldern hos båda könen. Det är 
framför allt flickor som oftare känner sig nedstämda, nervösa och irriterade jämfört med 
pojkar och att besvären ökar med åldern (Socialstyrelsen 2005, FHI 2006). Ungdomars 
psykiska ohälsa orsakas främst av olika sociala och känslomässiga problem (SOU 2000).  
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En god social status är därmed en av de viktigaste faktorerna för att undvika psykisk ohälsa 
(SOU 2006). Personer vilka växer upp i ett hushåll med låg socioekonomisk status har ökad 
risk för psykisk ohälsa, sjukdom och död (Socialstyrelsen 2005). En individs klasstillhörighet 
är således av vikt för den psykiska hälsan men också för hur skolmiljön upplevs (Spernak et 
al. 2006). En skolklass utformning är även av betydelse, både i nuläget och i framtiden, för en 
persons psykiska hälsa. Det kan handla om känsla av integritet och frånvarande av mobbing i 
skolklassen (Östberg och Modin 2008). En dansk studie visar att mobbing i skolan kan vara 
en faktor till att elever upplever stress (Ronning, Handegaard och Sourander 2004). Att 
psykisk ohälsa och mobbing i skolan hör ihop, framkommer av en finsk studie gjord av 
Kaltiala-Heino med flera (2000). Studien visar att ungdomar som både mobbar och blir 
mobbade, löper högre risk för psykisk ohälsa. 
 
Det sjätte målområdet ”Förbättrad psykisk hälsa” ur WHO:s måldokument är av vikt i 
sammanhanget, då det utgår från att samtliga individers psykiska hälsa behöver förbättras och 
att det behövs fler insatser i samhället för att genomföra det. Ett av delmålen är att individer 
ska ha till och med år 2020, bättre förutsättningar för att till exempel hantera olika stressfulla 
skeden i livet (WHO 1999). Av de nationella folkhälsomålen är det tredje målområdet 
centralt, vilket framhäver att ungas psykiska hälsa ska vara ett prioriterat område 
(Regeringens proposition 2007). 
 

2.3.1 Skolstress och psykisk ohälsa  
 
Upplevelse av stress och psykisk ohälsa som lågt välbefinnande bland ungdomar, beror i de 
flesta fall på faktorer som går att koppla till skolan (SOU 2006, Torsheim et al. 2006). En 
svensk studie visar att skolstress orsakar psykiska besvär (Hjern, Alfven och Östberg 2008). 
Ungdomar som upplever ett lågt psykiskt välbefinnande är också oftare tröttare och mer 
stressade under skoldagen och sover sämre om natten (Modin och Östberg 2007). Stress 
definieras som en fysiologisk anpassningsreaktion i kroppen på grund av en yttre påfrestning, 
kallad stressor, faktor som skapar stress. Den leder till en stressreaktion som stimulerar 
kortisolinsöndringen. Stress kan vara likväl positivt som negativt. Positiv stress innebär att en 
individ kan klara av en krävande situation bättre än i normala fall. Negativ stress innefattar 
förhållanden då stressreaktionen leder till ökad risk för ohälsa som högt blodtryck och 
hjärtinfarkt (Janlert 2000).  
 
Anledningen till att ungdomar upplever stress kopplat till skolan beror på faktorer som den 
enskilda individens stresstålighet, antalet arbetsuppgifter och krav; från de själva, föräldrar, 
skolpersonal, betygssystemet, mängden stöd från skolpersonal och klassammansättningen 
(Torsheim och Wold 2001, SOU 2006). En kinesisk studie visar att höga krav i skolan och 
press på höga betyg kan leda till stress och psykiska besvär (Sin-mai och Yuk-shim 2005).  
 
Det är framförallt ungdomar på teoretiska gymnasieprogram som upplever stress och krav på 
att prestera väl och därmed få höga betyg. Ungdomar på praktiska gymnasieprogram upplever 
mindre sällan stress över skolarbete. Andra faktorer kan vara att den mesta delen av 
skolarbetet sker hemmavid och därmed försakas fritidsaktiviteter och socialt umgänge på 
fritiden (Hjern, Alfven och Östberg 2008). Arbetsmiljön spelar också in gällande elevers 
upplevelse av stress och psykisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om olämplig 
klassrumsinredning (SOU 2006).  
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Studier visar att de stressrelaterade symptomen är vanligare bland flickor än pojkar (FHI 
2006, SOU 2006, Nilsen och Hansson 2007). Det är vanligare att 15- åriga flickor är stressade 
över skolarbetet och upplever att de har för mycket skolarbete jämfört med jämnåriga pojkar. 
Både pojkar och flickors stress över skolarbetet ökar med åldern (FHI 2006). Flickor som har 
allt för många och krävande skoluppgifter har fyra gånger högre risk att drabbas av 
psykosomatiska problem. Ett liknande samband ses även hos pojkar, fast inte lika tydligt som 
för flickor (Modin och Östberg 2007).  
 
Krav-kontroll modellen, påvisar vikten av att uppleva en god arbetsmiljö med lagom höga 
krav, både inre och yttre samt känna god kontroll över sin arbetssituation. Den är framarbetad 
av två professorer en amerikansk och en svensk, vid namn Karasek och Theorell. De har 
kommit fram till att en individs färdigheter och förmåga att fatta beslut, mängden krav, 
upplevelse av kontroll och stress på exempelvis en arbetsplats, är avgörande för hennes 
hälsotillstånd. En person som i sin arbetssituation upplever höga krav och känner låg kontroll, 
löper högre risk för ohälsa (Karasek och Theorell 1990). 
 
Skolan kan genom att införa tid för massage och mental träning, minska och förebygga 
förekomst av stress och därigenom öka ungdomars psykiska hälsa, visar en svensk studie av 
Haraldsson med flera (2008). Det är också något som en amerikansk studie av Nickel med 
flera (2005) påvisat vara en fungerade metod när det gäller stress hos ungdomar, framför allt 
gällande utåtagerande pojkar. Massage kan även bidra till en höjd livskvalité. 
 

2.4 Ungdomars hälsorelaterade levnadsvanor 

 
Levnadsvanor är något som kan påverka hälsan såväl positivt som negativt (FHI 2006). En 
befolknings hälsorelaterade levnadsvanor är avgörande för den allmänna folkhälsan. 
Levnadsvanor tillhör en persons livsstil och livsstilen beror på hur en han eller hon väljer att 
leva utifrån sin livssituation. Några av de allra viktigaste levnadsvanorna, vilka beskrivs mer 
ingående nedan, som påverkar hälsan är; fysisk aktivitet, matvanor och alkohol- och 
tobaksvanor (Socialstyrelsen 2005, FHI 2006). Skolan har en god möjlighet att främja barn 
och ungdomars levnadsvanor och utveckla deras kunskaper5. Det är även under uppväxtåren 
som framtida levnadsvanor och livsstilar grundas och formas (Romano 1992, Naidoo och 
Wills 2000, SOU 2000). WHO:s femte målområde ”Hälsosammare levnadsvanor”, är av vikt 
i sammanhanget då det innefattar att samtliga individer i Europaregionen ska ha anammat en 
hälsosammare livsstil till och med år 2020 (WHO 1999). 
 

2.4.1 Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet är av betydelse för den psykiska och fysiska hälsan (FHI 2006). Begreppet 
definieras som något vilket innefattar kroppsrörelser oavsett om det sker på fri- och eller 
arbetstid (Janlert 2000). Samtliga former av fysisk aktivitet är sammankopplade med olika 
hälsovinster. Hälsovinsten beror dock på den totala energiförbrukningen, inte grad av 
ansträngning (FHI 2006). Det är av vikt för både unga och vuxna att utöva fysisk aktivitet för 
att orka prestera i det vardagliga livet. Fysisk aktivitet minskar risk att drabbas av kroniska 
sjukdomar som bland annat diabetes typ två (Westerståhl 2003, Ramusen (red.) et al. 2004).  

                                                 
5 http://www.fhi.se/templates/Page____5953.aspx, 2008-10-21. 
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Regelbunden fysisk aktivitet kan även förebygga depressiva besvär och förbättra en individs 
självkänsla (SOU 2006). Det finns också ett samband mellan beteende under uppväxtåren och 
beteende i vuxenlivet när det gäller fysisk aktivitet, vilket en finsk studie av Telama med flera 
(2005) visar. 
 
En australiensisk studie påpekar att det är möjligt att förändra elevers förmåga att röra på sig 
genom att undervisa om fysisk aktivitet. Studien visar att ökade kunskaper om fysisk aktivitet 
bidrar till ökat fysiskt utövande hos elever (Beurden et al. 2003). En amerikansk studie 
framhåller att ökad fysisk aktivitet i skolan skulle kunna förbättra ungdomars 
inlärningsförmåga, då de ungdomar som är kontinuerligt fysiskt aktiva presterar bättre i 
skolan (Field, Diego och Sanders 2001). Låg fysisk aktivitet kan därför påverka skolarbetet 
negativt visar en annan amerikansk studie, då inlärningsförmågan försämras (Brown och 
Bolen 2008). 
 
WHO rekommenderar att barn och ungdomar till och med 18-års ålder bör vara fysiskt aktiva 
minst 60 minuter per dag. Det föreslås också att ungdomar från 18-års ålder och vuxna, ska 
röra på sig minst 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan6. Fysiskt inaktiv anses därför en 
individ som rör på sig mindre än 30 minuter om dagen (Berg 2003). År 1995 utövade en 
tredjedel av samtliga 16-åriga ungdomar på en gymnasieskola fysisk aktivitet 30 minuter om 
dagen. Studien rapporterar även att 70 procent av ungdomarna inte var fysiskt aktiva de 
rekommenderade 60 minuterna om dagen. Det framkom också att ungdomar vilka läser 
praktiska gymnasieprogram, inte är lika fysiskt aktiva som ungdomar på teoretiska 
gymnasieprogram (Westerståhl 2003). En annan studie gjord på svenska elever visar att 64 
procent av flickorna i 16-års ålder och 78 procent av pojkar i samma ålder utövar måttlig 
fysisk aktivitet minst 60 minuter om dagen. Studien visar också att 17 procent av ungdomarna 
aldrig cyklar eller går till skolan (Rasmusen (red.) et al. 2004). Studier framhåller att av 
svenska ungdomar är pojkar oftare fysiskt aktiva än flickor (Westherståhl 2003, Rasmusen 
(red.) et al. 2004, FHI 2006). Andelen fysiskt aktiva minskar dock hos både pojkar och flickor 
med åldern (FHI 2006). 
 
Ett av delmålen till WHO:s femte målområde, som tidigare presenterats, är att den fysiska 
aktiviteten ska förbättras (WHO 1999). Av Sveriges regerings mål för folkhälsan är det 
nionde målområdet ”Fysisk aktivitet”, lämpligt att ta hänsyn till i sammanhanget. Målområdet 
innebär att det ska finnas förutsättningar i skola och i anslutning till arbete, för utökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen (Regeringens proposition 2007). 
 

2.4.2 Matvanor 
 
En individs matvanor under uppväxtåren är avgörande för hur kropp, intellekt och hälsa 
utvecklas. Goda matvanor under uppväxtåren förebygger hälsoproblem som järnbrist, 
övervikt och fetma, tandproblem, cancer och hjärtsjukdomar7.  
 
Matvanorna försämras dock överlag med åldern hos ungdomar. Frukost är den viktigaste 
måltiden under dagen. En god frukost gör att en elev orkar prestera bättre i skolan jämfört 
med en person som inte ätit någon frukost. De flesta ungdomar äter frukost alla dagar i 
veckan. Intag av frukost minskar dock med åldern, under såväl vardag och helg (FHI 2006).  
                                                 
6 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html, 2008-10-20. 
7http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00042446.htm, Centers for Disease Control and Prevention 
USA, 2008-10-20. 
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Flickor i 13- till 15- års ålder äter mindre och oftare orgelbundet frukost i jämförelse med 
pojkar i samma ålder (FHI 2006). Liknande resultat påvisar en annan svensk studie och det 
framkommer att flickorna i studien äter mer orgelbundet jämfört med pojkarna. Av flickorna 
åt två tredjedelar frukost fyra till fem dagar i veckan, jämfört med tre fjärdedelar av pojkarna 
(Rasmusen (red.) et al. 2004). 
 
Studien visar även att ungefär 87 procent av ungdomarna åt skollunch varje dag. Ungdomar 
med svensk bakgrund och med högutbildade mödrar äter oftare skollunch, än ungdomar med 
utländsk bakgrund och lågutbildade mödrar. Flickor till högutbildade mödrar, äter oftare frukt 
och grönt och nyttigare jämfört med pojkar. Ungefär 40 procent av flickorna och cirka 30 
procent av pojkarna som ingick i studien äter frukt och grönsaker varje dag (Rasmusen (red.) 
et al. 2004). En annan svensk studie visar likaledes att pojkar inte äter lika mycket frukt och 
grönt som flickor ju äldre de blir. Pojkar dricker också mer läsk och äter fler sötsaker än 
flickor, det är även något som ökar med åldern (FHI 2006).  
 
Det är därför angeläget att svenska skolbarn och ungdomar ges ökade kunskaper om vilka 
matprodukter som gynnar hälsan. Ökade kunskaper, kan leda till ökad medvetenhet, vilket 
förhoppningsvis leder till förbättrade matvanor hos skolungdomar (Berg et al. 2002). 
Hälsofrämjande arbete i skolan kan i det här fallet underlätta, hjälpa och stödja elever att 
förstå vikten av goda matvanor8. 
 
WHO framhåller att matvanorna behöver förbättras hos hela befolkningen, vilket ett delmål 
till det femte målområdet behandlar (WHO 1999). ”Matvanor och livsmedel”, det tionde 
målområdet av Sveriges regerings målområden för folkhälsan är också angeläget att ta hänsyn 
till. Målområdet innebär att goda matvanor och säkra livsmedel är en viktig förutsättning för 
en god hälsoutveckling hos samtliga individer. Det poängteras att barn och ungdomar behöver 
ökade kunskaper inom området, speciellt rörande sambandet mellan matvanor och hälsa 
(Regeringens proposition 2007). 
 

2.4.3 Alkohol- och tobaksvanor 
 
Levnadsvanor som alkoholdrickande och tobaksanvändande kan leda till allvarliga 
konsekvenser för hälsan. Ungefär 5000 till 7000 svenskar dör varje år på grund av skador 
eller sjukdomar som beror på alkoholdrickande. I de yngre åldersgrupperna har dödligheten 
särskilt ökat bland storförbrukare av alkohol. Överdrivet intag av alkohol kan leda till bland 
annat hjärnskador, magkatarr och magsår, leverskador och hjärtsvikt9. Tobak i sin tur 
innehåller nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande drog, vilken framkallar i hjärnans 
centrum positiva belöningseffekter. Det leder till en ökad vakenhet eftersom nikotinet 
aktiverar hjärnas ”alarmcentrum”. Utebliven nikotinpåverkan kan orsaka att en beroende 
individ blir aggressiv, orolig och får svårt att hantera olika situationer10. Långsiktiga och 
vanligt förekommande effekter som användandet av nikotin kan ge upphov till är hjärt- och 
kärlsjukdomar och lungcancer11.  
 
 

                                                 
8 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00042446.htm, Centers for Disease Control and Prevention 
USA, 2008-10-20. 
9 http://www.can.se/sa/node.asp?node=1497, 2008-10-21. 
10 http://www.can.se/Drogfakta/Tobak, 2008-10-21. 
11 http://www.can.se/Drogfakta/Tobak, 2008-10-21. 
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Det är fler flickor än pojkar i 15-års ålder som provat på att dricka alkohol. Av pojkarna 
rapporterar 38 procent och 33 procent av flickorna i 15-års ålder att de aldrig druckit alkohol. 
År 1985 drack pojkar betydligt mer än flickor, skillnaden har dock utjämnats på senare år 
(FHI 2006). Det finns inte heller någon direkt skillnad mellan pojkar och flickor som varit 
berusade fyra gånger eller mer. Flickors alkoholdrickande ökade i början på 1990-talet i 
åldersgruppen 15 år, för att sedan ligga en oförändrad nivå (FHI 2006). CAN, 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2008), har undersökt svenska 
skolungdomars alkoholvanor och bland annat kommit fram till att andelen 
alkoholkonsumenter i årskurs två på gymnasiet, minskat något sedan år 2006. Skillnaden 
mellan pojkar och flickor är liten, år 2007 drack dock flickor något mer än pojkar. Studien 
visar också att gymnasiepojkar i årskurs två dricker det dubbla jämfört med pojkar i årskurs 
nio på högstadiet. I årskurs två på gymnasiet rapporterade en femtedel att de aldrig varit 
berusade.  
 
Gällande tobaksvanorna har ungefär hälften av alla 15-åringar provat på att röka. Mellan åren 
2001 och 2005 framkommer att andelen pojkar och flickor som rökt minst en cigarett, cigarr 
eller pipa minskat i alla åldersgrupper; 11-, 13 och 15-års ålder. År 2001 uppgav fler pojkar 
än flickor att de rökt minst en gång, skillnaden fanns inte år 2005, i åldersgrupperna 13 och 15 
år (FHI 2006). Att andelen flickor som börjar röka ökar är också något som CAN (2008) 
understryker. En person definieras som rökare då han eller hon röker minst en gång i veckan. 
Det är i högstadiet, mellan årskurs sju till nio, som tobaksrökningen riskerar att bli en vana 
och andelen rökare ökar med åldern (FHI 2006). Fler ungdomar röker i årskurs två på 
gymnasiet jämfört med årskurs nio på högstadiet (CAN 2008). Av 13-åringarna är det tre 
procent och av 15-åringarna är det nio procent som röker. Andelen flickor som är röker ökade 
mellan år 1985 till 1997, för att sedan minska. Pojkar som röker ligger på samma siffra under 
de givna åren och minskade därefter (FHI 2006). 
 
Snusanvändning ökar också med åldern. Det är huvudsakligen pojkar jämfört med flickor som 
provat på att snusa. Skillnaden mellan andelen pojkar och flickor som provat på att snusa, fler 
än två gånger, har minskat mellan åren 2001 och 2005. Andelen pojkar som är snusare, de 
som snusar minst en gång i veckan, är 15 procent i 15- års ålder. Av flickorna i samma ålder 
är det två procent som snusar minst en gång i veckan. Sammantaget använder 15-åriga pojkar 
i både högre och större utsträckning än flickor i samman ålder, tobak varje vecka (FHI 2006). 
En annan studie visar dock att det inte finns någon könsskillnad mellan pojkar och flickor, i 
varken årskurs nio på högstadiet eller årskurs två på gymnasiet, sett till den totala 
tobakskonsumtionen, innefattande både rökning och snusning (CAN 2008). 
 
Att arbeta förebyggande i skolor gällande alkohol och tobak kan vara en svårighet (Foxcroft 
et. al 2003, Clark och Lohéac 2007). Anledningen är att ungdomar ofta anammar föräldrars 
alkohol- och tobaksvanor. Pojkar efterliknar i större utsträckning än flickor sina föräldrars 
alkohol- och tobaksvanor. Föräldrar till ungdomar i skolålder är därför en viktig målgrupp när 
det gäller att påverka och försöka förändra ungdomars alkohol- och tobaksvanor (Clark och 
Lohéac 2007). 
 
Målområden av vikt i sammanhanget är det tolfte målområdet ur WHO:s måldokument som 
heter ”Minskat antal skador på grund av alkohol, droger och tobak” och innefattar att skador 
till följd av alkoholintag måste minskas. Ett av delmålen beskriver att inga ungdomar under 
15 år ska använda tobak (WHO 1999).  
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Det elfte av regeringens mål för folkhälsan ”Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel”, 
beskriver att det behövs ökade insatser för att minska intaget och skadeverkningarna som 
orsakas av bland annat tobak och alkohol. Skolan framhålls vara en viktig arena i det 
förebyggande tobaks– och alkoholarbetet, som kan skänka barn och ungdomar kunskap och 
ökad medvetenhet gällande hälsorisker med bruk av alkohol och tobak (Regeringens 
proposition 2007). 
 

2.5 Ungdomars upplevelse av trivsel och påverkansmöjligheter i skolan 

 
Skolmiljön är av viktig för hur elever trivs och mår i skolan. Hur en elev trivs i skolan har 
inverkan på hur han eller hon trivs med livet överlag. Både pojkar och flickor trivs sämre i 
skolan ju äldre de blir. Av 15-åringarna tycker elva procent ”mycket bra” om skolan. Det 
framkommer också att de ungdomar som lyckas bra i skolan, får ett ökat självförtroende, 
vilket leder till ett förbättrat välbefinnande. De som lyckas bra i skolan, trivs därmed bättre i 
skolan. Studien visar att pojkar och flickor med åldern i lägre utsträckning uppskattar sig 
prestera lika bra i skolan som sina resterande klasskamrater (FHI 2006).  
 
I den utsträckning som elever är delaktiga i och kan påverka sina arbetsförhållanden i skolan 
och upplever att olika lagar och regler är rättvisa, påverkar hur de trivs i skolan (WHO 2004). 
Elever som är med och påverkar i det de ska genomföra gynnar både deras psykiska, fysiska 
och sociala hälsa (FHI 2004, SOU 2006). Pojkar och flickor upplever med stigande ålder att 
deras påverkansmöjligheter i skolan minskar. Det är färre pojkar och flickor som är med och 
beslutar om regler och aktiviteter samt tycker att regler i skolan är rättvisa (FHI 2006). Lärare 
behöver därför ta mer hänsyn till och samarbeta med elever vid planering av skolarbete (SOU 
2006). 
 
Ett dokument av vikt gällande elevers upplevelse av trivsel och påverkansmöjligheter i skolan 
är barnkonventionen. År 1989 antog FN:s generalförsamling en konvention om barnets 
rättigheter. Sverige antog barnkonventionen år 1990 och är således bunden att följa och 
förverkliga den. Barnkonventionen innehåller fyra huvudprinciper, sakartiklarna; två, tre, sex 
och tolv. De innebär att barn är lika mycket värda, att barnets bästa ska vara i fokus, att 
hänsyn ska tas till barnets fysiska, psykiska, sociala, andliga och moraliska utveckling och 
barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter (UD 1991). Det tredje målområdet av regerings mål 
för folkhälsan är också centralt i sammanhanget gällande att ta hänsyn till barnets intresse 
(Regeringens proposition 2007). 
 

2.6 Framväxten av hälsofrämjande arbete i skolan 

 
Framväxten av det hälsofrämjande arbetet har sin grund i WHO. År 1977 inträffade i Alma 
Ata en konferens om det framtida hälsofrämjande arbetet med WHO som värd för 
konferensen (WHO 1978). Det har sedan dess inträffat tre viktiga konferenser som går att 
koppla samman med hälsofrämjande arbete i skolan. Den första konferensen är WHO:s första 
internationella konferens för hälsofrämjande arbete i Ottawa år 1986. Följden av konferensen 
blev att begreppet hälsofrämjande arbete definierades. Konferensen framhävde betydelsen av 
att hälsofrämjande arbetet ska påbörjas i tidiga åldrar och att skolan är en viktig arena att 
fokusera på (WHO 1986).  
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Den andra betydande konferensen är WHO:s tredje internationella konferens för 
hälsofrämjande arbete i Sundsvall år 1991. Konferensen resulterade i att fyra dimensioner för 
att skapa stödjande miljöer för hälsa grundades. Skola och utbildning benämns viktigt i 
sammanhanget (WHO 1991). Den tredje och kanske mest centrala konferensen gällande 
hälsofrämjande arbetet kopplat till skolan är den fjärde internationella konferensen, vilken 
hölls i Jakarta år 1997. Betydelsen av att arbeta hälsofrämjande i skolor poängterades under 
konferensen, i form av behovet av att utveckla ”Hälsofrämjande skolor”. Regeringar, 
organisationer, föreningar och samhällen uppmanades att stödja hälsofrämjande arbete i 
skolor (WHO 1997). Det beskrivs som något angeläget att arbeta med för den framtida 
folkhälsan och att det ska vara en fråga som uppmärksammas mer vid framtagande av 
specifika prioriteringar och mål i det egna landet (WHO 1997, Rowling och Jefferys 2000).  
 
Grunden till hälsofrämjande arbete i skolan bygger även på att WHO:s Europakontor och 
Europarådet år 1991 efter Sundsvall konferensen bildade ”European Network of Health 
Promoting Schools”. Anledningen var att försöka kombinera hälsofrämjande arbete med 
utbildning. Konceptet som grundades kallades för ”Hälsofrämjande skola”. Den 
grundläggande tanken var att implementera det hälsofrämjande tänkesättet i samtliga delar av 
läroplanen, presentera möjligheter till olika hälsofrämjande arbetssätt och program samt 
främja bättre relationer både i skolan men även med övriga lokal samhälle. Viktiga principer 
för hälsofrämjande arbete i skolan bedömdes vara; demokrati, jämlikhet, empowerment, 
skolmiljö, läroplan, utbildning för lärare, mått på framgångsfaktorer, samarbete, lokal- 
samhälle och vidmakthållande (Stewart-Burgher, Barnekow-Rasmussen och Rivett 1999). 
 

2.7 Hälsofrämjande arbete i skolan  

 
Hälsofrämjande arbete i skolan är betydelsefullt eftersom det når en stor del av befolkningen i 
ett land under flera år (Naidoo och Wills 2000). Skolan är därmed en viktig arena i 
sammanhanget, då framtida kunskaper, livsstilar, beteenden, vanor och attityder grundläggs i 
unga åldrar (Romano 1992, Naidoo och Wills 2000, SOU 2000). En individ influeras även i 
tidig ålder av sin omgivning och det är under uppväxtåren som individen är mest mottaglig för 
olika typer av insatser (Socialstyrelsen 2005, Hjern 2006). Hälsofrämjande arbetet i skolan, 
innefattande en hälsosam skolmiljö, kan minska risk för sjukdomsfall, skador och olyckor 
(Frumkin 2006).  
 
Utveckling av hälsofrämjande arbete i skolan kan således vara en av de allra mest 
kostnadseffektiva investeringar ett land genomföra, då det leder till förbättringar både hälso- 
och utbildningsmässigt12. Hälsofrämjande arbete i skolan hör också tydligt samman med ett 
samhälles sociala- och ekonomiska utveckling. En skola som arbetar aktivt med hälsa, är en 
viktig resurs för samhället, då den kan sammanföra olika organisationer och tillsammans med 
dem bli en förebild för hela samhällets hälsa (Barnekow-Rasmussen och Rivett 2000, St. 
Leger och Nutbeam 2000).  
 
Hälsofrämjande arbete i skolan bör dock ske kontinuerligt, minst en gång i veckan, för att det 
ska ge en positiv effekt på elevers hälsa (St. Leger och Nutbeam 2000). Angeläget är även att 
poängtera att det behövs fler utvärderingar av det hälsofrämjande arbete som genomförs i 
skolor, för att säkerställa att det leder till fördelaktiga hälsoförändringar hos elever (Mukoma 
och Flisher 2004). 

                                                 
12 http://www.who.int/school_youth_health/en/, 2008-10-07. 
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2.7.1 Empowerment 
 
Hälsofrämjande arbete i skolan bör innefatta att skapa en atmosfär som uppmuntrar och 
skänker förståelse för hur den enskilda individen kan påverka de villkor som styr hennes hälsa 
(SOU 2000). Skolan kan genom att arbeta hälsofrämjande skänka elever möjlighet att ta 
kontroll över sina liv och hälsa, genom att skapa en positiv inlärningsmiljö som uppmuntrar 
till kommunikation, analysering och problemlösande; kallat empowerment (Naidoo och Wills 
2000, Tones 2005). Begreppet är det samma som maktmobilisering. På individnivå innebär 
det att öka svaga individers och gruppers förutsättningar att påverka sina egna liv och på det 
viset även sina hälsovillkor. Det handlar på samhällsnivå om att individer ska få större 
inflytande över livskvalitén och hälsans bestämningsfaktorer i lokalsamhället (Janlert 2000). 
Elevers upplevelse av empowerment är en grundförutsättning för att de ska känna delaktighet 
och inflytande i skolmiljön och därmed erhålla en bättre hälsa (Tones 2005). 
 

2.7.2 KASAM- ett sätt att belysa och hantera hälsofrågor i skolan 
 

Ett annat sätt att arbeta med hälsofrågor i skolan kan även vara genom att utgå från 
Antonovskys syn på hälsa (SOU 2000). Den israelitiska teoretikern och professorn i 
medicinsk sociologi, har grundat teorin om det salutogena perspektivet. Det handlar om att 
studera hälsa ur en positiv synvinkel, att utgå från de faktorer som främjar hälsa, snarare än att 
kartlägga vilka faktorer som orsakar ohälsa (Antonovsky 1991). 
 
Det salutogena perspektivet innefattar att studera varför vissa personer bibehåller en god 
hälsa, trots olika påfrestningar och motgångar. Antonovsky har genom begreppet KASAM, 
känsla av sammanhang, försökt återge vad det är som leder till en ökad hälsa hos individen. 
En individs KASAM är betydelsefullt för att uppleva en god hälsa. Begreppet inbegriper tre 
centrala komponenter; begriplighet; den grad en individ uppfattar omgivningen som 
sammanhängande och strukturerad, hanterbarhet; den grad en individ upplever att det finns 
olika typer av resurser till hands och meningsfullhet; den grad en individ känner att olika 
situationer och uppgifter i livet är känslomässigt värda att fokusera på, för att det ska ha en 
meningsfull innebörd. Bergriplighet är antagligen den viktigaste komponenten eftersom hög 
hanterbarhet kräver förståelse (Antonovsky 1991).  
 
Alla människor pendlar mellan att uppleva ett starkare och svagare KASAM. Individer med 
ett högt KASAM har en bättre förmåga att tillgodose sig kunskaper kring risker som 
ohälsosamma vanor kan medföra och har därför godare möjligheter att undvika ohälsa 
(Antonovsky 1991). Ett exempel i sammanhanget som påvisar vikten att uppleva KASAM, är 
en dansk studie gjord av Nilsen och Hansson (2007). De har undersökt 3258 skolungdomars 
upplevelse av KASAM kopplat till stress och ohälsa. Studien visar att flickor som upplever ett 
lågt KASAM och samtidigt är stressad, mår två gånger sämre, jämfört med flickor vilka inte 
upplever lika hög stress. Sambandet går inte att utläsa hos pojkar. 
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2.8 Hälsodiplomerad skola 

 
Hälsodiplomerad skola har utvecklats av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet i samfund 
med Svensk Skolidrott. Upplägget av konceptet har stämts av med Myndigheten för 
skolutveckling, NCFF (Nationellt Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och 
ungdom13), Livsmedelsverket, Idrottshögskolan, Arbetslivsinstitutet samt Elevhälso-
organisationen14. 
 
Korpen är ett specialidrottsförbund som tillhör Riskidrottsförbundet och är Sveriges största 
aktör när det handlar om motion och friskvård på arbetsplatser. Förbundet har över 150 000 
medlemmar15. År 2001 började förbundet att arbeta med att hälsodiplomering av arbetsplatser 
och år 2006 påbörjades arbetet med skolans hälsodiplomering16. Anledningen till 
framtagandet av hälsodiplomering för skolan, är att skolor som var hälsodiplomerade för 
medarbetarna, efterfrågade en hälsodiplomering av hela skolan. Hälsodiplomering kan ses 
som ett sätt att kvalitetssäkra det hälsofrämjande arbete som redan genomförs i skolor och 
eller så kan det leda till ett mer strukturerat långsiktigt hälsofrämjande arbete. Konceptet utgår 
från den enskilda skolans förutsättningar och mål. Hälsodiplomeringen riktar sig till grund- 
och gymnasieskolor och innefattar både personal och elever17. Hänsyn tas till lagar som styr 
skolväsendet som skollag, läroplan och arbetsmiljölag, gällande det hälsofrämjande arbetets 
upplägg. Det kostar omkring 25 000 kronor att hälsodiplomera skolan. Priset beror på skolans 
storlek och verksamhet. I priset ingår en hälsocoach som hjälper skolan i det hälsofrämjande 
arbetet18. 
 
Hälsocoachen och representativ personal från skolan går först igenom situationen på skolan, 
genom att göra en nulägesanalys och sedan skriver hälsocoachen ett åtgärdsdokument som 
innefattar vad skolan måste uppfylla för att bli hälsodiplomerad19. De kriterier som ingår i 
skolans hälsodiplomering och som skolan ska arbeta med är20: 
 

• Arbetsmiljö  
• Behov och resurser 
• Delaktighet 
• Elevhälsa 
• Fysiska– och sociala aktiviteter  
• Handlingsplan 
• Matvanor 
• Organisation 
• Policy 
• Rökfri miljö 
• Utvecklingssamtal 
• Värderingar och mål 
• Återhämtning 

 
                                                 
13 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____19323.aspx, Örebro universitet, 2008-04-07. 
14 Liselotte Arvidsson, Hälsostrateg Korpen Hälsa Svenska Motionsidrottsförbundet, e-post, 2008-04-07. 
15 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. (2008). Låt din skola bli hälsodiplomerad. Opublicerat manuskript. 
16 Liselotte Arvidsson, Hälsostrateg Korpen Hälsa Svenska Motionsidrottsförbundet, e-post, 2008-04-07. 
17 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. (2008). Låt din skola bli hälsodiplomerad. Opublicerat manuskript. 
18 http://www.korpen.se/t2sh.aspx?p=116509, 2008-10-27.  
19 http://www.korpen.se/t2sh.aspx?p=116510, 2008-10-27. 
20 Liselotte Arvidsson, Hälsostrateg Korpen Hälsa Svenska Motionsidrottsförbundet, e-post, 2008-04-07. 
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Vad som ska uppfyllas för respektive kriterie är dock offentlighetsskyddat21. Hälsocoachen 
och representanter från skolan går därefter igenom åtgärdsdokumentet. När skolan införlivat 
det som ska uppfyllas tilldelas ett tvåårigt diplom som kan förnyas, genom en så kallad 
rediplomering22. Att vara en hälsodiplomerad skola innebär att med ett hälsofrämjande 
arbetssätt utveckla stödjande miljöer för hälsa och lärande i skolan23. Det är i nuläget runt 80 
skolor som arbetar med skolans hälsodiplomering24. I Västmanlands län är Carlforsska 
gymnasiet i Västerås en titulerad hälsodiplomerad skola (Persson 2008). 
 

2.8.1 Carlforsska gymnasiet 
 
Carlforsska gymnasiet innehar cirka 1320 elever (Västerås Stad 2006). De program som 
skolan erbjuder är bland annat; estet-, handel- och administrations-, hantverks-, omvårdnads- 
och samhällsvetenskapliga programmet. Elever har också möjlighet att inrikta sig mot en 
specifik sport som fotboll eller ishockey25. 
 
Skolan började arbeta hälsofrämjande enligt konceptet skolans hälsodiplomering år 2005 och 
var då pilotskola till Korpens koncept. Skolan betalade 9000 kronor för att vara pilotskola. En 
anledning till att skolan önskade arbeta mer hälsofrämjande var för att Västerås Stad ungefär 
vid samma tidpunkt uppmanade till utökat hälsofrämjande arbete i kommunen, varje skola 
fick dock välja ett arbetssätt som passade deras verksamhet. Carlforsska gymnasiet var också 
sedan år 2003, en hälsodiplomerad arbetsplats för personalen, det fanns därmed en önskan om 
att skapa en helhet på skolan, innefattande både personal och elever (Persson 2008).  
 
Västerås Stads utbildningsplan för åren 2007 till 2011 framhäver att samtliga 
skolverksamheter, genom aktivt arbete ska främja en god hälsa, innefattande goda 
levnadsvanor rörande fysisk aktivitet och mat-, alkohol- och tobaksvanor. Elevhälsoarbete 
betonas som viktigt för att motverka psykisk ohälsa bland elever (Västerås Stad 2007). 
Utbildningsplanen har sin grund i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet från år 1994, Lpo 94. Den aktuella läroplanen är fastställd 
av Sveriges regering och behandlar frågor som rör elevers rätt till en god hälsa. Det 
poängteras att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas i samtliga skolor och att det är 
centralt att varje elev delges kunskaper om hur en god hälsa kan skapas och ges förståelse för 
livsstilens betydelse för både den egna hälsan och miljön (Skolverket 1994). 
 
Carlforsska gymnasiet tog år 2005 kontakt med Korpen för att få kunskap om vilka kriterier 
som behövde uppfyllas. Kriterierna, vilka presenterades under rubriken ovan, ansågs relevanta 
och som en god grund att utgå ifrån i det utökade hälsofrämjande arbetet på skolan. Skolan 
arbetade ungefär ett år med att uppfylla dessa. Kriterier som upplevdes svårast att införliva 
var att minska stress bland elever och att skapa en rökfri miljö i skolan. I slutet på år 2006 
hälsodiplomerades skolan, efter att en av Korpens hälsocoacher granskat att det som 
dokumenteras också efterföljdes praktiken. Skolan bildade då en arbetsgrupp för att driva det 
hälsofrämjande arbetet framåt och benämnde den ”Arbetsmiljö- och hälsagruppen”. Gruppen 
består av bland andra gymnasierektor, hälsosamordnare och elevhälsa (Persson 2008). 
 

                                                 
21 Liselotte Arvidsson, Hälsostrateg Korpen Hälsa Svenska Motionsidrottsförbundet, e-post, 2008-04-07. 
22 http://www.korpen.se/t2sh.aspx?p=116510, 2008-10-27. 
23 Liselotte Arvidsson, Hälsostrateg Korpen Hälsa Svenska Motionsidrottsförbundet, e-post, 2008-04-07. 
24 http://www.korpen.se/t2sh.aspx?p=115559&x=1&a=434420, 2008-10-27. 
25 http://www1.vasteras.se/carlforsska/program/program.shtml, 2009-02-23. 
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Carlforsska gymnasiet innehar även en särskilt framtagen vision för det hälsofrämjande 
arbetet riktat till elever som handlar om att skolan ska vara en arbetsplats där hälsa är en 
resurs för verksamheten och att arbetsmiljön på skolan ska leda till god inlärning och kunskap 
Övergripande mål för det hälsofrämjande arbetet är att elever ska känna sig trygga, kunna 
inhämta goda kunskaper, ha ett strukturerat och välplanerat schema och trivas i skolan. 
KASAM ses som en betydelsefull modell som elevhälsan, i form av en skolsköterska, har i 
åtanke i det hälsofrämjande arbetet. Skolan utgår även från vad som framkommit av 
Landstinget Västmanlands hälsoundersökning Liv och hälsa Ung från år 2006, vid planering 
av hälsofrämjande insatser (Persson 2008). 
 
Carlforsska gymnasiet arbetade under våren år 2008 med insatser kopplade till områden som; 
elevhälsoinspiratörer, stress, levnadsvanor; till exempel fysisk aktivitet och alkohol-, 
narkotika- och tobaksvanor och PBS, problembaserad skolutveckling. Elevhälsoinspiratörer är 
sex hälsointresserade elever på skolan, vilka gått en utbildning via Korpen och syftet med 
elevhälsoinspiratörerna är att engagera andra elever på skolan. Elevhälsoinspiratörerna har en 
viktig uppgift när det gäller att efterfråga vad elever på skolan önskar för hälsofrämjande 
insatser. Det som framkom var att elever ville ha någon form av avslappning för att minska 
känslan av stress, därför infördes ”Lugn stund”, avslappning till musik (Persson 2008). 
 
Insatser kopplat till fysisk aktivitet innefattar fotbolls- och handbollsträning, spinning och 
gym, med elever från skolan som ledare och instruktörer. Det erbjuds även Friskis och Svettis 
pass med professionell instruktör. Skolan uppmanar också elever att promenera på lunch- eller 
längre håltimmar. Det förekommer även alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete, 
ANT, på skolan. Insatser kopplat till det är att öka kunskaper hos elever i årskurs två kring 
frågor som rör doping och i årskurs tre handlar det om risker med alkohol kopplat till trafik. 
Skolan ingår också i ett fyraårigt projekt genom Västerås Stad, som startade år 2008 och 
kallas PBS. Projektet handlar om att skapa ett bättre samtal och bemötande mellan personal 
och elever (Persson 2008). Skolan arbetar även med att försöka minska mobbing, droger och 
våld, genom en arbetsgrupp kallad ”Here4U”. Arbetsgruppen består av både skolpersonal och 
elever, vilka ska fungera som goda förebilder för andra i skolan26. Uppföljning och 
utvärdering av de insatser som skolan arbetar med kopplat till skolans hälsodiplomering 
kommer att genomföras, inför en eventuell rediplomering (Persson 2008). 
 

2.8.2 En skola för hållbar utveckling 
 
Carlforsska gymnasiet är även sedan år 2004 en utmärkt skola för hållbar utveckling27. ”Skola 
för hållbar utveckling”28 är en utmärkelse som Myndigheten för Skolutveckling utvecklat. Till 
en början kallades utmärkelsen ”Miljöskola” och grundades år 1997, år 2005 bytte dock 
utmärkelsen namn till ”Skola för hållbar utveckling” (Skolverket 2002).  
 
Hållbar utveckling definieras som ett begrepp vilket tillgodoser nuvarande generationers 
behov, utan att riskera kommande generationers förutsättningar att tillgodose sina och 
härstammar från Bruntlandkommissionens rapport ”Our Common Future” från år 1987 
(WCED 1987). Begreppet innefattar tre dimensioner; ekonomisk-, social- och miljömässig 
dimension (Kjellström, Håkansta och Hogstedt 2005).  

                                                 
26 http://www1.vasteras.se/carlforsska/elevaktiviteter/here4u.shtml, 2008-11-10. 
27 http://www1.vasteras.se/carlforsska/sa-arbetar-vi/hallbar-utveckling-sa-arbetar-vi.shtml, 2008-11-10. 
28 http://www.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/hallbarutveckling/utmarkelsen/, 
2008-09-30. 
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Carlforsska gymnasiet har framförallt arbetat med den sociala dimensionen form av ett 
välstrukturerat elevråd. Det finns också möjlighet att i skolan att gå i en så kallad global 
klass29. Hållbar utveckling kopplat till utbildning och lärande är också något som Västerås 
Stad poängterar som viktigt att arbeta med (Västerås Stad 2007). 
 
En studie genomförd av Lakin och Littledyke (2008) visar på ett fördelaktigt resultat när det 
handlar om att kombinera hälsofrämjande arbete i skolan med hållbar utveckling. I studien 
ingick två skolor och båda skolorna lyckades förbättra elevers kunskap och medvetenhet om 
hälsa och hållbar utveckling och hur begreppen kan höra samman. Skolorna fokuserade i det 
här fallet på att förändra elevers matvanor, ur ett hälsofrämjande- och hållbarhetsperspektiv. 
 

2.9 Liv och hälsa – Ung 

 
I Västmanlands län genomförs sedan 1998 och därefter vartannat år en befolkningsenkät 
specifikt riktad till ungdomar, kallad Liv och Hälsa– Ung. Det är Landtinget Västmanland 
som ansvarar för enkäten. Enkäten delas ut till samtliga elever i årskurserna sju och nio i 
grundskolan och år två på gymnasiet. Den når ut till cirka 10 800 elever i Västmanland 
vartannat år. Undersökningen behandlar frågor som rör ungdomars upplevda hälsa, livsvillkor 
och levnadsvanor. Urvalet av frågor är baserat på kunskaper och erfarenheter från både 
nationell- och internationell forskning. Enkäten skänker en ökad bild av hälsosituationen i 
länet och resultaten används som underlag till framtida samhällsplaneringar. Kommuner kan 
exempelvis använda underlaget vid planering av skola och barnomsorg. Det leder även till 
ökade förutsättningar för vidare forskning. Undersökningen skänker också möjligheten att 
följa elevers utveckling under flera år (Landstinget Västmanland 2008). I den här studien 
kommer Carlforsska gymnasiets elever i årskurs två och deras svar på utvalda variabler från 
undersökningen, för åren 2004 och 2008, att studeras. 
 

2.9.1 Problematisering 
 
Med ovanstående kunskap i åtanke framkommer att det finns ett ökat behov av 
hälsofrämjande arbete i skolan. Unga mår sämre och trivs mindre i skolan ju äldre de blir. Det 
är därmed angeläget att framhäva de exempel i skolvärlden som visar på goda resultat i 
sammanhanget. Problemområdet berör politiker så väl som gemene man. Viktigt är att 
tydliggöra, beskriva och förklara att det i skolan, faktiskt är möjligt att arbeta för att främja 
och förbättra ungas hälsa. Det är en fråga av vikt som ett försök till att belysa kommer att 
genomföras i studien. I studien studeras också i huvudsak om det skett någon förändring när 
det gäller elevernas hälsa sedan skolan började arbeta hälsofrämjande, genom att studera 
valda variabler från enkätundersökningen Liv och hälsa – Ung för åren 2004 och 2008. 
Intressant är även att studera huruvida det är möjligt att under en kort tidsperiod förändra 
elevers hälsa. Carlforsska gymnasiet började arbeta hälsofrämjande år 2006 för både elever 
och personal. Det är också betydelsefullt att åhöra skolpersonals åsikter och upplevelser om 
den eventuella hälsoförändring som skett bland elever, då deras värderingar och insatser har 
en avgörande roll för det hälsofrämjande arbetets utformande och genomförbarhet.  
 

                                                 
29 http://www1.vasteras.se/carlforsska/sa-arbetar-vi/hallbar-utveckling-sa-arbetar-vi.shtml, 2008-11-10. 
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3 SYFTE OCH DELMÅL 
 
Syftet var att studera om den hälsodiplomerade gymnasieskolans hälsofrämjande arbete 
medfört någon förändring av elevers hälsa i årskurs två mellan åren 2004 och 2008. 
 
Delmålen var: 
 

• Att studera skolpersonals upplevelse av eventuell förändring gällande elevers psykiska 
hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och upplevelse av trivsel och påverkans-
möjligheter. 

 
• Att studera vilken förändring som skett gällande elevers upplevda hälsa, innefattande 

deras värderade livskvalitet. 
 

• Att studera vilken förändring som skett gällande elevers psykiska hälsa avseende 
nervositet, irritation och stress. 

 
• Att studera vilken förändring som skett gällande elevers hälsorelaterade levnadsvanor 

avseende fysisk aktivitet, mat-, alkohol- och tobaksvanor. 
 

• Att studera vilken förändring som skett gällande elevers upplevelse av trivsel och 
påverkansmöjligheter. 

 
 

4 METOD OCH MATERIAL 
 
Studien omfattar en kvalitativ och kvantitativ metod (se figur 1) för att på svara på det som 
efterfrågas och för att få en utökad helhetsbild av problemområdet. Figuren visar att en 
kvalitativ studie (A) genomfördes först och vad som efterfrågades. Studien var dock av 
mindre karaktär och innefattande intervjuer med utvald skolpersonal med olika befattning. 
Anledningen var att åhöra skolpersonals upplevelse kring de eventuella hälsoförändringar 
som skett sedan började arbeta hälsofrämjande år 2006. En kvalitativ studie bedömdes leda 
till djupare kunskap om och förståelse för det som eftersöktes. Studien fungerar även som ett 
viktigt underlag och komplement till den övergripande kvantitativa studien (B). Den 
kvantitativa studien, innefattande data från elever i årskurs två på Carlforsska gymnasiet, från 
undersökningen Liv och hälsa– Ung för åren 2004 och 2008, därav även tidslinjen i figuren. 
Kvantitativ studie upplevdes generera i bredare och betydelsefull kunskap om 
problemområdet. Båda metoderna ansågs därför vara en gynnsam kombination för att svara på 
syfte och ställda delmål. Det kan även vara lämpligt att kombinera metoderna för att belysa ett 
problemområde ur flera synvinklar och för att svara på skilda delmål (Morgan 1998, 
Dahlgren, Emmelin och Winkvist 2007), vilket också varit aktuellt och nödvändigt i studien. 
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Figur 1. Modell över studiens uppbyggnad avseende kvalitativ- och kvantitativ metod. 
 

 

4.1 Studiedesign 

 
En resultatutvärdering har genomförts för att svara på syfte och ställda delmål. 
Resultatutvärdering innebär att forskaren, ur ett brett perspektiv, försöker studera de 
eventuella effekter som en intervention har lett till (Vedung 1998). Det har också varit fallet i 
den studien, då syftet var att studera vilka eventuella hälsoförändringar som den 
hälsodiplomerade gymnasieskolans hälsofrämjande arbete lett till mellan åren 2004 och 2008, 
hos elever i årskurs två. Skolan börjande arbeta hälsofrämjande år 2006, vilket möjliggör att 
studera eventuella förändringar som skett mellan de givna åren. 
 
Studien är även en totalundersökning, vilket innebär att de resultat som framkommit från den 
kvantitativa studien blir godtagbara för samtliga elever i årskurs två, då studien övergripande 
täcker in alla elever i den årskursen från den aktuella skola, vid de två 
undersökningstillfällena. Patel och Davidson (2003) beskriver också att det är det som 
kännetecknar en totalundersökning. 
 

4.2 Kvalitativ metod 

 
Kvalitativ metod har använts för att svara på studiens första delmål, vilken behandlar utvald 
skolpersonals upplevelse om elevers eventuella hälsoförändringar. Metoden består vanligtvis 
av verbalanalyser i form av intervjuer. Den används för att tolka och få fördjupad kunskap om 
eller förståelse för en individs upplevelse om ett fenomen (Dahlgren, Emmelin och Winkvist 
2007). Genom att intervjua utvald skolpersonal, vilka dagligen befinner sig i verksamheten, 
fanns förhoppningen om en utökad kunskap om och förståelse för problemområdet. Nedan 
presenteras utformande av missivbrev och intervjuguide, avgränsning och urval, planering 
och genomförande av intervju samt intervjuutskrift och analysmetod. 
 

A. Kvalitativ studie: Skolpersonals upplevelse kring elevers eventuella  
hälsoförändring, mellan åren 2006 och 2008, mätt som: 
 
-  Psykisk hälsa 
-  Hälsorelaterade levnadsvanor 
-  Trivsel och påverkansmöjligheter 
 

                       B. Kvantitativ studie: Förändring av elevers hälsa, mätt som: 
 

    -  Upplevd hälsa 
    -  Psykisk hälsa 
    -  Hälsorelaterade levnadsvanor 

-  Trivsel och påverkansmöjligheter 
 
 

 
Enkät 2008 Enkät 2004 

Hälsodiplomerad 
år 2006 
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4.2.1 Missivbrev och intervjuguide 
 
Till en början utformades ett missivbrev (se bilaga 1). Missivbrev är angeläget att utforma 
innan insamling av empiristiskt material, för att upplysa och motivera berörda att ingå i 
studien (Patel och Davidson 2003). Det är alltid viktigt att blivande intervjupersoner 
informeras innan intervjutillfället gällande etiken för intervjuns genomförande och hur 
materialet från intervjun kommer att brukas (Lantz 2007). Ett missivbrev var därför viktigt att 
skapa och hänsyn togs då till ovannämnda. 
 
En intervjuguide (se bilaga 2) grundades sedan för att insamla empiristiskt material till 
studien. Vid skapande av intervjuguidens frågor var utgångspunkten studiens syfte och första 
delmål. Det ansågs även viktigt att intervjufrågorna behandlade samma områden som den 
kvantitativa studien inbegrep. Frågorna var halvstrukturerade, vilket innebar att de följde en 
viss ordning men gav ändå intervjupersonerna utrymme för improvisation (Lantz 2007). Det 
fanns dock inga förutbestämda svarsalternativ, vilket är ett kännetecken för kvalitativ metod 
(Patel och Davidson 2003).  
 
Intervjuguiden innehöll fem huvudfrågor med tillhörande underfrågor så kallade ”probes”. 
Följdfrågor kan vara betydelsefullt att ha med som ett stöd för att täcka upp hela huvudfrågan 
och för att uppmuntra intervjupersonerna att fortsätta att tala vid behov (Dahlgren, Emmelin 
och Winkvist 2007). Respektive huvudfråga med följdfrågor delades in under fem teman, 
varje tema innefattade således en huvudfråga, vilket ansågs tillräckligt för att täcka upp det 
som efterfrågades. De teman som grundades var; ”Bakgrundsinformation”, ”Upplevelse kring 
elever psykiska hälsa”, ”Upplevelse kring elevers hälsorelaterade levnadsvanor”, ”Upplevelse 
kring elevers trivsel och påverkansmöjligheter” och ”Tron på det hälsofrämjande arbetet”. 
Samtliga huvudfrågor i intervjuguiden markerades med fet stil.  
 
Missivbrev och intervjuguide granskades gällande dess logik, innehåll och struktur av 
handledare med kunskaper och expertis inom området. Därefter reviderades de efter 
synpunkter som framkommit och godkändes av handledaren. Intervjuguiden pilottestades 
även innan den användes, genom att den presenterades för en oberoende individ, vilken är 
verksam inom skolväsendet. Personen fick möjlighet att ge förslag på eventuella förändringar 
och förbättringar i intervjuguiden, den upplevdes dock vara brukbar och passande utan vidare 
revidering. Granskning och pilottest av intervjuguide är betydelsefullt att genomföra innan 
insamling av empiriskt material till studien, för att öka chanserna att den teknik som används 
är rätt strukturerad (Patel och Davidson 2003). 
 
Missivbrevet skickades via e-post till utvalda intervjupersoner inom tidsramen fyra till tolv 
dagar innan intervjutillfället. Det ansågs tidsbesparande och smidigt att skicka missivbrevet 
elektroniskt, då respons direkt kunde ges från intervjupersonerna när de mottagit brevet. 
Samtliga intervjupersoner bedömdes också regelbundet läsa sin e-post. Efter att respektive 
missivbrev sänts, kontrollerades att det verkligen skickats i väg, för att garantera att samtliga 
intervjupersoner erhållit ett brev. 
 

4.2.2 Avgränsning och urval 
 
En avgränsning som gjordes var att intervjua vuxna från skolan. Ytterligare en avgränsning 
var att endast genomföra fyra till fem intervjuer, för att det insamlade materialet skulle vara 
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hanterbart i förhållande till den tid som avsatts för genomförande av intervju och 
analysarbete. 
 
Den urvalsmetod som använts för att finna lämpliga intervjupersoner kallas för snöbollsurval, 
vilket enligt Dahlgren, Emmelin och Winkvist (2007) innebär att en person, vanligtvis den 
första som förfrågas om en intervju, tipsar om andra passande intervjupersoner. Urval av 
intervjupersoner påbörjades i det här fallet med att två betydelsefulla nyckelpersoner för det 
hälsofrämjande arbetet på skolan kontaktades i mitten av oktober år 2008, då de sedan tidigare 
intervjuats till kandidatuppsatsen, vilken blev klar våren samma år. Nyckelpersonerna, en 
hälsosamordnare och skolsköterska, fick via ett e-postmeddelande en förfrågan, om de var 
villiga att medverka i den här studien också och båda var positiva till det. En förfrågan gjordes 
sedan via e-post till hälsosamordnaren och skolsköterskan, efter att de tackat ja till intervju, 
om det fanns fler lämpliga intervjupersoner på skolan. De tipsade bland annat om 
gymnasierektorn, en fritidsledare och en idrotts- och fransklärare från skolan. 
Gymnasierektorn bedömdes dock inte vara en aktuell intervjuperson, då det är en tillförordnad 
gymnasierektor som endast arbetat på skolan under en kortare period. 
 
En förfrågan skickades elektroniskt till de tilltänkta intervjupersonerna, den sjunde november 
år 2008. Idrotts- och franskläraren svarade och var villig att ställa upp på en intervju. 
Fritidsledaren svarade aldrig på e-postmeddelandet, utan påträffades några dagar senare på 
skolan, samma dag som intervjun med idrotts- och franskläraren ägt rum. Det framkom då att 
individen haft ont om tid men gärna ville ställa upp på en intervju.  
 
Sammanlagt kom därför fyra stycken att bli intervjupersoner. Tilläggas ska också att det 
genomgående under urvalsprocessen har varit viktigt att välja individer som kan tillföra 
lämplig data till studien, det är även något som Dalhgren, Emmelin och Winkvist (2007) 
poängterar som viktigt att ha i åtanke. 
 

4.2.3 Planering och genomförande av intervjuer 
 
De fyra intervjuerna bandades med en digital bandspelare och tog omkring 15 till 25 minuter 
var. Respektive intervjuperson har innan intervjutillfället fått godkänna att bandspelare 
använts. Det är angeläget att använda en bandspelare under intervjun, då den ökar säkerheten i 
allt som behandlas under intervjun verkligen registreras (Rubin och Rubin 2005). Efter att 
respektive intervju genomförts antecknades i korthet intervjuns innehåll ner i ett block, det 
kan vara ett lämpligt stöd vid analysarbetet påpekar Dahlgren, Emmelin och Winkvist (2007). 
 
Hälsosamordnaren och skolsköterskan, kontaktades via e-post som tidigare nämnts i mitten av 
oktober, gällande förfrågan om intervju. Efter att båda tackat ja till att ställa upp på en 
intervju, bestämdes direkt genom e-post datum, tid och plats för respektive intervjutillfälle. 
Efter att de två första intervjupersonerna tipsat om idrotts- och franskläraren i början av 
november och denne ställt sig positiv till en intervju skickades en förfrågan om datum, tid och 
plats för intervju samma dag. Den fjärde blivande intervjupersonen, fritidsledaren, vilken 
påträffades på skolan efter intervjutillfället med idrotts- och franskläraren, tackade ja till 
förfrågan om intervju och vid samma tillfälle bestämdes datum, tid och plats för den 
kommande intervjun.  
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Innan varje intervju påbörjades presenterades återigen syftet med intervjun och vad materialet 
skulle användas till. Det är också något som Dahlgren, Emmelin och Winkvist (2007) 
framhåller som viktigt att klargöra innan intervjun påbörjas. Den första intervjun genomfördes 
med hälsosamordnaren, förmiddagen den sjätte november år 2008, i ett avsides grupprum på 
skolan. Andra intervju skedde med skolsköterskan förmiddagen, den sjunde november år 
2008, inne på skolsköterskans kontor eller tillika mottagning. Den tredje intervjun 
genomfördes med idrotts- och franskläraren, förmiddagen den tolfte november år 2008, i ett 
avskilt kontorsrum, i skolan. Sista och fjärde intervjun som genomfördes var med 
fritidsledaren och inträffade eftermiddagen den 14 november år 2008, i dennes arbetsrum. 
Samtliga intervjupersoner har också muntligt fått ge sitt medgivande till att citat kunde hämtas 
från intervjuutskrifterna, den frågan ställdes efter att respektive intervju avslutats. 
 

4.2.4 Intervjuutskrift och analysmetod 
 
Intervjuerna vilka bandats, avlyssnades och skrevs noggrant ut till datorskriven text. Samtliga 
intervjuer skrevs ut samma dag som de inträffat. Vid intervjuutskrift valdes 1,5 gångers 
radavstånd för att underlätta läsbarheten och lämna plats för anteckningar inför kommande 
analysarbete. Det ansågs viktigt att varje intervju skrevs ut rakt av och att inte några egna 
tolkningar eller förändringar tillades i texten. Intervjuutskrifterna innefattade korta 
tankepauser och betoningar. Tankepaus och ofullständiga meningar redovisades genom tre 
punkter och eventuella betoningar markerades med feta bokstäver. Sammantaget blev det 
omkring 20 A4-sidor i utskriven text och uppskattningsvis tog det en till en och en halv timme 
att skriva ut varje intervju. Respektive registrerad intervju raderades även från den digitala 
bandspelaren efter intervjuutskrift, med hänsyn till de etiska aspekterna.  
 
Analysmetoden som använts vid hantering av analysmaterialet heter meningskoncentrering 
och ansågs vara lämpligast för att svara på det som eftersöktes. Meningskoncentrering är en 
användbar analysmetod om syftet är att försöka återge en trovärdig skildring av en 
intervjupersons bild av verkligheten, innefattande ett deskriptivt förhållningssätt. Den består 
fem steg och det inledande steget innebär att intervjuutskriften noga läses igenom för att 
anamma en helhetsbild av det studerade fenomenet. Därefter fastställs olika meningsenheter 
som de uttrycks av intervjupersonen. Det tredje stege innefattar att grunda tema utifrån de 
meningsenheter som framkommit. Angeläget är att ha i åtanke att meningsenheterna ska 
bedömas så fördomsfritt som möjligt och utifrån hur uttalandena uppfattas bilda relevanta 
teman. Det fjärde steget innebär att relatera syftet och aktuella frågesällningar till de 
framtagna meningsenheterna. Slutligen, det femte steget, innefattar att de centrala teman som 
bildats sammanfogas till en deskriptiv utsaga. Det är sedan centralt att finna lämpliga citat till 
de teman som framkommit, för att framhäva innebörden i det intervjupersonen framhållit 
(Kvale 1997).  
 
Citat vilka upplevdes passande har hämtats från intervjuutskrifterna för att framhäva 
intervjupersonernas uttalanden. Intervjucitaten kodades med versaler för att framhålla att citat 
plockats med jämn fördelning från analysmaterialet och för att intervjupersonerna skulle 
bibehålla sin anonymitet. Citaten reviderades dock innan presentation för att vara grammatiskt 
korrekta och uttryck som ”eh” och ”typ” togs bort. Intervjupersonerna fick även möjligheten 
att korrigera och godkänna de citat som upplevts relevanta att presentera i studien, innan 
citaten togs med. De utvalda eller tilltänkta citaten skickades till respektive intervjuperson via 
e-post. Det är ett lämpligt tillvägagångssätt som rekommenderas av Rubin och Rubin (2005). 
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4.3 Kvantitativ metod 

 
Data från en enkätundersökning har även brukats i studien. En enkätundersökning innebär att 
ett standardiserat frågeformulär utdelas till en viss population, vid ett visst tillfälle (Andersson 
2006). Metoden vilken bygger på en deskriptiv kvantitativ metod, har använts för att svara på 
syftet och de fyra sistnämnda delmålen. Kvantitativ metod med deskriptiv inriktning beskriver 
hur någonting förhåller sig i en population vid ett visst tillfälle och det är då möjligt att utläsa 
förändringar på gruppnivå (Olsson och Sörensen 2007). Metoden var därför relevant i 
sammanhanget, för att studera vilka eventuella hälsoförändringar som skett bland elever i 
årskurs två åren 2004 och 2008.  
 

4.3.1 Studiepopulation och avgränsning 
 
Den valda studiepopulationen bestod av elever i årskurs två, åren 2004 och 2008, från 
Carlforsska gymnasiet. Eleverna var mellan 17 år till 18 år vid undersökningstillfällena. 
Studiepopulationen bedömdes relevant i sammanhanget, då det inte fanns någon liknande data 
att tillgå från resterande årskurser i den aktuella skolan eller genom någon annan 
undersökning. Undersökningen Liv och Hälsa– Ung riktar sig även enbart till elever i årskurs 
två i gymnasieskolan, vilket redogjordes i bakgrunden. En avgränsning var också att 
studiepopulationen enbart innefattar de elever, vilka svarat på de utvalda variablerna från 
enkätundersökningen Liv och hälsa– Ung åren 2004 och 2008, som redovisas under rubriken 
nedan. 
 
År 2004 ingick 237 elever i undersökningen från den aktuella skolan, 63 pojkar och 174 
flickor svarade på enkäten. Sammanlagt svarade år 2008, 312 stycken elever på enkäten, 
varav 86 stycken var pojkar och 226 stycken flickor. 
 

4.3.2 Variabler och bortfall 
 
Val av variabler från Liv och hälsa – Ung för respektive år genomfördes efter att syfte och 
delmål formulerats och studiepopulation definierats. Det är även ett handlingsförfarande som 
Olsson och Sörensen (2007) rekommenderar. De variabler som valdes ut och som bedömdes 
vara av vikt i sammanhanget, motsvarade studiens fyra sista delmål och var de samma för 
båda åren. Det var också av betydelse att de motsvarade det som efterfrågades vid 
genomförande av den kvalitativa studien. Variablerna behandlade områden som; kön, 
upplevd– och psykisk hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och upplevelse av trivsel och 
påverkansmöjligheter (se bilaga 3 för utvalda variabler). Ålder fanns inte med som fråga i år 
2008– års undersökning och kunde därför inte tas med.  
 
Vid genomförande av en kvantitativ studie är det angeläget att ta hänsyn till två typer av 
bortfall; internt och externt. Internt bortfall innebär att en person inte svarat på en eller flera 
variabler i enkätformuläret och externt bortfall innefattar de individer som inte ingår i en 
undersökning av någon anledning (Olsson och Sörensen 2007). Det interna bortfallet för de 
valda variablerna var mellan < 3,5 till 5,5 procent (se bilaga 4 för internt bortfall). Externt 
bortfall består i de två undersökningarna, genomförda år 2004 och år 2008, av elever vilka var 
sjuka den dag och eller på grund av andra orsaker inte närvarade vid undersökningstillfället 
respektive år. Det externa bortfallet var 27 procent år 2004 och 24 procent år 2008.  
 



 

 23 

4.3.3 Statistisk analys 
 
Materialet från enkätundersökningen Liv och hälsa– Ung åren 2004 och 2008, vilken fungerat 
som grund för studiens deskriptivt kvantitativa del, erhölls från en kontaktperson på 
Landstinget Västmanlands kansli hösten år 2008. Samtliga svar tillhörande undersökningen 
hade sammanställts och bearbetats i statistikprogrammet SPSS 15.0, Statistical Package for 
Social Siences. Utifrån det inmatade materialet gjordes egna analyser i SPSS för att erhålla 
svar på det som efterfrågades.  
 
Till en början gjordes en indelning eller dikotomisering i SPSS av de valda variablernas 
svarsalternativ. Dikotomisering innebär sammanslagning av svarsalternativ (Djurfeldt, 
Larsson och Stjärnhagen 2003). De svarsalternativ som lagts ihop bedömdes vara relevanta i 
sammanhanget (se bilaga 5 för dikotomiserade svarsalternativ). En fetmarkerad linje visar 
vart gränsen dragits för vilka svarsalternativ som förts samman vid dikotomiseringen. 
 
Därefter genomfördes bivariata analyser i SPSS, för att urskilja skillnader mellan år och kön 
samt mellan de valda variablerna. Bivariat analys innefattar att parvis bearbeta de valda 
variablerna och analysen är exempelvis användbar för att studera en förändring ställd mot en 
viss tidsfaktor (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2003), vilket även var syftet i det här 
fallet. 
 
Resultatet från de analyser som genomförts sammanställdes slutligen i tabeller utifrån 
respektive studerad variabel, uppdelat i kön, år samt antal och andel (procent). Det var ett 
förfaringssätt som upplevdes mest passande i sammanhanget, att presentera resultatet i 
tabellformat är något som Olsson och Sörensson (2007) rekommenderar, då det skänker 
läsaren en mer överskådlig och exakt redogörelse av resultaten. 
 
Data erhölls också från samma kontaktperson, vilken delgivit Liv och hälsa– Ung materialet, 
från Landstinget Västmanland över länsgenomsnittet och de valda variablerna för samtliga 
elever i årskurs två på gymnasiet i Västmanlands län, förutom den aktuella gymnasieskolan 
(se bilaga 6 för data över länsgenomsnittet). Länsgenomsnittet, visar elevernas svars-
fördelning de givna åren och medianen för respektive variabel presenteras också, för att 
tydliggöra hur de flesta elever svarat. Siffrorna, tillhörande länsgenomsnittet, studerades noga 
och jämfördes med studiens resultat för de studerade variablerna. En kort och sammanfattande 
förklaring skrevs sedan och presenteras under respektive tabell, för att beskriva huruvida 
resultatet överensstämde med länsgenomsnittet eller inte. Det ansågs angeläget för att försöka 
utläsa om de eventuella hälsoförändringar som skett berodde på Carlforsska gymnasiets 
hälsofrämjande arbete eller eventuellt kunde tydas som en samhällsmässig förändring överlag.   
 

4.4 Etiska överväganden 

 
Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets fyra etikregler eller krav inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning som antogs år 1990. De omfattar informations-, samtycke-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet och bygger på det övergripande kravet; 
individskyddskravet. Kravet innefattar att alltid skydda den enskilda individen genom de fyra 
kraven. Informationskravet innebär att informera studiens berörda om forskningens syfte 
(Vetenskapsrådet 2002).  
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Samtyckeskravet innefattar att samtliga berörda har rätt att besluta om sin medverkan och 
konfidentialitetskravet inbegriper att berörda i studien behandlas med största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifter förvaras så att ingen kan identifieras. Det fjärde 
kravet, nyttjandekravet, innebär att studiens resultat endast får användas i forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
I studiens kvalitativa del har informationskravet beaktats i studien då respektive 
intervjuperson erhållit ett missivbrev och kort muntlig information om studien innan 
intervjutillfället. Samtyckeskravet har hänsyn tagits till då intervjupersonerna frivilligt ingått i 
studien och givit samtycke till deltagande i god tid innan intervjutillfället. Det har även varit 
möjligt för intervjupersonerna att när som helst under intervjun, välja att avbryta den. 
Intervjupersonerna har även med hänsyn till kravet fått ge sitt godkännande till bandning av 
intervjun, innan intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet har respekterats då ingen 
intervjuperson ska kunna identifieras, utan deras medgivande. Respektive bandad intervju 
raderades från den digitala bandspelaren direkt efter intervjuutskrift och den utskrivna 
intervjun hanterades och förvarades på säker plats, med hänsyn till den enskilda individens 
identitet. Intervjuutskrifterna förkastades även efter studiens avslut. Kravet har också beaktats 
då intervjupersonerna fått godkänna att citat tagits från intervjun. Carlforsska gymnasiets 
rektor fick även godkänna, via e-post, att skolans namn kunde benämnas i studien.  
Nyttjandekravet har beaktats eftersom intervjupersonerna har givits möjligheten att justera 
och godkänna tilltänka citat innan de presenterats i studien. Intervjupersonerna kommer även 
delges studiens resultat när den är färdigställd. De resultat som framkommit används enbart i 
forskningsändamål. 
 
I studiens kvantitativa del har redan insamlade data använts och analyserats, från 
enkätundersökningen Liv och hälsa– Ung åren 2004 och 2008, vilka tagit hänsyn 
vetenskapsrådets krav på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det är dock viktigt 
att påpeka att informations- och samtyckeskravet var uppfyllt, då det på enkätens framsida 
tydligt gick att utläsa undersöknings syfte och information om frivilligt deltagande. 
Konfidentialitetskravet var också uppfyllt eftersom enkäterna ifylldes anonymt och respektive 
enkäts id-nummer inte kan härledas till en enskild individ. Nyttjandekravet har även beaktas 
då inga enskilda individer kan utpekas och resultatet enbart kommer att användas i 
forskningsändamål. 
 

5 RESULTAT 
 
Redovisning av resultatet påbörjas med data som framkommit av den kvalitativa studien, 
tillhörande det första delmålet. Därefter redogörs resultatet för den övergripande kvantitativa 
studien och de fyra sistnämnda delmålen. Det resultat som presenteras i tabellerna och som 
tillhör den kvantitativa studien, utgår ifrån det salutogena perspektivet, det vill säga den goda 
hälsan. Enbart de tabeller som visar på störst förändring mellan åren redogörs under denna 
rubrik, resterande tabeller redovisas i en bilaga. Procenttalen i tabellerna har avrundats till 
heltal. 
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5.1 Upplevelse av förändring kopplat till elevers psykiska hälsa 

 
Samtliga intervjupersoner förklarar att det är svårt att se några positiva förändringar när det 
gäller elevers psykiska hälsa i ett sådant tidigt skede. De flesta tror dock att det går att utläsa 
fördelaktiga förändringar inom något år. En intervjuperson säger att: 
 

”Jag tror inom något år kan jag besvara det där mycket bättre, men vi 
har i alla fall lyft fram det och är medvetna om det, men jag kan inte 
säga att jag sett någon skillnad – nej.” (A) 

 
Hälsofrämjande insatser som genomförts för att förbättra elevers psykiska hälsa är 
avslappning till musik, kallat ”Lugn stund”, för att minska stress bland elever. Det är också 
något som elever uppskattar och önskar utöva mer av även på fritiden. Intervjupersoner 
beskriver problematiken kring stress som skapas hos elever, vilka har svårt att planera sin tid 
men samtidigt har höga krav på sig själva. Det uppfattas som något som kan leda till sämre 
psykisk hälsa hos elever. 

 
”… Jättemånga elever jobbar utanför skolan, två till tre kvällar i 
veckan och skolarbetet är 40 timmar i veckan och så tror dem att de 
ska klara av alltihopa, men det gör de ju inte. De har även rätt höga 
ambitioner, så att det håller inte för alla, alla är inte så stresståliga 
att de klarar av det.” (B) 
 
”… Rent generellt tror jag att ungdomar har svårt att planera sina 
timmar, man vill hinna med så mycket annat som inte är kopplat till 
skolarbete. Det är lätt att skjuta upp saker och ting som har med 
skolan att göra och till sist kommer man in i en ond cirkel och har 
svårt att planera och genomföra det man ska göra – då blir man 
stressad, det tror jag.” (D) 
 

Det framkommer att det behövs fler insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland elever, 
då den överlag uppfattats blivit sämre på senare år. Vid frågan om intervjupersonerna 
upplever någon skillnad mellan könen när det handlar om psykisk hälsa förklarar några 
intervjupersoner att de upplever att flickor mår sämre psykiskt. En intervjuperson tror att båda 
könen övervägande mår mer eller mindre dåligt. Intervjupersonerna som upplever att flickor 
mår sämre framhåller att utseendefixering och höga krav på sig själva kan vara orsaker till 
det. Det framkommer bland annat att pojkar antagligen mår bättre eftersom de gör andra saker 
och inte är lika fixerade av utseendet som flickor, men att även det är något som ökat på 
senare år. 

”Jag tycker att det är fler flickor, pojkar vet jag inte då om de döljer 
det eller vad det är, det vet jag inte – men det är flickor. Alltid. Två 
tredjedelar är flickor och en tredjedel är pojkar, det kan jag säga.” 
(A) 

 

5.2 Upplevelse av förändring kopplat till elevers hälsorelaterade levnadsvanor 

 
Vid frågan om intervjupersonerna upplever någon förändring hos eleverna som går att koppla 
till hälsorelaterade levnadsvanor sedan skolan börjat arbeta hälsofrämjande, framkommer att 
det skett små förändringar. Intervjupersonerna beskriver dock överlag att arbetet pågått för 
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kort tid för att det ska ha skett några större förändringar, men förhoppningarna finns bland 
skolpersonalen. 
 
Skolan har enligt samtliga intervjupersoner främst fokuserat på insatser vilka berör 
levnadsvanor som fysisk aktivitet och matvanor. En intervjuperson berättar att elever blivit 
mer villiga att utöva fysisk aktivitet på egen hand vid längre lunchraster och håltimmar. När 
det gäller matvanor framhålls att elever är mer medvetna om vad en god kosthållning innebär. 
En intervjuperson säger: ”… Jag hoppas att de tänker bättre nu; att man behöver äta frukost, 
det är en viktig sak och där kan jag tycka att de är mer medvetna.” (A) 
 

”… Det har kommit upp ganska mycket nu, det här med att de klagar 
mer på maten i matsalen; att det inte är bra mat, att de skulle vara 
fullkorn och att grönsakerna var kalla. Jag tror de är mer medvetna 
om det här.” (C) 
 

Vid frågan om intervjupersonerna upplevt någon särskild förändring gällande alkohol- och 
tobaksvanor svarar en intervjuperson att det är absolut förbjudet att ha med och dricka alkohol 
i skolan och att de försvårat för rökarna. Intervjupersonen säger att det lett till vissa 
förbättringar, då elever inte längre får röka på skolområdet. Det framhävs även av en 
intervjuperson att de vuxna måste vara goda förebilder när det gäller tobaksanvändning, för 
att de ska kunna inverka på eleverna. En annan förändring upplevs vara att fler elever verkar 
vilja sluta röka och därför förklarar en intervjuperson att skolan borde arbeta mer aktivt med 
rökning och kanske införa en ”Sluta röka kampanj”. 
 

”Det är jobbigare nu för dem -rökarna- för vi har inte någon rökruta 
som fanns tidigare, för några år sedan. Nu måste man gå utanför 
skolans område om man ska röka, men fortfarande tycker jag att det 
är samma personer som man ser och det är flest flickor... Men det har 
blivit hårdare tag på skolan; röker man på skolans område och någon 
ur personalen ser det – då är det rektorsvarning.” (C) 
 

5.3 Upplevelse av förändring kopplat till elevers trivsel och påverkansmöjligheter 
 
Vid frågan om intervjupersonerna upplevt att det skett någon förändring gällande elevers 
trivsel i skolan framkommer att det skett en positiv förändring. Elevhälsoinspiratörernas 
arbete på skolan nämns som en viktig del i det arbetet, då de värnar för elevers trivsel och 
påverkansmöjligheter. 
 

”Ja, vi har jobbat med det här lite grand… mentorerna har fått en 
karta över skolan och frågat eleverna om det är någonstans som man 
känner sig otrygg på. Det har då varit i matsalen och i våran stora 
ljushall, men det har blivit mycket bättre för vi har fått en 
socialpedagog som rör sig i skolan, på heltid. Det har blivit bättre.” 
(C) 
”… Jag upplever det som att skolan är en ganska harmonisk plats att 
vara i. De flesta tycker om sin skola, men det slår tillbaka det här med 
att man har svårt att planera sin tid och då kommer man efter och 
skolmiljön blir jobbig…” (D) 
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När det handlar om påverkansmöjligheter svarar intervjupersonerna att det finns goda 
möjligheter till det och att det förbättrats men att det är inte alltid som eleverna tar den 
chansen. Medvetenheten och betydelsen av att ingå i olika demokratiska processer beskriver 
en intervjuperson ha ökat och framhåller att elevhälsoinspiratörerna är av vikt i det 
sammanhanget. Samtliga intervjupersoner redogör att det finns möjligheter till att påverka det 
som genomförs inom respektive intervjupersons ansvarsområde i skolan. Några 
intervjupersoner framhäver dock att det är svårt att få elever att ingå i olika demokratiska 
processer. 
 

”… Vi försöker att fostra dem… vi tar ut representanter i klasser för 
elevråd, till programråd och skolans idrottsförening, så vi försöker 
jobba in dem i den här demokratiska processen, där de kan gå in i 
organ och påverka. Det är dessvärre inte alltid så lätt, jag är mentor i 
en etta nu och de är lite försiktiga och av olika anledningar vågar de 
då inte kliva in i… men så finns det alltid några som gör det. Men det 
är inte alltid så lätt… det finns kanaler för dem att påverka i, om de 
vill.” (B) 
 

5.4 Tron på att det hälsofrämjande arbetet 

 
Sammanfattningsvis svarar samtliga intervjupersoner på frågan om de tror att skolans 
hälsofrämjande arbetet kan förbättra elevers hälsa, att det är möjligt. Det framhävs återigen att 
elevhälsoinspiratörerna gör ett viktigt arbete och att de fungerar som goda förebilder för och 
uppmuntrar övriga elever att delta i hälsoarbete i skolan. 
 
Det som dock nämns är att det finns en svårighet att nå ut till elever och påverka dem. En 
intervjuperson poängterar att de flesta elever är medvetna om vad de ska göra för att må bra 
men att vissa ändå inte gör de ”rätta” valen. Intervjupersonen framhåller också att det är ett 
långsiktigt arbete att förändra elevers hälsa och poängterar vikten av att inte ge upp. Samtliga 
intervjupersoner framhåller även att de är bra på att uppmärksamma saker och ting i sin 
vardag och omgivning. En intervjuperson avslutar intervjun med att säga som svar på frågan 
att: 

”Jag försöker att uppmärksamma så många som möjligt under en 
arbetsdag, genom att hälsa på dem och kolla hur läget är och är det 
då någon som är tveksam, försöker jag spinna vidare på det och fråga 
varför det är så. Men jag har ofantligt många möten med elever 
dagligen och så tar det ju tid innan man kommer under ytan på dem, 
men jag tycker att jag är bra på att läsa – ja.” (D) 
 

5.5 Upplevd hälsa 

 
Läsaren hänvisas till bilaga sju (se bilaga 7 för tabeller) rörande elevers svar på variabeln 
gällande deras allmänt upplevda hälsa, resultatet visar på små eller inga förändringar mellan 
åren och presenteras således i bilagan. Resultatet överensstämmer även med länsgenomsnittet 
för båda könen och åren. Nedan redogörs resultat vilka visar på mer tydliga förändringar 
tillhörande elevers värderade livskvalitet mellan åren 2004 och 2008. 
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Tabell 1. Pojkars och flickors värderade livskvalitet åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att det skett en förändring när det gäller pojkars och flickors värderade 
livskvalitet. Det är fler pojkar år 2008 som är nöjda med sin livskvalitet än år 2004. Av 
flickorna är fler nöjda med livet år 2004 än år 2008. Ungefär var tredje flicka rapporterar år 
2008 att de varken är nöjda eller missnöjda med sitt liv, jämfört med omkring var femte flicka 
år 2004. Överlag är de flesta pojkar och flickor nöjda med livet båda åren. Resultatet 
överensstämmer också med länsgenomsnittet för pojkar. Det är dock färre flickor i denna 
studie som rapporterar att de inte är fullt nöjda med sin livskvalitet år 2008 än år 2004, vilket 
inte överensstämmer med länsgenomsnittet, där det är övervägande lika många båda åren, 
som rapporterar att de är nöjda med sin livskvalitet.  
 

5.6 Psykisk hälsa 

 
Nedan redogörs i tabellerna pojkars och flickors eventuella förändring av psykiska hälsa, mätt 
som upplevelse av nervositet, irritation och stress. 
 
Tabell 2. Pojkars och flickors upplevelse av nervositet åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att det skett en förändring när det gäller pojkars och flickors upplevelse av 
nervositet. År 2008 är det färre pojkar och flickor som är ofta nervösa än år 2004. Flickor 
rapporterar dock att de generellt är mer ofta nervösa jämfört med pojkar, vilket är detsamma 
för båda åren. De flesta pojkar och flickor upplever överlag övervägande sällan nervositet, 
vilket överensstämmer för båda åren. Resultaten är i linje med länsgenomsnittet när det gäller 
förändringen mellan åren och för båda könen. 
 

Kön År Nöjd 
Varken nöjd 

eller missnöjd Missnöjd Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
44 

 
71 % 

 
13 

 
21 % 

 
5 

 
  8 % 

 
62 

      
2008 

 
74 

 
86 % 

 
6 

 
7 % 

 
6 

 
7 % 

 
86 

Flicka   
2004 

 
125 

 
74 % 

 
32 

 
19 % 

 
11 

 
7 % 

 
168 

    
2008 

 
148 

 
66 % 

 
60 

 
27 % 

 
17 

 
8 % 

 
225 

Kön År Sällan nervös Ofta nervös Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
48 

 
76 % 

 
15 

 
24 % 

 
63 

      
2008 

 
77 

 
90 % 

 
9 

 
10 % 

 
86 

Flicka   
2004 

 
120 

 
71 % 

 
50 

 
29 % 

 
170 

    
2008 

 
182 

 
81 % 

 
43 

 
19 % 

 
225 
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Tabell 3. Pojkars och flickors upplevelse av irritation åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Det går att utläsa av resultatet en förändring skett mellan åren gällande pojkars och flickors 
upplevelse av irritation. År 2008 är det färre pojkar än år 2004 som framhåller att de ofta är 
irriterade. Flickors upplevelse av irritation har dock ökat mellan år 2004 och år 2008. Det är 
också sammantaget fler flickor som ofta upplever irritation, båda åren, jämfört med pojkar. 
Resultaten överensstämmer med länsgenomsnittet, när det handlar om att det är färre pojkar 
som upplever irritation och något fler flickor som är ofta känner sig irriterade år 2008 än år 
2004.  
 
Tabell 4. Pojkars och flickors upplevelse av stress åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att det skett en förändring mellan åren gällande elevers upplevelse av stress. 
År 2008 är det färre pojkar som är ofta stressade än år 2004. Den förändringen kan inte 
utläsas för flickor, då de år 2008 är oftare stressade än år 2004. Det är oavsett år, övervägande 
fler flickor, över hälften, som upplever sig vara ofta stressade, jämfört med pojkar. Resultatet 
överensstämmer med länsgenomsnittet för pojkar, då det är färre som är stressade år 2008 än 
år 2004. Länsgenomsnittet för flickor visar att det är färre som är stressade år 2008 än år 
2004, vilket inte överensstämmer med denna studies resultat.  
 

5.7 Hälsorelaterade levnadsvanor 

 
Nedan redovisas resultatet för tabellerna innefattande de hälsorelaterade levnadsvanor som 
visar på störst förändring mellan åren. Resterade resultat redovisas därför i bilaga sju. De 
resultat som presenteras i bilaga överensstämmer också med länsgenomsnittet för båda åren 
och könen. 

Kön År Sällan irriterad Ofta irriterad Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
46 

 
73 % 

 
17 

 
27 % 

 
63 

      
2008 

 
71 

 
83 % 

 
15 

 
17 % 

 
86 

Flicka   
2004 

 
116 

 
68 % 

 
54 

 
32 % 

 
170 

    
2008 

 
138 

 
61 % 

 
88 

 
39 % 

 
226 

Kön År Sällan stressad Ofta stressad Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
38 

 
60 % 

 
25 

 
40 % 

 
63 

      
2008 

 
63 

 
74 % 

 
22 

 
26 % 

 
85 

Flicka   
2004 

 
69 

 
41 % 

 
101 

 
59 % 

 
170 

    
2008 

 
82 

 
36 % 

 
144 

 
64 % 

 
226 
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Tabell 5. Pojkar och flickor som äter lunch i skolan, åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Det går att utläsa att en förändring skett mellan åren när det handlar om andelen pojkar som 
äter skollunch. År 2004 äter en större andel pojkar skollunch fyra till fem dagar i veckan än år 
2008. De äter också år 2004 oftare skollunch jämfört med flickor samma år, år 2008 äter 
ungefär en lika stor andel av könen skollunch fyra till fem dagar. Överlag har ingen särskild 
förändring skett gällande flickors intag av skollunch fyra till fem dagar i veckan mellan åren. 
Sammantaget äter de flesta pojkar och flickor skollunch fyra till fem dagar i veckan, båda 
åren. Länsgenomsnittet visar att fler både pojkar och flickor oftare äter skollunch fyra till fem 
dagar i veckan år 2008 jämfört med år 2004, vilket inte överensstämmer med denna studies 
resultat. 
 
Tabell 6. Pojkar och flickor och hur ofta de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna, 
åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Det framkommer att en förändring skett mellan åren när det handlar om hur ofta pojkar och 
flickor dricker alkohol. År 2008 är det fler pojkar som mer sällan dricker alkohol jämfört med 
år 2004. Av flickorna är det fler som dricker flera gånger i månaden eller i veckan år 2008, 
jämfört med år 2004. Flickor dricker även oftare än pojkar alkohol år 2008, till skillnad från 
år 2004, då pojkarna drack oftare. Överlag är det lite över hälften av pojkarna och flickorna 
som år 2008, sällan eller aldrig dricker alkohol. Resultatet överensstämmer inte med 
länsgenomsnittet för pojkar, då det i länet är fler pojkar som intar alkohol år 2008 jämfört med 
år 2004. Länsgenomsnittet överensstämmer inte heller för flickor, då det är färre flickor i länet 
som ofta som dricker alkohol år 2008 än år 2004. 
 
 

Kön År 
 

4 – 5 dagar 0 – 3 dagar Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
54 

 
90 % 

 
6 

 
10 % 

 
60 

      
2008 

 
66 

 
78 % 

 
19 

 
22 % 

 
85 

Flicka   
2004 

 
135 

 
81 % 

 
32 

 
19 % 

 
167 

    
2008 

 
177 

 
80 % 

 
45 

 
20 % 

 
222 

Kön År 
1 ggr/mån – 

Aldrig 

2 – 4 ggr/mån – 
4 ggr/veckan eller 

mer Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
34 

 
55 % 

 
28 

 
45 % 

 
62 

      
2008 

 
51 

 
60 % 

 
34 

 
40 % 

 
85 

Flicka   
2004 

 
114 

 
67 % 

 
57 

 
33 % 

 
171 

    
2008 

 
123 

 
55 % 

 
100 

 
45 % 

 
223 
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Tabell 7. Pojkar och flickor som röker åren 2004 och 2008, antal och andel 
 

 
Det framkommer av resultatet att det skett en förändring angående elevers rökvanor mellan 
åren. År 2008 röker fler jämfört med år 2004 och det överensstämmer för båda könen. Fler 
flickor rökte år 2004 än pojkar, den skillnaden är dock utjämnad år 2008, då ungefär hälften 
av pojkarna och flickorna röker i bland eller dagligen. Resultatet överensstämmer med läns-
genomsnittet för pojkar men inte för flickor då, det är något färre flickor i länet som röker år 
2008 jämfört med år 2004. 
 
Tabell 8. Pojkar och flickor som snusar åren 2004 och 2008, antal och andel 
 

 
Resultatet visar att det är färre pojkar som snusar år 2008 jämfört med år 2004, men av 
flickorna är det fler som snusar år 2008 än år 2004. Det är överlag, oavsett år, fler flickor än 
pojkar som inte snusar. De flesta pojkar och flickor använder inte snus år 2008. Resultatet 
överensstämmer med länsgenomsnittet för både pojkar och flickor när det gäller förändringen 
mellan åren 2004 till 2008. 
 

5.8 Trivsel och påverkansmöjligheter 

 
Nedan presenteras i tabell nio till tolv den eventuella förändring som skett mellan år 2004 och 
2008, angående pojkars och flickors upplevelse av trivsel och påverkansmöjligheter i skolan. 
Inga resultat tillhörande denna rubrik har förflyttas till bilaga, då de flesta resultat visar 
tydliga förändringar mellan åren. 
 
 

Kön År Röker inte 
 Röker ibland – 
röker dagligen Totalt 

Pojke 
 

  
2004 

 
45 

 
73 % 

 
17 

 
27 % 

 
62 

      
2008 

 
44 

 
52 % 

 
41 

 
48 % 

 
85 

Flicka   
2004 

 
104 

 
61% 

 
66 

 
39 % 

 
170 

    
2008 

 
116 

 
52 % 

 
108 

 
48 % 

 
224 

Kön År Snusar inte 
Snusar ibland – 
Snusar dagligen Totalt 

Pojke 
 

  
2004 

 
34 

 
56 % 

 
27 

 
44 % 

 
61 

      
2008 

 
58 

 
69 % 

 
26 

 
31 % 

 
84 

 
Flicka 

  
2004 

 
142 

 
87 % 

 
21 

 
13 % 

 
163 

    
2008 

 
170 

 
76 % 

 
54 

 
24 % 

 
224 
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Tabell 9. Pojkars och flickors trivsel i skolan åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att det har skett en förändring mellan åren angående elevers trivsel i skolan. 
En större andel både pojkar och flickor som upplever att de trivs ganska eller mycket bra år 
2008 jämfört med år 2004. Det är framför allt pojkar som rapporterar att de trivs bättre i 
skolan år 2008 än år 2004. År 2008 är det dock ungefär lika stor andel av båda könen som 
trivs ganska eller mycket bra i skolan. Resultatet överensstämmer med länsgenomsnittet för 
både pojkar och flickor när det gäller förändringen mellan åren. 
 
Tabell 10. Pojkar och flickor som tycker att det är arbetsro i klassummen åren 2004 och 2008, 
antal och andel. 
 

 
Det framkommer av resultatet att en förändring skett när det handlar om upplevelsen kring 
arbetsro i klassrummet. Pojkar tycker att det är sämre arbetsro år 2008, jämfört med år 2004, 
medan flickor tycker att det är bättre arbetsro år 2008 än år 2004. De flesta pojkar och flickor 
upplever dock att arbetsron i klassrummet är dålig, vilket är detsamma för båda åren. 
Resultatet stämmer inte överens med länsgenomsnittet för pojkar, då pojkarna i länet tycker 
att det är bättre arbetsro i klassrummet år 2008 jämfört med år 2004. Länsgenomsnittet för 
flickor överensstämmer med de resultat som framkommit, när det handlar om förändring 
mellan åren. 
 
 
 
 
 
 

Kön År 
Trivs ganska eller 

mycket bra 
Trivs sådär, dåligt 

eller inte alls Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
41 

 
68 % 

 
19 

 
32 % 

 
60 

      
2008 

 
67 

 
81 % 

 
16 

 
19 % 

 
83 

Flicka   
2004 

 
120 

 
71 % 

 
50 

 
29 % 

 
170 

    
2008 

 
177 

 
79 % 

 
47 

 
21 % 

 
224 

Kön År Arbetsro Dålig arbetsro Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
23 

 
38 % 

 
37 

 
62 % 

 
60 

      
2008 

 
23 

 
28 % 

 
59 

 
72 % 

 
82 

Flicka   
2004 

 
44 

 
26 % 

 
126 

 
74 % 

 
170 

    
2008 

 
77 

 
35 % 

 
143 

 
65 % 

 
220 
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Tabell 11. Pojkars och flickors upplevelse kring påverkansmöjligheter i skolan åren 2004 och 
2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att en förändring har skett gällande elevers påverkansmöjligheter i skolan. 
Överlag rapporterar den övervägande delen pojkar och flickor att de har goda 
påverkansmöjligheter båda åren. Andelen pojkar och flickor som tycker att de har goda 
påverkansmöjligheter minskar dock mellan åren 2004 och 2008. Drygt var tredje pojke och 
flicka tycker att påverkansmöjligheterna i skolan är dåliga, vilket överensstämmer för båda 
åren. Resultatet överensstämmer med länsgenomsnittet för båda könen gällande skillnaderna 
mellan åren. 
 
Tabell 12. Pojkar och flickor som tycker att lärarna planerar tillsammans med elever åren 
2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Resultatet visar att det skett en liten förändring mellan åren när det handlar om andelen pojkar 
och flickor som tycker att lärarna planerar tillsammans med eleverna. Det är färre pojkar och 
flickor som tycker att lärarna i hög utsträckning planerar tillsammans med eleverna år 2008 
jämfört med år 2004. Fler pojkar tycker att lärarna planerar i lägre utsträckning med eleverna 
år 2008, än år 2004. Lite mer än hälften av pojkarna och flickorna tycker dock att lärarna 
planerar i hög utsträckning med eleverna, vilket är detsamma för båda åren. Resultatet 
överensstämmer också med länsgenomsnittet mellan åren och för båda könen. 
 
 
 

Kön År 
Goda påverkans-

möjligheter 
Dåliga påverkans- 

möjligheter Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
41 

 
70 % 

 
18 

 
30 % 

 
59 

      
2008 

 
54 

 
65 % 

 
29 

 
35 % 

 
83 

Flicka   
2004 

 
119 

 
76 % 

 
38 

 
24 % 

 
157 

    
2008 

 
154 

 
71 % 

 
64 

 
29 % 

 
218 

Kön År 

Lärarna planerar i 
hög utsträckning 

med eleverna 

Lärarna planerar i 
låg utsträckning med 

eleverna Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
39 

 
63 % 

 
23 

 
37 % 

 
62 

      
2008 

 
44 

 
54 % 

 
38 

 
46 % 

 
82 

Flicka   
2004 

 
119 

 
69 % 

 
53 

 
31 % 

 
172 

    
2008 

 
138 

 
63 % 

 
81 

 
37 % 

 
219 
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5.9  Sammanfattning av hälsoförändringarna mellan åren 2004 och 2008 

 
Sammanfattningsvis är de främsta förändringarna som skett mellan åren att både pojkar och 
flickor upplever en ökad trivsel i skolan och mindre nervositet. Pojkar rapporterar därutöver 
förbättrade resultat- och flickor försämrade resultat gällande; livskvalitet, stress, irritation, 
alkoholintag och snusvanor år 2008. Flickor rapporterar likaledes förbättrade- och pojkar 
försämrade resultat rörande; utövande av fysisk aktivitet på fritiden, frukostintag samt 
upplevelse av en ökad arbetsro i klassrummet år 2008 än år 2004. Det är dock enbart en liten 
förändring som kan utläsas gällande ökad fysisk aktivitet på fritiden och förbättrade 
frukostvanor mellan åren för flickor. 
 
Det som för båda könen försämrats mellan åren är deras hälsorelaterade levnadsvanor så som 
lunch- och rökvanor och förminskad andel som cyklar eller går till skolan. Pojkar och flickor 
upplever också försämrade påverkansmöjligheter år 2008 jämfört med år 2004, vilket även 
innefattar berördas upplevelse av att lärare planerare tillsammans med elever. 
 

6 DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 

 
Till att börja med ska klargöras att det kontinuerligt under studiens gång varit angeläget med 
ett opartiskt och objektivt förhållningssätt vid bland annat; val av problemområde, 
intervjupersoner, under intervjutillfällena, vid intervjuutskrifter, vid val av variabler från Liv 
och Hälsa Ung, vid analys samt vid sammanfogande och redogörelse av resultat. Det ska 
också tilläggas att det var av vikt att innan sammanställning och analys av det kvantitativa 
materialet, genomföra samtliga intervjuer, för att inte några förkunskaper skulle innehas vid 
skapande av intervjuguide, under intervjutillfället, vid analys och vid sammanställning av det 
resultatet. 
 

6.1.1 Kvalitativ studie 
 
Valet av att genomföra en kvalitativ studie som komplement till den övergripande kvantitativa 
studien har enbart varit till fördel för studien. Kvalitativ studie har bidragit med användbar 
kunskap, vilket tillsammans med den kvantitativa studien givit en utökad och fördjupad 
förståelse för problemområdet, det är också en styrka med metoden som Patel och Davidson 
(2003) beskriver. Betydelsefull kunskap hade därför gått förlorad om inte en kvalitativ studie 
genomförts. Det ansågs viktigt att belysa både skolpersonals och elevers synvinklar i studien, 
för att återge trovärdig bild av verkligheten. Studiens första delmål hade inte heller, på ett lika 
fördjupande sätt kunnat besvaras genom något annat tillvägagångssätt eller metod. En 
kvalitativ studie som komplement till den kvantitativa studien var därför ett givet faktum och 
en överordnad styrka för studien.  
 
Analysmetoden, meningskoncentrering, som använts vid analys av det kvalitativt insamlade 
materialet, var mest passande i sammanhanget för att svara på det aktuella delmålet. Det beror 
på att analysmetodens främsta styrka enligt Kvale (1997) är att belysa en persons 
meningsfyllda aktivitet i det vardagliga livet och försöker återge en sådan trovärdig bild av 
verkligheten som möjligt, med ett deskriptivt förhållningssätt. De fem stegen som inkluderar 
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analysmetoden har noggrant efterföljts vid hantering av analysmaterialet. Problem vid 
användande av metoden eller andra svagheter med metoden har inte påträffats.  
 
Det första delmålet tillhörande den kvalitativa studien, hade kanske kunnat besvaras 
annorlunda, om frågorna i intervjuguiden formulerats och ställts på ett annat sätt eller att 
frågor tagits bort och nya tillförts. Oklart är dock om det genererat ett bättre eller sämre 
resultat i slutändan. Intervjuguidens huvudfrågor med följdfrågor, ”probes”, var tillräckligt 
ingående och omfattande för att det skulle resultera i ett innehållsrikt och allomfattande 
analysmaterial. Det var därför ingen svårighet att besvara det första delmålet. 
 
En fråga som skulle kunna tillföras i intervjuguiden är skolpersonals upplevelse om 
kombinationen hälsa och hållbar utveckling och dess betydelse för elevers eventuella 
hälsoförändring, då skolan är både hälsodiplomerad- och en utmärkt skola för hållbar 
utveckling. Frågan skulle så här i efterhand varit passande att ha med, för att bättre knyta an 
hälsa till hållbar utveckling. Det är dock inte säkert att en sådan fråga hade lett till att delmålet 
besvarats annorlunda. Liv och hälsa – Ung behandlar likaledes inte heller någon variabel om 
hållbar utveckling kopplat till hälsa. Det hade även varit intressant som avslutning av 
intervjun att efterfråga skolpersonals åsikter om en eventuell rediplomering. Frågan togs dock 
inte med då den inte i huvudsak upplevdes omfattas av syfte och ställt delmål. 
 
Urvalet av intervjupersoner kunde inte ha gjorts på något annat eller bättre tillvägagångssätt. 
Av de fyra intervjupersonerna, kontaktades till en början två stycken drivande personer för det 
hälsofrämjande arbetet på skolan, som under våren år 2008, intervjuats till kandidatuppsatsen 
(se Persson 2008). Ett snöbollsurval genomfördes sedan, vilket innebar att de två första 
tilltänka intervjupersonerna tipsade om minst två andra lämpliga intervjupersoner från 
skolpersonalen. Av de intervjupersoner som benämdes, tillfrågades de som ansågs passande 
och av dem kom slutligen två till att ingå i studien. De två första intervjupersonerna tipsade 
även om ungefär samma personer som kunde intervjuas, vilket kan ses som ett tecken på att 
mättnad uppnåtts. Sammantaget är och var verkligen intervjupersonerna som ingick i studien, 
lämpliga att intervjua och en garanti för det är också att de till exempel omtalade varandras 
namn under intervjuernas gång och beskrev varandra som drivande eller särskilt intresserade 
av det hälsofrämjande arbetet på skolan. Det fanns dock önskemål om att också intervjua 
någon ur skolledningen men det var dessvärre inte möjligt att finna en passande tid för 
genomförande av sådan en intervju.  
 
I studier där kvalitativ metod brukats används vanligtvis begreppet validitet vid diskussion om 
dess trovärdighet. Validitet innefattar att forskaren mäter det som avses mätas, det vill säga 
graden av trovärdighet. Begreppet reliabilitet i kvalitativa studier ser till den unika situationen 
som föreligger vid undersökningstillfället, men diskuteras inte vanligtvis vid kvalitativ metod. 
Det beror på att validitet och reliabilitet och dess innebörd, i de flesta fall smälter samman i 
studier med kvalitativ metod. Begreppet validitet kommer därför hädanefter användas för att 
beskriva och diskutera studiens trovärdighet och fasthet. Det är dock av vikt att ha i åtanke att 
ingen kvalitativ studie är densamma och därmed är det problematiskt att fastställa några 
exakta begrepp eller regler som säkerställer validiteten (Patel och Davidson 2003). 
 
Hänsyn har tagits till den kvalitativa studiens validitet genom att missivbrev och intervjuguide 
pilottestats innan de brukats. Missivbrevet och pilotguiden testades på en oberoende person, 
vilken är verksam inom skolväsendet, för dess brukbarhet och instrumenten upplevdes 
användbara utan vidare revideringar. Handledaren granskade också missivbrevet och 
intervjuguiden och gav sitt godkännande för att de kunde användas, innan de brukades.  
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Vid grundande frågor till intervjuguiden var det också viktigt att inte skapa frågor som var 
ledande eller vinklade. Intervjuguiden åtföljdes också noga vid varje intervjutillfälle och 
improvisation krävdes enbart vid några få tillfällen.  
 
En digital bandspelare användes för inspelning av de fyra intervjuerna och korta anteckningar 
skrevs ner efter varje intervju. Bandspelaren ansågs vara ett adekvat hjälpmedel, för att inget 
som nämndes under intervjun skulle förbises, några sådana problem uppstod inte. 
Anteckningarna som skrevs ner efter varje intervju sågs som ett sätt att garantera att det 
viktigaste dokumenterats om problem skulle uppstå och en intervju inte registrerats av 
bandspelaren, inga sådana problem uppträdde. Vid intervjuutskrift skrevs intervjuerna ut rakt 
av, enligt den inspelning som gjorts.  
 
Citat som tagits från intervjuerna har reviderats litet för att vara grammatiskt korrekta och 
uttryck som ”eh” och ”hm” har tagits bort. Intervjuutskrifterna jämfördes sedan med 
anteckningarna från respektive intervjutillfälle, för att jämföra att de överensstämde, vilket de 
också gjorde. Intervjupersonerna svarade också liknande på frågorna i intervjuguiden, vilket 
kan ses som ett tecken på god validitet. Det var också möjligt för intervjupersonerna att 
godkänna de tilltänka citaten som skulle presenteras i resultatet innan de togs med. Ingen av 
intervjupersonerna valde dock att revidera något eller några citat. Intervjupersonernas 
möjlighet att revidera och avslutningsvis godkänna citaten är något som borde leda till en 
högre validitet. En intervjuperson svarade dock inte på det elektroniska meddelandet med de 
bifogade citaten för eventuell revidering och godkännande, trots en påminnelse. 
Intervjupersonen sade dock direkt efter intervjutillfället att citat kunde plockas från intervjun. 
Därför kan det vara så att den aktuella intervjupersonen upplevde meddelandet med citaten 
som onödigt och valde att inte svara. Det har också kontinuerligt under analysarbetets gång 
ansetts viktigt att samtliga som ingått i studien fått ta lika stor plats i resultatet. Hänsyn har 
också tagits till att ingen intervjupersons svar ryckt loss från dess sammanhang. Det har även 
varit av vikt att eftersträva en god balans mellan text och citat, för att läsaren själv ska kunna 
bilda en uppfattning om studiens grad av validitet. 
 
Det är även av vikt i studier med kvalitativ metod att bedöma dess inre logik, det är angeläget 
att studien innehar en god logik. En god logik innebär att försöka skapa en röd tråd i studien 
som möjligt genom att sammanföra olika delar till en helhet (Patel och Davidson 2003). I det 
fallet har en god logik upprättats, då resultatet som framkommit sammanställts och försökt att 
presenterats i sådan logisk följd enligt ställt delmål. Text med tillhörande citat har också 
försökt redovisats på ett sådant strukturerat sätt som möjligt för att bilda en meningsfull 
helhet. 
 
Det kan dock vara problematiskt att överföra det resultat som framkommit från den kvalitativa 
studien till en situation utanför den studerade. Anledning till det är att oavsett om en liknande 
studie genomförs, har varje skola, sin unika verksamhet avseende; uppbyggnad, struktur, 
skolledning- och personal, nyckelpersoner, arbetsmetoder, inriktningar, elever och behov. 
Varje intervjuperson har också sina specifika värderingar, uppfattningar och upplevelser 
generellt och om det studerade fenomenet. Det leder troligen till att intervjupersoner från 
olika skolor har skilda uppfattningar om fenomenet och det kan därför vara svårt att överföra 
resultatet som framkommit. Resultatet kan dock fungera som ett inspirerande underlag till 
andra skolor vilka är intresserade av konceptet och vill arbeta mer hälsofrämjande. 
Tillsammans med det kvantitativa resultatet skapas dock en god helhet som kan vara 
användbar ur flera syften, vilket diskuteras längre fram i detta avsnitt.  
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Förankring av resultatet har skett genom att intervjupersonerna, fått ta del av de citat vilka 
valts ut, innan de presenterades i resultatet. Ingen av intervjupersonerna valde att revidera 
något, utan tyckte att citaten var användbara som de var. Intervjupersoner, skolledning och 
andra intresserade kommer även få ta del av det slutgiltiga resultatet vid färdigställd och 
godkänd studie. 
 

6.1.2 Kvantitativ studie 
 
Den kvantitativa studie som genomförts har fungerat som den övergripande studien till den 
mindre kvalitativa. Viktig data hade uteslutits om endast en metod brukats. Det var därmed en 
styrka att kombinera de två metoderna. Olika metoder krävdes också för att svara på syfte och 
ställda delmål. Kvantitativ metod gav möjlighet till bredare och mer generell kunskap av vikt 
för det studerade problemområdet. Svaghet med kvantitativ metod kan dock vara att 
analysarbetet först sker efter allt material samlats in, till skillnad mot kvalitativ metod, där 
analysarbetet fortlöper allt eftersom material samlas in. Det innebär att det är enklare att ha ett 
”levande förhållande” till sitt material och därigenom vidareutveckla nya idéer (Patel och 
Davidson 2003). Det har dock inte varit något problem i studien, då den kvantitativa metoden 
på ett lyckat sätt kombinerats med den kvalitativa metoden.  
 
Styrka med kvantitativ metod är också möjligheten till generaliserbarhet, vilket dessvärre inte 
alltid är genomförbart vid användande av kvalitativ metod. Det är därför ytterligare en 
anledning till vikten av att kombinera metoderna i studien. Generaliserbarhet handlar 
övergripande om att överföra de resultat som framkommit till en grupp jämförbara personer, 
sett till den studiepopulation som ingått i studien (Patel och Davidson 2003). Det är en 
avgörande styrka med metoden som innebär att de resultat som framkommit i det här fallet 
kan överföras till andra skolors elever, vilka liknar studiepopulationen som ingått i studien, 
för exempelvis framtida jämförelser gällande eventuella hälsoförändringar.   
 
Att genomföra en studie som innefattar en kvantitativ metod innebär även ibland möjlighet till 
totalundersökning, vilket är en styrka med metoden och i den här studien. Det innebär att de 
resultat som framkommit verkar som godtagbara för samtliga elever i årskurs två från den 
aktuella skolan, vid de två undersökningstillfällena. Några specifika signifikanstest har inte 
därför varit nödvändiga och särskilda samband mellan variabler har inte studerats, som 
exempelvis mellan psykisk ohälsa och stress. Den kvantitativa metod som använts i studien 
hade även en deskriptiv inriktning vilket är en fördel då det möjliggör att utläsa förändringar 
på gruppnivå, vilket varit nödvändigt för att svara på syfte och delmål.  
 
En svaghet med metoden och som berör val av studiepopulation, kan vara att Liv och hälsa – 
Ung, enbart riktar sig till elever årskurs två på gymnasiet. Studiepopulationen som ingick i 
studien kan därför ses som given, då det inte är möjligt att studera eventuella 
hälsoförändringar mellan åren i några andra årskurser på gymnasial nivå genom 
enkätundersökningen. Det finns därför en risk att de eventuella hälsoförändringarna som 
framkommit, kan vara av mer betydande karaktär, vid jämförelse av elevers hälsa i 
exempelvis årskurs ett mellan åren 2004 och 2008. Detta beror dock generellt på vilka elever 
som fått ta del av vilka hälsofrämjande aktiviteter och de aktiviteter som varit mest 
verkningsfulla, det är dock svårt att spekulera i, då denna exakta kunskap inte finns 
tillgänglig. Inför framtiden kan det därför vara nödvändigt att studera eventuella 
hälsoförändringar för respektive årskurs och mellan åren, till exempel innan en rediplomering 
av hälsoarbetet och sedan två år senare när det är dags för nästa rediplomering och så vidare. 
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Det bygger dock på att skolledning- och personal inser vikten av en för- och efter mätning av 
elevers hälsa, för utläsande av förhoppningsvis fördelaktiga förändringar. 
 
Studiepopulationen innefattar också fler flickor än pojkar, vilket har sin grund i att 
Carlforsska gymnasiet innehar flertalet program, vilka av tradition kan tyckas mer tilltalande 
för det kvinnliga än det manliga könet. Det handlar till exempel om frisör- samt textil- och 
designprogrammet. Skolan erbjuder även program som av tradition istället tilltalar fler pojkar 
som möjligheten att gå fotbolls- eller ishockeygymnasium. Något som kan leda till att de 
pojkar som läser de specifika programmen automatiskt är exempelvis oftare fysiskt aktiva, 
vilket kan inverka på studiens resultat. 
 
En fördel med metoden var att data från ett redan flera år tillbaka, välbeprövat instrument 
använts för inhämtning av data, vilket talar för god validitet och reliabilitet. Reliabilitet 
innebär i kvantitativa studier grad av tillförlitlighet och avsaknad av slumpmässiga fel (Patel 
och Davidson 2003). En lika övergripande och omfattande enkät, besvarad av lika många 
elever hade inte kunnat genomföras på egen hand, sett till varken tid eller resurser. Det ansågs 
också lämpligt att ta del av och nyttja den data som redan samlats in. Enkäten delades båda ut 
åren 2004 och 2008, till samtliga närvarande elever i årskurs två på den aktuella skolan. Det 
vill säga en svarsfrekvens runt 75 procent vartdera år, vilket får anses vara en godtagbar 
svarsfrekvens för att kunna generalisera resultatet. Svarsfrekvensen för respektive variabel var 
också hög. Hög svarsfrekvens för variablerna, talar också för en god reliabilitet. Reliabiliteten 
ökar desto fler som korrekt uppfattat och besvarat en variabel (Patel och Davidson 2003).  
 
Styrka med en egenkonstruerad enkät hade dock kunnat vara självkonstruerande av variabler, 
det hade då dessvärre inte varit möjligt att jämföra den förändring som skett mellan åren 
gällande elevers hälsa. Viktigt att ha i åtanke är också att det är tänkbart att andra variabler än 
de studerade genererat i tydligare och mer fördelaktiga hälsoförändringar. De variabler som 
valts ut för analys i studien, upplevdes dock vara tillräckligt omfattande och av vikt för att 
svara på det som efterfrågades. Variablerna ansågs även täcka in samliga delar av begreppet 
hälsa. Det fanns dock en önskan om att studera variabler mer kopplat till psykisk ohälsa som 
oro, ångest och nedstämdhet. Några sådana specifika variabler fanns inte med i 
undersökningarna för något av åren. De variabler som valdes ut från de båda under-
sökningarna överensstämde också för de valda åren, vilket var en förutsättning för att göra en 
jämförelse mellan åren och studera eventuella hälsoförändringar. Det var i vissa specifika fall 
en svårighet att finna överensstämmande variabler för de båda åren, då enkäten reviderats en 
litet mellan åren. Variabeln ”ålder” fanns exempelvis inte med i 2008 – års 
enkätundersökning. Det var dock inget större problem, då studiepopulationens ålder var 
relativt given, då de elever som ingick i studien gick i årskurs två på gymnasiet och var 
därmed åldersmässigt mellan 17 år till 18 år.  
 
Överlag upplevdes det som att samtliga valda variabler var lämpliga för ändamålet, 
överensstämde med det teoretiska underlag som redogjordes i bakgrunden och svarade på 
syfte och ställda delmål. Det är också kännetecken för en god validitet, vilket Patel och 
Davidson (2003) redogör. De fyra sista delmålen hade därför inte kunnat besvaras mer 
fördelaktigt genom någon annan metod. Handledaren och en utomstående person, verksam 
inom forskningsområdet från Landstinget Västmanland, fick också möjlighet kommentera och 
godkänna de slutgiltigt utvalda variablerna, vilka av båda upplevdes relevanta i 
sammanhanget. Det är också tecken på en god reliabilitet, att låta någon annan granska det 
som avses mätas (Patel och Davidson 2003). 
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Tillgång till det insamlade materialet erhölls från en kontakt på Landstinget Västmanlands 
kansli och var sammanställt i data- och statistikprogrammet SPSS. 15.0. Det borde ses som ett 
tecken på en god validitet, då det är personer med goda erfarenheter och kunskaper inom 
området som matat in datan i programmet. Det utesluter dessvärre inte helt att misstag eller 
fel begåtts vid inmatande av data. Datan upplevdes vara korrekt sammanställd. 
 
Egna analyser gjordes sedan gällande variablernas svarsalternativ. Först genomfördes en 
dikotomisering av respektive variabels svarsalternativ. Det kan dock diskuteras huruvida de 
indelningar som gjordes var korrekta eller inte, det är bland annat upp till läsaren att bedöma.  
Därefter gjordes bivariata analyser för att studera eventuella skillnader mellan år och kön samt 
de valda variablerna. Några problem vid genomförande av bivariat analys påträffades inte. 
Signifikansteseter har i dessa fall inte utförts, då det inte varit nödvändigt och för att studien 
som tidigare beskrivits var en totalundersökning. Varje resultat från bivariat analys har 
kontrollräknats och noggrant redovisats i respektive tabell, vilket är av vikt för studiens 
validitet och reliabilitet. Att presentera resultatet i tabellformat med tillhörande undertext 
ansågs också viktigt för att läsaren skulle kunna erhålla en lättöverskådlig och exakt 
redogörelse av resultaten. 
 

6.1.3 Länsgenomsnittet i förhållande till skolans hälsofrämjande arbete 
 
Tillgång till statistik över länsgenomsnittet för respektive vald variabel för de båda åren och 
uppdelat på kön, tilldelades av samma kontaktperson från Landstinget Västmanland som 
tidigare nämnts. Statistiken innefattade hur resterande pojkar och flickor i årskurs två på 
gymnasiet från andra gymnasieskolor i Västmanlands län besvarat respektive studerad 
variabel. Det ökade möjligheterna att avgöra om eventuella fördelaktiga hälsoförändringar 
berodde på det hälsofrämjande arbete skolan bedrivit eller inte. Inga svårigheter inträffade vid 
jämförelse mellan studiens resultat och länets. Länsgenomsnittet skänkte en god möjlighet till 
jämförelse, vilket också borde stärka studiens validitet. Studiens resultat och statistiken över 
länsgenomsnittet jämfördes och kontrollerades ett antal gånger, med tanke på bland annat 
studiens validitet. Det var dock problematiskt att urskilja hur stor eller precis skillnaden var 
mellan studiens resultat och länsgenomsnittet. Därför går det inte exakt att framhäva att det 
var på det ena eller andra viset. 
 
Det var också svårt att avgöra om en eller flera andra gymnasieskolor aktivt arbetar eller 
sedan tidigare arbetat hälsofrämjande och att det inverkar på länsgenomsnittets resultat. 
Carlforsska gymnasiet var dock i skrivande stund hitintills den enda gymnasieskolan som 
arbetade enligt konceptet ”Hälsodiplomerad skola” i Västmanlands län. Vetskap finns dock 
om att åtminstone en annan gymnasieskola i länet arbetar hälsofrämjande, fast enligt WHO:s 
koncept ”Hälsofrämjande skola” (se Persson 2008) sedan flera år tillbaka. Det framkommer 
också tydligt i Västerås utbildningsplan att samtliga skolor i kommunen skulle kontinuerligt 
arbeta för att främja en bättre hälsa hos elever. Det är dock upp till varje enskild skola att välja 
hur arbetet skulle genomföras, vilket säkerligen är en ytterligare faktor som kan inverka på det 
länsgenomsnittliga resultatet. Därför kan detta vara några bidragande orsaker till att det inte 
var några större skillnader mellan studiens- och länets resultat. Det kan också vara på det viset 
att konceptet eller det hälsofrämjande arbetet inte leder till de eventuella hälsoförändringar 
som förväntas, vid exempelvis jämförelse med andra gymnasieskolor i länet (se exempelvis 
McAlistar et. al 1982 och Pekkanen et. al 1995 för detta fenomen). I framtiden kan det därför 
vara intressant att genomföra en randomiserande kontrollerande studie, för att studera om 
konceptet verkligen leder till fördelaktiga hälsoförändringar hos eleverna. Ett försök 
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genomfördes dock i studien angående att utläsa eventuella hälsoförändringar mellan åren, 
med utgångspunkt i de resurser som funnits tillgängliga för ändamålet. 
 
Förankring av resultatet, vilket tidigare redogjorts, kommer att ske genom att Carlforsska 
gymnasiet får ta del av samtliga framkomna resultat vid färdigställd samt godkänd studie, 
både i pappersform och muntligt. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Nedan redogörs de fynd som framkommit av resultatet kopplat till syfte och ställda delmål. 
Först redovisas fynden för det kvalitativa resultatet, tillhörande studiens första delmål. Sedan 
presenteras de viktigaste fynden från det kvantitativa resultatet och de fyra sista delmålen. 
Därefter beskrivs de gemensamma fynd och förväntningar som påträffats avseende båda 
studierna. Sedan genomförs en förankring av resultatet i förhållande till tidigare presenterade 
studier och slutligen diskuteras resultatets överförbarhet, praktiska tillämpning och förslag på 
vidare forskning. 
 

6.2.1 Fynd kopplat till kvalitativ studie 
 
Viktigt fynd som framkom från studiens kvalitativa del och första delmål, rörande 
skolpersonals upplevelse av eventuell förändring kopplat till elever psykiska hälsa var att 
elever, vilka deltagit vid tillfällena aktivitet ”Lugn stund” erbjöds, sade att de kände sig bättre 
till mods. Flera önskade även utöva mer av aktiviteten på fritiden. Resultatet visade också att 
stress var ett problem i skolan och orsaker till stress beskrevs vara svårigheter för elever att 
tidsmässigt planera sina timmar och allt för högt ställda krav på sig själva. Överlag framhävs 
att flickor var de som generellt upplevdes ha en sämre psykisk hälsa och att den försämrats de 
senaste åren. Skolpersonalen uttryckte därför ett ökat behov av fler insatser med fokus på att 
förbättra den psykiska hälsan. Ökad medvetenhet om problemet, sedan skolan börjat arbeta 
hälsofrämjande, var också en anledning till att skolan vill arbeta mer med att förbättra elevers 
psykiska hälsa. Pojkar beskrevs ha en bättre psykisk hälsa än flickor, då de inte upplevs vara 
lika utseendefixerade och antogs därmed fokusera på andra aktiviteter i stället. Det framkom 
dock av en intervjuperson att utseendefixeringen bland pojkar ökat de senaste åren. 
 
Betydelsefullt fynd tillhörande skolpersonals upplevelse av förändring avseende elevers 
hälsorelaterade levnadsvanor var att elever blivit mer villiga att utöva fysisk aktivitet vid 
håltimmar och längre lunchraster. Elever beskrevs också vara mer medvetna om vad goda 
kostvanor innebar och vikten av att äta frukost ökat. De klagade till exempel på att maten i 
skolmatsalen inte alltid levde upp till den standard som den borde, att det inte alltid serverades 
en hälsosam kost. Det kunde handla om att det var vitt bröd istället för fullkornsbörd som 
erbjuds till lunch, vilket elever reagerat på.  
 
När det handlar om alkoholvanor kan inte intervjupersonerna utläsa några särskilda 
förändringar mellan åren, det framhölls dock att det var förbjudet att dricka alkohol på skolan. 
Frågan är bara om skolan därmed anser att problemet är löst? Det är dock något som skolan 
behöver arbeta ytterligare med för att göra elever mer medvetna om de olika skador som 
alkoholintag kan orsaka. Elevers tobaksvanor, så som rökning, uppfattas ha minskat sedan 
skolan började arbeta hälsofrämjande. Förklaringar till det beskrivs vara bestämmelser som att 
skolområdet ska omfattas av en rökfrimiljö och att elever direkt varnas av rektor vid upptäckt 
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av rökning på skolområdet. En större andel elever framhölls också vilja sluta röka och 
behovet samt efterfrågan av en antirökkampanj anses ha ökat. Flickor var de som generellt 
sågs röka, trots rökförbudet på skolan. Det behövs kanske därför hårdare krav än 
rektorsvarning på skolan, för att verkligen poängtera att skolområdet ska vara en rökfrimiljö? 
Angeläget är också att se till att samtliga elever är medvetna om förbudet, genom att 
exempelvis återupprepa informationen kontinuerligt och tydliggöra genom att skylta med att 
det är en rökfrimiljö. Ett av Korpens kriterier för en hälsodiplomerad skola är också att den 
ska omfattas av en rökfrimiljö.  
 
Några konkreta svar på problematiken och eventuell förändring gällande snusvanor gavs inte. 
Det kan vara något i framtiden att diskutera med elever och för öka deras vetskap om 
snusanvändning och dess hälsokonsekvenser. Problematiskt kan dock vara att det inte finns 
lika evidensbaserad forskning gällande den ohälsa som snus jämfört med vad rökning kan 
leda till.  
 
Viktigt fynd kopplat till skolpersonals upplevelse gällande förändringen av elevers trivsel var 
att intervjupersonerna tyckte att trivseln ökat i skolan. En förklaring beskrevs vara att skolans 
elevhälsoinspiratörer och socialpedagog gjorde ett viktigt arbete för att öka elevers trivsel. Ett 
hinder för att skapa en ökad trivsel ansågs dock vara elever som har svårt att planera sina 
studier tidsmässigt, vilka kommer efter i skolarbetet och som därmed upplever att skolmiljön 
blir jobbig. Personalen har också skickat ut en enkät för att eleverna ska få ge sina synpunkter 
på mindre trivsamma miljöer i skolan och utifrån de inkomna svaren gjordes vissa 
förbättringar. Avseende om påverkansmöjligheterna förändrats sedan skolan börjat arbeta 
hälsofrämjande framkom att inga större förändringar skett. Det fanns möjligheter för elever att 
påverka men många elever upplevdes inte göra det i alla fall på grund av försiktighet. 
Skolpersonalen beskriver dock att de gjorde vad de kunde för att uppmuntra elever att ingå i 
olika demokratiska processer. I framtiden kan det vara betydelsefullt att ytterligare förtydliga 
vikten av och framhålla de alternativ som finns i skolan gällande elevers påverkan. 
 
Överlag framkom att det hälsofrämjande arbetet pågått för kort tid för att utläsa några större 
förändringar avseende elevers hälsa. Det beskrevs även att det generellt varit svårt att ”nå ut” 
med kunskaper till alla elever och påverka dem. Elever beskrevs sammantaget ha ett bättre 
medvetande gällande betydelsen av återhämtning på grund av stress, ha förbättrade matvanor, 
inneha ett ökat intresse för att utöva fysisk aktivitet på ledig tid i skolan, rökte inte lika ofta -i 
alla fall inte på skolområdet- samt antogs uppleva en ökad skolmässig trivsel. Flickor 
upplevdes ha en sämre psykisk hälsa och uppfattades röka oftare än pojkar på skolan. 
Avslutningsvis fanns också en stark framtidstro att skolans hälsoarbete skulle generera i 
utökad hälsa hos eleverna. Medvetenheten fanns dock om att det arbetet kunde ta lång tid och 
att det var angeläget att inte ge upp det hälsofrämjande arbetet.   
 

6.2.2 Fynd kopplat till kvantitativ studie  
 
Viktiga och fördelaktiga fynd rörande den förändring som skett mellan åren, från den 
kvantitativa studien och de fyra sista delmålen gällande pojkars hälsa var angående delmål: 
 
2. Upplevd hälsa; förbättrad livskvalitet med 15 procent. 
3. Psykisk hälsa; minskad nervositet med 14 procent, minskad irritation med tio procent och 
minskad stress med 14 procent. 
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4. Hälsorelaterade levnadsvanor; minskat alkoholintag med fem procent och minskad 
snusanvändning med 13 procent. 
5. Trivsel och påverkansmöjligheter; ökad trivsel i skolan med 13 procent.       
 
Viktiga och fördelaktiga fynd rörande den förändring som skett mellan åren gällande flickors 
hälsa var angående delmål: 
 
2. Upplevd hälsa; någon förbättring har inte skett avseende delmålet. 
3. Psykisk hälsa; minskad nervositet med tio procent. 
4. Hälsorelaterade levnadsvanor; ökad fysisk aktivitet med tre procent och förbättrade 
frukostvanor med likaledes tre procent. 
5. Trivsel och påverkansmöjligheter; ökad trivsel och arbetsro i skolan med åtta respektive nio 
procent. 
 
Det anses också viktigt i sammanhanget att redogöra för de tre minst fördelaktiga 
hälsoförändringar som skett mellan åren 2004 och 2008, för pojkar respektive flickor och som 
skolan borde vara extra vaksam över och arbeta mer med i framtiden, varav anledningen till 
att den statistiken presenteras. Det handlar om hälsoförändringar för pojkar vilka tillhör 
delmålen: 
 
2. Upplevd hälsa; någon tydlig försämring har inte skett avseende delmålet. 
3. Psykisk hälsa; någon tydlig försämring har inte skett avseende delmålet. 
4. Hälsorelaterade levnadsvanor; ökad andel rökare med 21 procent och minskad andel som 
äter skollunch fyra till fem dagar i veckan med tolv procent.  
5. Trivsel och påverkansmöjligheter; minskad arbetsro med tio procent. 

 
För flickor berör det hälsoförändringar vilka tillhör delmålen: 
 
2. Upplevd hälsa; någon tydlig försämring har inte skett avseende delmålet. 
3. Psykisk hälsa; någon tydlig försämring har inte skett avseende delmålet. 
4. Hälsorelaterade levnadsvanor; ökad andel som brukar alkohol, tobak som cigaretter och 
snus med tolv, tio och elva procent.  
5. Trivsel och påverkansmöjligheter; någon tydlig försämring har inte skett avseende 
delmålet.  
 
Samtliga ovan redogjorda resultat överensstämde också med länsgenomsnittet för båda könen, 
förutom rörande pojkars alkoholintag, då det är fler pojkar i övriga länet som oftare dricker 
alkohol i årskurs två. Värt att nämna är också, angående de fynd som presenterades ovan, att 
flickor i många fall redan år 2004 uppvisade dålig hälsa inom vissa områden till exempel 
rörande psykisk hälsa och stress. Sådana data, vilka tidigare presenterats, ska självfallet 
hänsyn tas till vid planering och genomförande av eventuella åtgärder och dylikt. Detsamma 
gäller för pojkar och de resultat vilka visar på ”sämre” statistik och som borde förbättras i 
framtiden.   
 

6.2.3 Fynd och förväntningar kopplat till kvalitativ och kvantitativ studie 
 
Viktigt fynd som överensstämmer för både den kvalitativa och kvantitativa studien var att 
både skolpersonal och elever ansåg att trivseln ökat i skolan. Det framkom också att flickor 
förbättrat sina matvanor avseende antal dagar i veckan de äter frukost, en intervjuperson 
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upplevde också att en konsekvens av det hälsofrämjande arbetet varit att eleverna förbättrat 
sina frukostvanor, i det här fallet flickorna. Ett annat resultat som skolpersonal upplevde 
förändrats var att antalet elever som frivilligt utövar fysisk aktivitet ökat, vilket också 
överensstämde med det kvantitativa resultatet, dock enbart för flickor.  
Skolpersonalen förväntades sig också att elevers stress skulle ha minskat mellan åren, vilket 
var fallet för pojkar men inte för flickor. Resultatet var även detsamma gällande 
skolpersonalens uppfattning om att flickor är de som mår sämst psykiskt vilket överensstämde 
med de kvantitativa resultat som framkom för båda åren. Andra fynd från resultatet var att 
skolpersonal trodde att antalet elever som röker minskat mellan åren, det kvantitativa 
resultatet visade dock det motsatta för båda könen. Det är dock angeläget att framhäva att de 
förbättringar som skett gällande elevers hälsa mellan åren inte nödvändigtvis beror på skolans 
hälsofrämjande arbetet, vilket också länsgenomsnittet indikerar. Det hälsofrämjande arbetet 
kan troligtvis ha bidragit till vissa fördelaktiga förändringar gällande elevers hälsa, det är dock 
svårt att specifikt avgöra vilka.   
 
Sammanfattningsvis ska även nämnas att några särskilda förväntningar inte fanns på resultatet 
innan påbörjad studie. En förhoppning var dock att det hälsofrämjande arbetet skulle ha 
bidragit till fördelaktiga förändringar gällande elevers hälsa och i förhållande till 
länsgenomsnittet. Det kan dessvärre vara ett flertal bakomliggande faktorer till det 
framkomna resultatet, vilka tidigare försökt diskuterats. En viktig anledning till studiens 
resultat är dock säkerligen att allt hälsofrämjande arbetet kräver långsiktighet, effekterna av 
en insats eller projekt likt detta, kanske inte framträder förrän flera år framåt. Det var också 
något skolpersonalen var medveten om. Därför är det angeläget att också i framtiden fortsätta 
att arbeta hälsofrämjande.  
 

6.2.4 Förankring av resultatet i förhållande till tidigare forskning 
 
Till en början gällande resultatets förankring och jämförelse med tidigare studier ska 
poängteras att den studerade studiepopulationens ålder inte helt överensstämmer med den 
ålder som redogjorts i bakgrundslitteraturen gällande ungas hälsa. Studiepopulationens ålder 
var 17 till 18 år och den ålder som presenterades i bakgrunden var generellt 15 till 16 år. 
Anledningen till att datan ändå valts att ta med i bakgrunden var att enbart någon enstaka 
studie med den aktuella studiepopulationens ålder påträffades vid eftersök av vetenskapligt 
underlag, vilken också presenteras. Åldersskillnaden borde dock inte vara något problem vid 
jämförelse och eventuell generalisering mellan studiens- och andra studiers resultat, då det 
inte är någon nämnvärd skillnad mellan studiepopulationens och åldrarna som beskrevs i 
bakgrunden. Datan skildrar också hur det ser ut i samhället överlag. 
 
Det som framkom angående elevers upplevda hälsa var att flickor mådde sämre jämfört med 
pojkar. Flickor tenderade att uppvisa både en sämre upplevd hälsa och värderad livskvalitet än 
för pojkar och båda åren, vilket också överensstämde med länsgenomsnittet och en tidigare 
studie gjord av FHI (2006).  Den övervägande delen av pojkarna och flickorna rapporterade 
båda åren en god upplevd hälsa, det är också resultat som studier av SOU (2000), 
Socialstyrelsen (2005) och Hjern (2006) påvisar. Resultatet visade dock att flickor försämrat 
sin upplevda hälsa, vilket överensstämmer med tidigare studier av (FHI 2006). Andelen 
pojkar med god upplevd hälsa var oförändrat 82 procent mellan åren medan en förbättring 
skett avseende värderad livskvalitet. Det ska dock påpekas i sammanhanget att de flesta 
flickor som inte upplevde sig ha en god hälsa eller var nöjda med sitt liv, rapporterade varken 
bra eller dålig upplevd hälsa. Skolan kan dock arbeta mer aktivt för att försöka förbättra 
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elevernas upplevda hälsa, innefattande deras värderade livskvalitet, då resultatet visar på en 
negativ utveckling för flickor. Det borde leda till eftertanke och åtgärder hos lokala politiker, 
aktiva inom folkhälsoområdet, skolledning och andra involverade i det hälsofrämjande 
arbetet. 
 
Studier visar också att ungdomars psykiska hälsa försämras med åldern och hos båda könen. 
Det framkommer även att det är fler flickor än pojkar som har en sämre psykisk hälsa 
(Socialstyrelsen 2005, FHI 2006). Resultatet som framkom av studien visade likaledes att det 
var flickor som framförallt led av en sämre psykisk hälsa, i huvudsak mätt som nervositet och 
irritation. Positivt i det här fallet och som går emot den samhällsmässiga utvecklingen var att 
det skett en tydlig förbättring när det gäller elevers upplevelse av nervositet på den aktuella 
skolan och i länet överlag. Skolan erbjuder bland annat återhämtningsövningen ”Lugn stund” 
och kan säkerligen ha lett till en liten förbättring gällande elevers upplevelse av nervositet. 
Det förklarar dock inte den generella nedgången i länet överlag. Gällande elevers upplevelse 
av irritation skiljer det sig mellan könen och det var enbart pojkarna som förbättrade 
resultaten mellan åren. Andelen flickor som var ofta irriterade har ökat mellan åren, vilket är i 
enlighet med tidigare studier (Socialstyrelsen 2005, FHI 2006). Utvecklingen för båda könen 
överensstämde även med länsgenomsnittet, det var därför en svårighet att peka ut skolans 
hälsofrämjande arbete som en orsak till att pojkarna visade förbättrad psykisk hälsa gällande 
minskad irritation. Tidigare studier visar dock att skolan kan genom att införa tid för 
avslappning, mental träning och massage minska och förebygga förekomst av stress och 
därigenom öka elevers psykiska hälsa (Nickel et al. 2005, Haraldsson et al. 2008).  
 
En studie av Hjern, Alvfen och Östberg (2008) framhåller att skolstress kan leda till psykiska 
besvär. Det ansågs därför av vikt i studien att belysa elevernas upplevelse av stress, även om 
inte några konkreta samband mellan psykisk ohälsa och stress studerades i studien. Skolan har 
också arbetat med att försöka minska stress bland elever, då det av skolpersonal upplevts vara 
ett angeläget område att fokusera på efter vad statistik från Liv och hälsa– Ung visat. 
Resultatet i den här studien visade att de flesta pojkar sällan var stressade, 74 procent år 2008, 
medan de flesta flickor var ofta stressade, 64 procent, vilket är i linje med vad tidigare studier 
visat, då det handlar om att flickor oftare är stressade än pojkar (FHI 2006, SOU 2006, Nilsen 
och Hansson 2007). De som intervjuades ur skolpersonalen beskrev också att de upplevde att 
det var fler flickor som mådde psykiskt dåligt och var mer stressade jämfört med pojkar. 
Östberg och Modin (2007) har kommit fram till att flickor som upplever allt för höga krav 
gällande skoluppgifter har fyra gånger högre risk att uppleva psykosomatiska symptom. Det 
är intressant att belysa, då det var fler flickor än pojkar i studien som oftare led av stress och 
psykisk ohälsa, vilket kan bero på allt för högt ställda krav i skolarbetet, från sig själva och 
eller omgivningen. Carlforsska gymnasiet var dock medveten om problemet i fråga och ville 
arbeta mer för att minska i huvudsak stress hos elever.  
 
Karasek och Theorell (1990) beskriver problematiken kring stress, allt för höga krav och liten 
kontroll över sin livssituation genom Krav-kontroll modellen. Författarna påvisar genom 
modellen betydelsen av att uppleva en god arbetsmiljö med lagom höga krav, både inre och 
yttre samt känna god kontroll över sin arbetssituation för att anamma en god hälsa. Modellen 
kan således vara något som fler skolor skulle kunna använda sig av och utgå från i sitt 
hälsofrämjande arbete gällande aktiviteter för att förbättra den psykiska hälsan, då den kan 
skänka en ökad förståelse för vikten av att hitta en balans i livet och dess betydelse för hälsa. 
Detta är således ett område att belysa ytterligare i framtiden. Det är även viktigt för att bland 
annat kartlägga orsaker bakom flickors ökade psykiska ohälsa och finna lämpliga och 
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evidensbaserade åtgärder, vilka är användbara och applicerbara i den dagliga skol-
verksamheten.  
 
Gällande hälsorelaterade levnadsvanor som fysisk aktivitet visade resultatet att pojkar på den 
aktuella skolan var mer aktiva än flickor. Hela 90 procent av pojkarna och 76 procent av 
flickorna var fysiskt aktiva på fritiden år 2008. Att pojkar är mer fysiskt aktiva på fritiden 
jämfört med flickor överensstämmer med tidigare studier av Westherståhl (2003), Rasmusen 
(red.) med flera (2004) och FHI (2006). Studiens resultat visade också att det skett en ökning 
med tre procent från år 2004 till år 2008, för flickor som var fysiskt aktiva på fritiden. Den 
procentuella ökningen kan bero på skolans hälsofrämjande arbete, då skolpersonal upplever 
att elever blivit mer intresserade av och villiga att utöva fysisk aktivitet i skolan på ledig tid 
som vid längre lunchraster och håltimmar. Det framkom också av skolpersonal att de arbetat 
särskilt med att förbättra elevers fysiska aktivitet, vilket troligen bidragit till i det här fallet, 
flickors utökade fysiska aktivitet. Det skulle i sådana fall vara i linje med en tidigare studie, 
av Beurden et al. (2003), vilken visade att det är möjligt att förbättra elevers fysiska aktivitet 
genom att undervisa om ämnet. Uteslutas ska dock inte att det kan bero på en samhällsmässig 
förändring överlag.   
 
Studiens resultat visade även gällande elevers matvanor att det skett en liten förbättring för 
flickors avseende deras frukostintag. Det innebär att cirka 75 procent av båda könen år 2008 
åt frukost fyra till sju dagar i veckan, tidigare studier har dock visat att pojkar oftare äter 
frukost än flickor (Rasmusen (red.) et al. 2004, FHI 2006). Resultatet avseende flickors 
förbättrade frukostintag kan troligtvis bero på skolans hälsofrämjande arbete, då skolpersonal 
upplevde att matvanorna, specifikt elevers frukostvanor, förbättrats sedan de börjat arbeta mer 
hälsofrämjande. Skolpersonalen upplevde även att eleverna var medvetna om vikten av att äta 
mer nyttigt och regelbundet, vilket är i linje med en studie av Berg med flera (2002), där det 
framkommer att det kan vara möjligt att förbättra elevers matvanor genom att skänka dem 
ökade kunskaper om ämnet.  
 
När det gällde elevers matvanor så som intag av skollunch, åt ungefär 80 procent, av båda 
könen från den aktuella skolan lunch fyra till fem dagar i veckan. En studie av Rasmusen 
(red.) med flera (2004) visar dock att ungefär 87 procent av ungdomarna åt skollunch varje 
dag. Resultatet kan därför tyckas vara något i underkant och Carlforsska gymnasiet borde 
arbeta för att öka antalet elever som äter skollunch samtliga vardagar, särskilt då skolan 
uppvisade en större andel elever som åt skollunch nästan eller alla vardagar i veckan år 2004. 
Skolpersonal beskrev även att eleverna blivit mer uppmärksamma på vad som serverades i 
matsalen, om det exempelvis var fullkorn eller inte och så vidare. Resultatet kan således bero 
på att elever tycker att den skollunch som serveras inte lever upp till den standard som 
förespråkas och väljer således andra alternativ, kanske mer hälsosamma alternativ, till lunch? 
Skolan bör därför undersöka hur det förhåller sig i verkligheten, kanske genom en enkel 
enkätundersökning: Finns förutsättningarna i skolan att göra de korrekta valen i detta fall 
avseende mat, utifrån det som förespråkas? Varför/varför inte? Kan eventuella problem 
åtgärdas? 
 
Resultatet som framkom från elevernas svar angående alkoholvanor visade att lite mer än 
hälften aldrig eller enbart en gång i månaden drack alkohol båda åren. Att resultatet år 2008, 
inte visar på någon större könsskillnad gällande alkoholanvändande är i linje med studier som 
CAN (2008). Att flickor dricker litet oftare alkohol än pojkar år 2008, kan bero på en allmän 
samhällsutveckling som pågått sedan mitten av 1980-talet, men utvecklingen håller dock på 
att avstanna (FHI 2006). Vid förfrågan om skolpersonalen upplevde att det skett en förändring 
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angående elevers alkoholvanor sedan de börjat arbeta hälsofrämjande, gavs ett kort svar att 
det absolut var förbjudet att ta med samt inta alkohol på skolområdet. Det kan uppfattas som 
att skolan inte arbetat särskilt med frågan och borde därför i framtiden lägga mer kraft på det. 
Svaret var inte heller helt oväntat med tanke på att tidigare studier visat att det är svårt att 
arbeta alkoholförebyggande i skolor, då elever, särskilt pojkar, ofta anammar sina föräldrars 
alkoholvanor. Det förespråkas därför att föräldrar till barn i övre skolåldern bör vara en 
lämplig målgrupp att försöka påverka, för att förändra elevers inställning till alkoholbruk 
(Clark och Lohéac 2007). Det är också något som den aktuella skolan kan ha i åtanke i sitt 
fortsatta hälsofrämjande arbete.  
 
Resultatet visade även att ungefär hälften av samtliga elever år 2008 rökte och andelen rökare 
har ökat hos båda könen mellan åren, vilket är i linje med studier som FHI (2006). För pojkar 
har en 21 procentig ökning skett och andelen flickor som röker har ökat med tio procent från 
år 2004 till år 2008. Att andelen rökare som var flickor ökat överensstämmer med vad tidigare 
studier visat, men att det ska ha skett en viss nedåtgång sedan år 1997 (FHI 2006). CAN 
(2008) beskriver dock att andelen rökare som är flickor ökar, vilket kan förklara studiens 
ökning av flickor som röker, men eventuellt inte ökningen för pojkar. Det framkom även av 
resultatet gällande snusning att det var fler pojkar, båda åren, som snusade jämfört med 
flickor, vilket överensstämmer med tidigare studier av FHI (2006). Detta förklarar dock inte 
varför det skett en ökning på elva procent mellan åren när det gäller andel flickor som snusar, 
medan andelen pojkar som använder snus minskat med 13 procent. CAN (2008) framhåller att 
det har skett en utjämning de senaste åren mellan könen gällande andelen som snusar, det kan 
stämma då det var ungefär lika stor andel elever som snusade år 2008. Minskningen 
respektive ökningen för könen kan således ha sin grund i en samhällsmässig utveckling 
överlag. Skolpersonal beskrev också att elever önskade få hjälp med tobaksbruk i större 
utsträckning, vilket kan bero på orsaker som ett ökat användande av tobak eller vara en följd 
av skolans hälsofrämjande arbete.  
 
Resultatet visade att både pojkars och flickors trivsel ökat sedan skolan börjat arbeta 
hälsofrämjande. Skolpersonal upplevde också att trivseln ökat. Det var dock i huvudsak 
pojkarna som rapporterade ökad trivsel i skolan med 13 procent och för flickorna var 
ökningen åtta procent. Att den övervägande delen av eleverna trivs i skolan överensstämmer 
med länsgenomsnittet och med studier gjorda av FHI (2006). Andelen elever som tyckte att 
det var god arbetsro i klassrummet har minskat för pojkar med tio procent och ökat för flickor 
med nio procent mellan åren. Av pojkarna från den aktuella skolan ansåg en högre andel än 
pojkarna i länet att det var en sämre arbetsro i klassrummen år 2008 än år 2004. Den 
övervägande delen av eleverna rapporterade även att det var en dålig arbetsro i klassrummen 
båda åren. Studier av FHI (2006) visar exempelvis att pojkar i högre utsträckning än flickor 
upplever att skolarbetet är uttröttande, vilket bland annat skulle kunna bero på en stökig 
arbetsmiljö. Att dock flickor ansåg att arbetsron i klassrummet ökat, kan vara en följd av 
skolans hälsofrämjande arbete, då de uttalat arbetat med den biten. Carlforsska gymnasiet 
innehar också fler flickor än pojkar.   
 
Gällande elevers påverkansmöjligheter i skolan ansåg båda könen att de minskat mellan åren, 
vilket även överensstämde med länsgenomsnittet. En knapp övervägande andel elever tyckte 
att det fanns goda möjligheter till påverkan båda åren. Andelen elever som rapporterade att 
lärarna planerade tillsammans med eleverna minskade mellan åren. Skolpersonal beskrev 
arbetet med att försöka involvera elever i olika demokratiska processer som svårt, då eleverna 
upplevdes sakna intresse och motivation till det. De försökte även uppmuntra elever att 
påverka och komma med olika idéer till aktiviteter, bland annat kopplat till det 
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hälsofrämjande arbetet, något som hitintills inte varit lika framgångsrikt som det kunde vara. 
Det kan därför vara samhällsmässigt problematiskt överlag att involvera elever i demokratiska 
processer, då studier från FHI (2006) också påvisar att allt färre elever är med och påverkar 
olika delar i skolan.  
 
En studie beskriver dock att för elever ska känna delaktighet och inflytande i skolan samt 
erhålla en bättre hälsa, måste de inneha och uppleva empowerment. Elevers empowerment ses 
därmed som en grundförutsättning till utökad delaktighet och förbättrad hälsa (Tones 2005). 
Naidoo och Wills (2000) och Tones (2005) framhåller att skolan särskilt ska uppmuntra till en 
positiv inlärningsmiljö genom att arbeta hälsofrämjande, med huvudfokus på faktorer som 
kommunikation, analysering och problemlösande. Det handlar även om att elever ges insikt 
om vilka livsvillkor eller bestämningsfaktorer som styr hennes hälsa (SOU 2000). Korpen 
borde därför i sitt koncept möjligtvis tydligare fokusera det hälsofrämjande arbetet på begrepp 
som empowerment och inneha en specifik kriterie för och eller en kriterie som helt 
ombegriper begreppet. I nuläget finns en kriterie kallad ”Delaktighet”, den borde eventuellt 
revideras och innefatta och eller döpas om till: ”Delaktighet och empowerment”.  
 
Skolpersonal och andra berörda bör också ytterligare tydliggöra vikten av att vara med och 
påverka, kanske behövs nytänkande gällande olika påverkanskanaler som till exempel 
Internet, för nå ut till eleverna? Skolpersonal upplevde dock att skolans elevhälsoinspiratörer, 
vilka utbildats av Korpen, bidrog till nya påverkanskanaler för elever specifikt i det 
hälsofrämjande arbete. Elevhälsoinspiratörerna kan därmed uppfattas vara av betydande vikt i 
skolans hälsofrämjande arbete, då studier framhåller att elever som är delaktiga i och kan 
påverka sina arbetsförhållanden i skolan samt upplever att olika lagar och regler är rättvisa, 
påverkar hur de trivs i skolan (WHO 2004). Elever vilka i hög grad får vara med och påverka 
i skolan, mår bättre psykiskt, fysiskt och socialt (FHI 2004, SOU 2006).  
 
Det som dock krävs för att elever ska känna kontroll över sina liv och erhålla en bättre hälsa 
är att elever upplever en känsla av sammanhang, KASAM. Begreppet är något som 
skolsköterskan på skolan i huvudsak arbetar efter i det hälsofrämjande arbete (Persson 2008). 
Det är något som kräver att eleven känner hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i sin 
vardag. Alla människor pendlar mellan att uppleva ett starkare och svagare KASAM. 
Individer med ett högt KASAM har en bättre förmåga att tillgodose sig kunskaper kring risker 
som ohälsosamma vanor kan medföra och har därför godare möjligheter att undvika ohälsa 
(Antonovsky 1991). Carlforsska gymnasiet borde därför arbeta mer tydligt med KASAM, för 
att elever ska kunna utöka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till en god hälsa och 
därigenom göra bättre och hälsosammare val.  
 
KASAM är också något som skolor vilka vill hälsodiplomeras borde informeras om via 
Korpen. Eventuellt kunde fördelaktigtvis begreppet ingå i någon av de uppsatta kriterierna, 
vilka måste uppfyllas för att bli en hälsodiplomerad skola eller inneha en egen kriterie. Skolan 
arbetar dock enligt ett salutogent perspektiv när det handlar om att utgå från de faktorer som 
främjar hälsa snarare än de som orsakar ohälsa, vilket är i enlighet med Antonovskys syn på 
hälsa. Det är ett tankesätt som bör bibehållas i det framtida hälsofrämjande arbetet, vid 
framtagande av olika aktiviteter och dylikt. Studier visar även att elever, flickor, som upplever 
ett svagt KASAM och är stressade också i större utsträckning mår sämre psykiskt, sambandet 
kan inte utläsas för pojkar. Det kan möjligtvis vara en bidragande faktor till den höga andel 
flickor på skolan som är stressade och har en sämre psykisk hälsa det är något som bör 
utforskas vidare i framtiden.  
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Generellt gällande de resultat som framkommit och ovan diskuterats, är det av vikt att ha i 
åtanke likt en studie av St. Leger och Nutbeam (2000) påvisat, att allt hälsofrämjande arbete i 
skolan bör ske kontinuerligt, minst en gång i veckan, för att det ska generera i en förbättrad 
hälsa hos elever. Hur kontinuerligt och väl Carlforsska gymnasiet bedrivit sitt hälsofrämjande 
arbete kan enbart de involverade avgöra, det kan dock vara en anledning till att det i vissa fall 
enbart skett en liten eller ingen förändring mellan åren, vilken är till fördel för hälsan. Det 
behövs också fler utvärderingar, för att säkerställa att hälsofrämjande arbete överlag leder till 
fördelaktiga hälsoförändringar hos elever (Mukoma och Flisher 2004). 
 

6.2.5 Resultatets överförbarhet och praktiska tillämpning 
 
Det framkomna resultatet överensstämmer i hög utsträckning med tidigare studier och 
länsgenomsnittet som tidigare redogjorts, vilket ökar generaliserbarheten för det kvantitativa 
resultatet, men inte nödvändigtvis för det kvalitativa. En anledning till det är att kvalitativa 
studier har sin grund i olika personers uppfattningar och upplevelse om ett fenomen. I det här 
fallet överensstämde intervjupersonernas upplevelser till viss del med det kvantitativa 
resultatet, vilket borde stärka studien generaliserbarhet och validitet. Intervjupersonerna 
upplevde till exempel att eleverna förbättrat sina frukostvanor, att den fysiska aktiviteten ökat 
och att det var en trivsammare stämning i skolan. De resultaten överensstämde med det 
kvantitativa resultatet i huvudsak för flickor, gällande frukostvanor och fysisk aktivitet. Det 
var små förändringar men skolan hälsodiplomerades först år 2006, vilket förhoppningsvis 
talar för att fler fördelaktiga och tydligare hälsoförändringar framträder i framtiden.   
 
Studiens resultat kan användas i den praktiska verksamheten, även om det inte i alla avseende 
går att framhålla att det är skolans hälsofrämjande arbete som bidragit till de förändringar som 
skett eller inte. Skolpersonal, engagerade i arbetet med att förbättra elevers hälsa, kan se 
studien som en genomgående utvärdering av det som bedrivits hitintills. Det går att göra en 
jämförelse före och efter intervention. Skolpersonalen, varje lärare, vet också allra bäst vad de 
särskilt betonat som angeläget gällande hälsa under deras undervisningstillfällen. De kan 
också därför genom egen eftertanke, avgöra huruvida troligt det är att skolans hälsofrämjande 
arbete bidragit till de aktuella förändringarna eller inte.  
 
Resultatet skänker också kunskap om och framhäver områden som vidare behöver förbättras 
gällande exempelvis elevers hälsorelaterade levnadsvanor, studiens delmål fyra. Det kan 
fungera som nya utgångspunkter i det hälsofrämjande arbetet och bidra till att aktiviteter 
vidareutvecklas och förbättras. Tydliggöras ska dock att det hälsofrämjande arbetet inte är 
fyra personers göra, likt de som intervjuades, utan det krävs att hela skolan, tillsammans, 
arbetar för en bättre hälsa. Det handlar om att skapa en gemensam plattform för det 
hälsofrämjande arbetet. Varje person måste veta vad hans eller hennes uppgifter är i arbetet, 
vad han eller hon ska bidra med, kanske i sitt specifika ämnesområde. Det behöver inte handla 
om några komplexa och svåra saker, utan i vissa fall kan det handla om ett vänligt bemötande 
och en enkel fråga som: ”Hur mår du idag?”. Angeläget är därför att poängtera att 
hälsofrämjande arbete generellt och i skolan, inte är några få personers uppgifter, utan något 
som alla inblandade måste eftersträva för lyckade resultat.   
 
Resultatet skulle också kunna bidra till att politiker, yrkesverksamma inom folkhälsoområdet 
och hälsointresserad personal från andra skolor ges ökad vetskap om det studerade fenomenet, 
om hälsofrämjande arbete i skolan överlag och dess betydelse för elevers hälsa. Det är viktigt 
att uppmärksamma att det finns möjligheter, att det går att arbeta med hälsa i skolan och att 
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det kan leda till förbättrad hälsa hos både personal och elever. Synergieffekter kan inte 
uteslutas. Carlforsska gymnasiet är hälsodiplomerad för hela skolan, innefattande både 
personal och elever. Det är något som skulle kunna studeras vidare i framtiden, det vill säga 
att undersöka hälsodiplomeringens eventuella hälsoeffekt för både personal och elever. 
 
WHO och Sveriges regering uppmanar också till utökat hälsofrämjande arbete i skolor, därför 
är också studien aktuellt i sitt sammanhang. Det är dock upp till politiker i varje kommun att 
följa de mål som WHO och regeringen satt upp och därmed uppmana skolor till utökat 
hälsoarbete men också stödja och belöna skolor som arbetar mer hälsofrämjande. Deras arbete 
är av vikt för att främja hälsosamma livsstilar och ett friskt åldrande i framtiden. Således är 
det också viktigt att lyfta fram de goda exempel som finns gällande skolor som arbetar 
hälsofrämjande, för att understryka att de gör ett betydelsefullt arbete.  
 
Angeläget är dock att skolan innehar ett strukturerat hälsofrämjande arbete innefattande 
exempelvis en gemensam vision, en helhetssyn på hälsa, mätbara mål, engagerad personal och 
elever samt avsatta medel för utvärdering. Det är av särskild vikt att genomföra utvärderingar, 
där av intresset för att denna studie, för att undersöka om det verkligen leder till några 
förbättringar. Framförsikt är ett nyckelord i sammanhanget, då hälsofrämjande arbete av detta 
slag ofta genererar positiva hälsoeffekter längre fram i tiden. Det är också något som politiker 
och andra personer med maktutövande, måste acceptera, för att fler ska våga avsätta resurser 
för att arbeta hälsofrämjande och för att det ska bli möjligt att skapa en bättre och jämlikare 
folkhälsa och i slutändan en mer hållbar framtid.  
 
Framtida forskning inom problemområdet, skulle som tidigare nämnts, vara att genomföra en 
randomiserande kontrollerande studie, för att säkerligen ta reda på huruvida eventuella 
förändringarna beror på skolans hälsofrämjande arbetet eller inte. Det skulle gynna 
forskningen kring hälsofrämjande arbete i skolan, då flera skolor kanske vill arbeta 
hälsofrämjande men inte vågar på grund av att det i vissa fall kostar en summa extra pengar 
och för att hälsoeffekterna av det hälsofrämjande arbetet är oklara. Framtida forskning kan 
också vara att studera samband mellan elevers hälsa och betyg, då studier visat att 
hälsofrämjande arbete i skolan, kan förbättra elevers inlärningsförmåga och därmed förbättras 
även betygen. Det skulle också i framtiden vara av intresse att studera elevers och föräldrars 
upplevelse om konceptet och rörande eventuell hälsoförändring. 
 
Ett försök till att jämföra eventuella hälsoförändringar, före och efter intervention, har 
genomförts i studien med hänsyn till de resurser som funnits tillgängliga för ändamålet, vilket 
tidigare beskrivits. Säkerligen har skolans hälsofrämjande arbete bidragit till flera av de 
hälsoförändringar som skett, det går dock inte att konstatera exakt i vilken grad det bidragit. 
Avslutningsvis har också löpande under diskussionsavsnittets gång givits förslag på vidare 
forskning inom problemområdet.  
 

6.3 Etikdiskussion 

 
Hänsyn har under studiens gång tagits till de etikregler som tidigare presenterats; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De ha noga 
efterföljts för att skydda den enskilda individens identitet, vilket var av särskild vikt avseende 
intervjupersonerna som ingått i studien. Sammantaget uppstod inga etiska problem. Det ska 
dock förtydligas att nyttjandekravet införlivas helt, först efter att studien är färdigställd och 
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godkänd, då resultatet kan spridas vidare till bland annat berörda personer från den aktuella 
skolan och som ingått i studien. 
 

7 SLUTSATSER 
 

• Intervjupersoner upplevde att elever förbättrat sina hälsorelaterade levnadsvanor så 
som utövande av fysisk aktivitet, matvanor i huvudsak frukostvanor och minskad 
andel rökare. Skoltrivseln ansågs också ha ökat. 
 

• Gällande den upplevd hälsan ökade andelen pojkar som var nöjda med sin livskvalitet 
mellan åren, medan flickors minskade. 

 
• Avseende elevers psykiska hälsa minskade båda könens nervositet mellan åren. Pojkar 

som ofta kände irritation minskade mellan åren men inte flickors som ökade. 
Upplevelsen av stress för pojkar minskade också, men flickors ökade.  

 
• Angående hälsorelaterade levnadsvanor framkom att flickors fysiska aktivitet ökat 

något mellan åren, medan pojkars minskade litet. Något färre av båda könen cyklade 
eller gick ofta till skolan. Fler flickor åt frukost fyra till sju dagar i veckan, för pojkar 
var siffrorna oförändrade mellan åren. Pojkars intag av skollunch fyra till fem dagar i 
veckan minskade och för flickor hade ingen förändring skett. Alkoholanvändningen 
för pojkar minskade mellan åren men ökade för flickor. Rökvanorna försämrades för 
båda könen och pojkars snusanvändning minskade, medan flickors ökade. 

 
• Båda könens trivsel i skolan ökade mellan åren. Flickors upplevelse av arbetsro i 

klassrummet ökade också, medan pojkars minskade. Båda könen rapporterade även att 
deras påverkansmöjligheterna i skolan minskat och att lärarna planerade mindre sällan 
tillsammans med eleverna.   

 
• Skolans hälsofrämjande arbete har troligtvis bidragit till elevers förbättrade hälsa, men 

det är problematiskt att avgöra i vilken utsträckning. Vidare forskning inom området 
behövs därmed för att utläsa det hälsofrämjande arbetets egentliga effekt på elevers 
hälsa. 
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”Hälsodiplomerad gymnasieskola i Västmanland – 
Förändringen av elevers hälsa åren 2004 och 2008” 

 
En kvalitativ och kvantitativ studie ska genomföras. Studien behandlar samma ämnesområde 
som kandidatuppsatsen, dock med annorlunda vinkling. Kandidatuppsatsen handlade om det 
hälsofrämjande arbetets process i en hälsofrämjande- och hälsodiplomerad gymnasieskola i 
Västmanlands län. Den hälsodiplomerade gymnasieskolan som ingår i studien, ingick också i 
kandidatuppsatsen. Syftet med studien är att studera om någon förändring skett gällande 
elevers psykiska hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor samt upplevelse av trygghet och trivsel i 
årskurs två, mellan åren 2004 till 2008, i en hälsodiplomerad gymnasieskola i Västmanlands 
län. Det är av intresse att belysa skolan som arena för det hälsofrämjande arbetet och det är 
angeläget att studera om det hälsofrämjande arbete som en hälsodiplomerad skola genomför, 
kan förändra elevers hälsa och på sikt bidra till en bättre folkhälsa.  
 
Önskvärt är att omkring fem intervjuer genomförs med skolpersonal med olika befattning från 
den hälsodiplomerade gymnasieskolan. Enkätmaterialet Liv och hälsa Ung Västmanland för 
årskurs två, för den aktuella skolan åren 2004 till 2008, ska också studeras för att urskilja 
eventuella skillnader angående förändring till exempel gällande elevers hälsovanor. Resultatet 
från samtliga intervjuer och analys av enkätmaterial kommer att presenteras i en 
magisteruppsats i folkhälsovetenskap. 
 
Viktig information inför intervjutillfället är att intervjun är frivillig och att det är fritt att när 
som helst välja att avbryta den. Svaren från intervjuerna behandlas med stor försiktighet och 
varsamhet och används endast i detta avseende. Varje enskild intervjupersons konfidentialitet 
ska noga aktas och respekteras. Det ska inte vara möjligt spåra svaren till respektive 
intervjuperson, om inte den aktuella individen godkänner det. Dina svar är dock av stor 
betydelse för genomförande av studien.  
 
Samtliga intervjupersoner är välkomna att kontakta ansvarige för studien, antingen via telefon 
och eller via e-post, angående frågor och eller funderingar inför den kommande intervju. 
 
Ansvarig för studien är: 

 
Louise Persson     Västerås 2008-10-14 

 
 
Student från det folkhälsovetenskapliga magisterprogrammet, 
Mälardalens högskola i Västerås. 
 
Telefonnummer mobil: 073 - 038 89 18 
 
E-post: lpn05004@student.mdh.se 
 
 
Handledare: Kristina Pellmer Wramner 
Universitetslektor vid akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV),  
Mälardalens Högskola i Västerås.
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”Hälsodiplomerad gymnasieskola i Västmanland – 
Förändringen av elevers hälsa åren 2004 och 2008” 

 
  Intervjuguide 

 
Bakgrundsinformation 
 
1. Berätta litet kort vilken yrkesroll du har på skolan (eventuellt i det hälsofrämjande 
arbetet)? 

 
Probes:  Vet du när skolan blev hälsodiplomerad? Är du väl insatt i vad konceptet 

inbegriper? 
 

Är du engagerad i det hälsofrämjande arbetet på skolan? Om ja, hur? Vad?  
 
Har du något specifikt ansvarsområde? Vilket i sådana fall? 
 
Anser du att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande i skolan? Varför / varför 
inte? 

 
 

Upplevelse kring elevers psykiska hälsa 
 
1. Kan du berätta om du upplevt att det skett någon förändring när det gäller elevers 
psykiska hälsa, sedan skolan började arbeta hälsofrämjande? 

Probes: Om ja, vilken förändring tror du dig ha uppmärksammat? Om nej, varför tror du 
att du inte upplevt någon förändring? 

  
Kan du ge tre exempel på hälsotillstånd hos eleverna som går att koppla samman 
med psykisk hälsa, som förändrats sedan skolan börjat arbeta hälsofrämjande? 
Om nej, vad tror du det beror på? Upplever du att eleverna mår bättre? Orkar de 
studera flitigare? Hur är det med stress, irritation och nervositet bland elever?  
 
Upplever du någon skillnad när det gäller eventuella förändringar mellan könen? 
Upplever du att pojkar och eller flickor har en bättre / sämre psykisk hälsa? Om 
ja, vad tror du det beror på?  
 
Upplever du att eleverna är mindre sjuka? Har sjukfrånvaron minskat? 
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Upplevelse kring elevers hälsorelaterade levnadsvanor 
 
1. Upplever du att elevernas levnadsvanor (fysisk aktivitet och mat,- alkohol- och 
tobaksvanor) förändrats sedan skolan börjat arbeta hälsofrämjande?  

      Probes: Om ja, hur yttrar sig det i sådana fall? Kan du ett par eller några konkreta 
exempel? Om nej, vad tror du det beror på?  

 
 
Upplevelse kring elevers trivsel och påverkansmöjligheter 
 
1. Upplever du att det skett någon förändring på skolan när det gäller elevers upplevelse 
av trygghet, trivsel och påverkansmöjligheter sedan skolan började arbeta 
hälsofrämjande? 
 

Probes:  Varför / varför inte? Om ja, hur yttrar sig det? Om nej, varför tror du att det är 
så? Finns någon särskild hotbild? Våld? Mobbing? Skadegörelse? 

  
 Upplever du att elever kan påverka skolarbetet? Har det ökat sedan skolan 

började arbeta hälsofrämjande? Varför / varför inte? Vad beror det på? 
 
 

Tron på det framtida hälsofrämjande arbetet 
 
Slutligen: Tror du att hälsofrämjande arbete i skolan kan förbättra elevers hälsa? 
 

Probes:  Varför / varför inte? 
 
Skulle du vilja påstå att du är bra på att uppmärksamma saker och ting i din 
vardag / omgivning? 
 

 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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”Hälsodiplomerad gymnasieskola i Västmanland – 
Förändringen av elevers hälsa åren 2004 till 2008” 

 
Frågor hämtade från enkäten Liv och hälsa Ung i Västmanland, vilka 
överensstämmer för åren 2004 och 2008: 
 
 
Allmän fråga 
 
”Är du pojke eller flicka?” 
 
 Pojke 
 Flicka 
 
Fråga; 
 
2004: 1 
2008: 1 
 
Upplevd hälsa 
 
”Hur mår du?” 
 
Mycket bra 
Bra 
Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 
 
Fråga: 
 
2004: 22 
2008: 27 
 
”Hur nöjd är du med ditt liv?” 
 
Väldigt nöjd 
Nöjd 
Varken nöjd eller missnöjd 
Missnöjd 
Väldigt missnöjd 
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Fråga: 
 
2004: 23 
2008: 28  
 
Psykisk hälsa 
 
”Hur ofta har du under de senaste tre månaderna känt dig…” 
 

• Stressad? 
• Irriterad? 
• Nervös? 

 
Aldrig      
Sällan      
Ibland      
Ofta      
Alltid 
 
Frågor: 
 
2004: 28 a) b) f)  
2008: 32 f) g) h) 
 
Hälsorelaterade levnadsvanor 
 
Fysisk aktivitet 
 
”Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd/svettas?” 
 
Varje dag 
4-6 gånger i veckan 
2-3 gånger i veckan 
En gång i veckan 
1-3 gånger i månaden 
Mindre än en gång i månaden 
Aldrig 
 
Fråga: 
 
2004: 57 
2008: 84 
 
”Hur ofta brukar du göra följande…” 

 
• Cykla eller gå till skolan?  
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Aldrig      
Någon eller några grr/år     
Några grr/mån      
Minst en gång/vecka     
Nästan varje dag 
 
Fråga:  
 
2004: 121 a)  
2008: 106 a) 
 
 
Matvanor 
 
Hur många dagar i veckan äter du  lunch i skolan? 
 
Varje dag 
4-6 dagar 
1-3 dagar 
Sällan eller aldrig 
 
Fråga: 
 
2004:50 
2008:79 
 
Hur ofta brukar du äta följande måltider… 
 

• Frukost? 
 
Varje dag 
4-6 dagar 
1-3 dagar 
Sällan eller aldrig 
 
Frågor: 
 
2004: 49 a)  
2008: 78 a)  
 
 
Alkohol- och tobaksvanor 
 
Röker du? 
 
Nej, jag har aldrig rökt 
Nej, jag har slutat röka 
Ja, jag röker någon gång ibland 
Ja, jag röker dagligen 
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Fråga: 
2004:64 
2008:62 
 
Snusar du? 
Nej, jag har aldrig snusat 
Nej, jag har slutat snusa 
Ja, jag snusar någon gång ibland 
Ja, jag snusar dagligen 
 
Fråga: 
 
2004:65 
2008:63 
 
”Hur ofta har du de senaste månaderna druckit alkohol?” 
 
Aldrig 
Varannan månad eller mer sällan 
Ungefär en gång i månaden 
Två till fyra gånger i månaden 
Fyra gånger i veckan eller mer 
 
Fråga: 
 
2004:68 
2008:53 
 
 
Upplevelse av trivsel och påverkansmöjligheter i skolan 
 
”Hur trivs du i skolan?” 
 
Mycket bra 
Ganska bra 
Sådär 
Ganska dåligt 
Mycket dåligt 
 
Frågor: 
 
2004: 106 
2008: 85 
 
”Hur väl stämmer detta…” 
 

• I klassrummen är det lugnt, man har arbetsro? 
 
Stämmer precis 
Stämmer ganska bra 
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Stämmer till viss del 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 
 
Fråga: 
 
2004: 105 d) 
2008: 103 d) 
 
”Hur ofta stämmer detta…” 
 

• Elever får vara med och påverka det man gör i skolan? 
• Lärarna planerar tillsammans med oss elever? 

 
Nästan aldrig 
Ganska sällan 
Ibland  
Ganska ofta 
Nästan alltid 
 
Frågor: 
 
2004: 103 c) d) 
2008: 101 b) c) 
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Variabel  
nummer 

Variabel Bortfall antal 
(n) 

Bortfall procent 
(%) 

2004: 1  
 
2008: 1 

Är du pojke eller flicka? 2004: 1 
 
2008: 5 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 22 
 
2008: 27 

Hur mår du? 2004: 6 
 
2008: 6 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 23 
 
2008: 28 

Hur nöjd är du med ditt liv? 2004: 7 
 
2008: 6 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 28 a) 
b) f) 
 
2008: 32 f) 
g) h) 

Hur ofta har du under de senaste tre 
månaderna känt dig… 

• Stressad? 
• Irriterad? 
• Nervös? 

2004: a) 4 b) 4 
f) 4 
 
2008: f) 6 g) 5 
h) 6  

2004: a) < 3,5 
 b) < 3,5 f) < 3,5 
 
2008: f) < 3,5 
 g) < 3,5 h) < 3,5 

2004: 57 
 
2008: 84 

Hur ofta brukar du träna på din fritid, 
mer än 30 minuter, så att du blir 
andfådd/svettas? 

2004: 3 
 
2008: 11 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 121 
a) b) 
 
2008: 106 
a) b) 

Hur ofta brukar du göra följande… 
• Cykla eller gå till skolan? 
• Cykla eller gå till dina 

fritidsaktiviteter? 
 

2004: a) 10  
b) 12 
 
2008: a) 10  
b) 16 

2004: a) 4,2 b) 5  
 
 
2008: a) < 3,5 b) 5 

2004: 50 
 
2008: 79 

Hur många dagar i veckan äter du 
lunch i skolan? 
 

2004: 10 
 
2008: 10 

2004: 4,2 
 
2008: < 3,5 

2004: 49 a) 
 
2008: 78 a)  

Hur ofta brukar du äta följande 
måltider… 

• Frukost? 

2004: a) 4 
 
2008: a) 14 

2004: a) < 3,5 
 
2008: a) 4,4 

2004: 64 
 
2008: 62 

Röker du? 
 

2004: 5 
 
2008: 8 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 65 
 
2008: 63 

Snusar du? 2004: 13 
 
2008: 9 

2004: 5,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 68 
 
2008: 53 

Hur ofta har du de senaste månaderna 
druckit alkohol? 

2004: 4 
 
2008: 9 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 106 
 
2008: 85 

Hur trivs du i skolan? 
 

2004: 7 
 
2008: 10 

2004: < 3,5 
 
2008: < 3,5 

2004: 103 
c) d) 
 
2008: 101 
b) c) 

Hur ofta stämmer detta… 
• Elever får vara med och 

påverka det man gör i skolan? 
• Lärarna planerar tillsammans 

med oss elever? 

2004: c) 7 d) 21 
 
 
2008: b) 16 c) 
16  

2004: c) < 3,5 d) 
6,4 
 
2008: b) 5 c) 5 
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   Hur mår du?  

 Kön   Mycket bra Bra 
Varken bra 
eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Totalt 

Pojke År 2004 23 28 7 2 2 62 
    2008 42 29 10 3 2 86 
  Totalt (p) 65 57 17 5 4 148 
Flicka År 2004 48 72 43 6 1 170 
    2008 53 102 57 13 0 225 
  Totalt (f) 101 174 100 19 1 395 

 
 

   Hur värderar du din livskvalitet, hur nöjd är du med ditt liv?  

 Kön   Väldigt nöjd Nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd Missnöjd 

Väldigt 
missnöjd Totalt 

Pojke År 2004 21 23 13 4 1 62 
    2008 37 37 6 5 1 86 
  Totalt (p) 58 60 19 9 2 148 
Flicka År 2004 44 81 32 9 2 168 
    2008 51 97 60 14 3 225 
  Totalt (f) 95 178 92 23 5 393 

 
 

Kön   

Hur ofta har du under senaste tre mån. känt dig stressad?  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt 
Pojke År 2004 11 8 19 21 4 63 

2008 11 21 31 21 1 85 
Totalt (p) 22 29 50 42 5 148 

Flicka År 2004 3 14 52 78 23 170 
2008 4 20 58 102 42 226 

Totalt (f) 7 34 110 180 65 396 

 
 

Kön   

Hur ofta har du under senaste tre mån. känt dig nervös?  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Total 
Pojke År 2004 9 17 22 13 2 63 

2008 17 25 35 8 1 86 

Total (p) 26 42 57 21 3 149 
Flicka År 2004 7 41 72 37 13 170 

2008 15 79 88 36 7 225 
Totalt (f) 22 120 160 73 20 395 
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   Hur ofta har du under senaste tre mån. känt dig irriterad?    

 Kön   Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt 
Pojke År 2004 8 13 25 15 2 63 
    2008 7 20 44 15 0 86 
  Totalt (p) 15 33 69 30 2 149 
Flicka År 2004 4 39 73 45 9 170 
    2008 3 34 101 82 6 226 
  Totalt (f) 7 73 174 127 15 396 

 
 

Kön   Hur ofta tränar du på fritiden, mer än 30min, så att du blir andfådd/svettas? Totalt 

    
Varje 
dag 

4-6 ggr i 
v 

2-3 ggr i 
veckan 

en gång 
i veckan 

1-3 ggr i 
mån. 

< än 1 
gång i 
mån. Aldrig 

Varje 
dag 

Pojke År 200
4 12 21 18 8 2 1 1 63 

    200
8 6 36 26 6 3 5 0 82 

  Totalt (p) 18 57 44 14 5 6 1 145 
Flicka År 200

4 13 28 59 26 9 18 18 171 

    200
8 7 46 90 28 26 15 12 224 

  Totalt (f) 20 74 149 54 35 33 30 395 

 
 

   Hur ofta cyklar eller går du till skolan?  

 Kön   Aldrig 
Någon eller 
några ggr/år 

Några 
ggr/mån 

Minst en 
gång / vecka 

Nästan 
varje dag Totalt 

Pojke År 2004 16 10 3 3 27 59 
    2008 22 10 10 2 38 82 
  Totalt (p) 38 20 13 5 65 141 
Flicka År 2004 40 28 23 14 63 168 
    2008 63 29 35 20 78 225 
  Totalt (f) 103 57 58 34 141 393 

 
 

   Hur många dagar i veckan äter du lunch i skolan?  

Kön   4-5 dagar 1-3 dagar 
Mer sällan eller 

aldrig Totalt 
Pojke År 2004 54 6 0 60 
    2008 66 12 7 85 
  Totalt (p) 120 18 7 145 
Flicka År 2004 135 24 8 167 
    2008 177 40 5 222 
  Totalt (f) 312 64 13 389 
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   Hur ofta äter du frukost under en vanlig vecka?  

Kön   Varje dag 4-6 dagar 1-3 dagar Sällan / aldrig Totalt 
Pojke År 2004 40 7 8 7 62 

    2008 51 12 12 9 84 

  Totalt (p) 91 19 20 16 146 

Flicka År 2004 94 28 21 28 171 

    2008 120 42 34 23 219 

  Totalt (f) 214 70 55 51 390 

 
 

   Röker du?  

Kön   
Nej, jag har 
aldrig rökt 

Nej, jag har 
slutat röka 

Ja, jag röker 
någon gång 

ibland 
Ja, jag röker 

dagligen Totalt 
Pojke År 2004 35 10 12 5 62 
    2008 38 6 25 16 85 
  Totalt (p) 73 16 37 21 147 
Flicka År 2004 85 19 41 25 170 
    2008 94 22 75 33 224 
  Totalt (f) 179 41 116 58 394 

 
 

   Snusar du?  

Kön   
Nej, jag har 

aldrig snusat 
Nej, jag har 
slutat snusa 

Ja, jag snusar 
någon gång 

ibland 
Ja, jag snusar 

dagligen Totalt 
Pojke År 2004 27 7 13 14 61 
    2008 56 2 20 6 84 
  Totalt (p) 83 9 33 20 145 
Flicka År 2004 135 7 17 4 163 
    2008 161 9 35 19 224 
  Totalt (f) 296 16 52 23 387 

 
 

   Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit alkohol?  

Kön   Aldrig 

Varannan 
mån el 

mer 
sällan 

Ung. 1 
gång i 
mån 

2-4 ggr o 
mån 2-3 ggr/v 

4 gånger 
i v eller 

mer Totalt 
Pojke År 2004 6 12 16 22 4 2 62 
    2008 7 26 18 26 7 1 85 
  Totalt (p) 13 38 34 48 11 3 147 
Flicka År 2004 26 55 33 48 7 2 171 
    2008 29 51 43 79 16 5 223 
  Totalt (f) 55 106 76 127 23 7 394 
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   Hur trivs du i skolan?  

Kön  
Mycket 

bra Ganska bra "så där" Ganska dåligt 
Mycket 
dåligt Totalt 

Pojke År 2004 16 25 12 6 1 60 
    2008 26 41 11 2 3 83 
  Totalt (p) 42 66 23 8 4 143 
Flicka År 2004 51 69 37 10 3 170 
    2008 71 106 35 9 3 224 
  Totalt (f) 122 175 72 19 6 394 

 
 

   I klassrummen är det lugnt, man har arbetsro…  

Kön   
Stämmer 

precis 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 
till viss del 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
inte alls Totalt 

Pojke År 2004 7 16 22 12 3 60 
    2008 3 20 30 18 11 82 
  Totalt (p) 10 36 52 30 14 142 
Flicka År 2004 9 35 70 48 8 170 
    2008 19 58 68 53 22 220 
  Totalt (f) 28 93 138 101 30 390 

 
 

   Eleverna får vara med och påverka det man gör i skolan…  

Kön   
Nästan 
aldrig 

Ganska 
sällan Ibland 

Ganska 
ofta 

Nästan 
alltid Totalt 

Pojke År 2004 5 13 22 12 7 59 
    2008 14 15 33 18 3 83 
  Totalt (p) 19 28 55 30 10 142 
Flicka År 2004 16 22 60 42 17 157 
    2008 27 37 87 54 13 218 
  Totalt (f) 43 59 147 96 30 375 

 
 

   Lärarna planerar tillsammans med oss elever…  

Kön   Nästan aldrig 
Ganska 
sällan Ibland Ganska ofta Nästan alltid Totalt 

Pojke År 2004 8 15 22 7 10 62 
    2008 

17 21 23 20 1 82 

  Totalt (p) 25 36 45 27 11 144 
Flicka År 2004 18 35 56 43 20 172 
    2008 36 45 77 46 15 219 
  Totalt (f) 54 80 133 89 35 391 
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                                                  Hur mår du? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Mycket bra 
2.Bra 
3.Varken bra  
eller dåligt 
4.Dåligt 
5.Mycket  
dåligt 

Mean 
1,72 

 
Median 

2,00 
 

 

Mean 
1,73 

 
Median 

2,00 
 

Mean 
2,02 

 
Median 

2,00 

Mean 
2,00 

 
Median 

2,00 

                                       Hur nöjd är du med ditt liv? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Väldigt nöjd 
2.Nöjd 
3.Varken nöjd  
eller missnöjd 
4.Missnöjd 
5.Väldigt 
missnöjd 

Mean 
1,91 

 
Median 

2,00 
 

 

Mean 
1,89 

 
Median 

2,00 
 

Mean 
2,09 

 
Median 

2,00 

Mean 
2,09 

 
Median 

2,00 

Hur ofta under de tre senaste månaderna har du haft besvär av nervositet? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Aldrig 
2.Sällan 
3.Ibland  
4.Ofta 
5.Alltid 

Mean 
2,48 

 
Median 

2,00 

Mean 
2,31 

 
Median 

2,00 

Mean 
2,97 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,83 

 
Median 

3,00 
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Hur ofta under de tre senaste månaderna har du haft besvär av irritation? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Aldrig 
2.Sällan 
3.Ibland  
4.Ofta 
5.Alltid 

Mean 
2,75 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,71 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,05 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,19 

 
Median 

3,00 

   Hur ofta under de tre senaste månaderna har du haft besvär av stress? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Aldrig 
2.Sällan 
3.Ibland  
4.Ofta 
5.Alltid 

Mean 
2,75 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,57 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,57 

 
Median 

4,00 

Mean 
3,53 

 
Median 

4,00 

               Hur ofta brukar du träna på din fritid, minst 30 minuter? 

Min. 1 Max 7 
Rang 6 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Varje dag 
2.4-6 ggr./v 
3.2-3 ggr/v 
4.1 ggr/v 
5.1-3 ggr/mån. 
6.Mindre än 1  
ggr/mån. 
7.Aldrig 

Mean 
3,24 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,33 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,65 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,55 

 
Median 

3,00 

                          Hur ofta brukar du cykla eller gå till skolan? 

Min. 1 Max 5 
Rang 6 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Aldrig 
2.Någon/några  
ggr/år  
3.Någon/några  
ggr/mån. 
4.Minst 1 ggr/v. 
5.Nästan varje 
dag 

Mean 
3,17 

 
Median 

4,00 

Mean 
3,18 

 
Median 

4,00 

Mean 
3,24 

 
Median 

4,00 

Mean 
3,25 

 
Median 

4,00 

                             Hur många dagar äter du lunch i skolan? 
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Min. 1 Max 3 
Rang 2 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.4-5 dagar 
2.1-3 dagar 
3.Mer sällan 
eller aldrig 

Mean 
1,29 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,27 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,36 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,29 

 
Median 

1,00 

                     Hur ofta äter du frukost under en vanlig vecka? 

Min. 1 Max 4 
Rang 3 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Varje dag 
2.4-6 dagar 
3.1-3 dagar 
4.Sällan eller 
aldrig 

Mean 
1,74 

 
Median 

3,00 

Mean 
1,43 

 
Median 

3,00 

Mean 
1,78 

 
Median 

3,00 

Mean 
1,78 

 
Median 

3,00 

                                                  Röker du? 

Min. 1 Max 4 
Rang 3 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Varje dag 
2.4-6 dagar 
3.1-3 dagar 
4.Sällan eller 
aldrig 

Mean 
1,81 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,89 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,97 

 
Median 

1,00 

Mean 
2,09 

 
Median 

2,00 

                                                   Snusar du? 

Min. 1 Max 4 
Rang 3 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Varje dag 
2.4-6 dagar 
3.1-3 dagar 
4.Sällan eller 
aldrig 

Mean 
2,09 

 
Median 

1,00 

Mean 
2,05 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,36 

 
Median 

1,00 

Mean 
1,44 

 
Median 

1,00 

 
 
 
 
 

        Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? 
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Min. 1 Max 6 
Rang 5 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Aldrig 
2.Varannan  
mån. eller mer  
sällan 
3.Ungefär 1 ggr 
/mån  
4.2-4 ggr/mån. 
5.2-3 ggr/vecka 
6.4 ggr i vecka  
eller mer 

Mean 
2,87 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,97 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,73 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,77 

 
Median 

3,00 

                                          Hur trivs du i skolan? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Mycket bra 
2.Ganska bra 
3.Sådär 
4.Ganska dåligt 
5.Mycket dåligt 

Mean 
2,02 

 
Median 

2,00 

Mean 
1,92 

 
Median 

2,00 

Mean 
2,03 

 
Median 

2,00 

Mean 
1,99 

 
Median 

2,00 

                 Elever får vara med och påverka det man gör i skolan? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Nästan aldrig 
2.Ganska sällan 
3.Ibland 
4.Ganska ofta 
5.Nästan alltid 

Mean 
2,71 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,81 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,85 

 
Median 

3,00 

Mean 
3,06 

 
Median 

3,00 

                         Lärare planerar tillsammans med elever? 

Min. 1 Max 5 
Rang 4 
Svarsalternativ 

Pojke 
2004 

 

Pojke 
2008 

 

Flicka 
2004 

 

Flicka 
2008 

 
1.Nästan aldrig 
2.Ganska sällan 
3.Ibland 
4.Ganska ofta 
5.Nästan alltid 

Mean 
2,66 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,70 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,83 

 
Median 

3,00 

Mean 
2,90 

 
Median 

3,00 
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Tabell 1. Pojkars och flickors upplevda hälsa åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Tabell 2. Pojkar och flickor som är fysiskt aktiva på sin fritid, minst 30 minuter om dagen, 
åren 2004 och 2008, antal och andel. 
 

 
Tabell 3. Pojkar och flickor som cyklar eller går till skolan, åren 2004 och 2008, antal och 
andel. 
 

 
 

Kön År God  
Varken bra eller 

dålig Dålig Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
51 

 
82 % 

 
7 

 
12 % 

 
4 

 
6 % 

 
62 

      
2008 

 
71 

 
82 % 

 
10 

 
12 % 

 
5 

 
6 % 

 
86 

Flicka   
2004 

 
120 

 
71 % 

 
43 

 
25 % 

 
7 

 
4 % 

 
170 

    
2008 

 
155 

 
69 % 

 
57 

 
25 % 

 
13 

 
6 % 

 
225 

Kön År Fysiskt aktiva Fysiskt inaktiva Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
59 

 
93 % 

 
4 

 
7 % 

 
63 

      
2008 

 
74 

 
90 % 

 
8 

 
10 % 

 
82 

Flicka   
2004 

 
126 

 
73 % 

 
45 

 
27 % 

 
171 

    
2008 

 
171 

 
76 % 

 
53 

 
24 % 

 
224 

Kön År 

Minst 1 ggr/vecka 
– nästan varje dag 

  

Några gånger i 
månaden – 

 aldrig Totalt 
Pojke 
 

  
2004 

 
30 

 
51 % 

 
29 

 
49 % 

 
59 

      
2008 

 
40 

 
49 % 

 
42 

 
51 % 

 
82 

Flicka   
2004 

 
77 

 
46 % 

 
91 

 
54 % 

 
168 

    
2008 

 
98 

 
44 % 

 
127 

 
56 % 

 
225 
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Tabell 4. Pojkar och flickor och hur ofta de äter frukost i veckan, åren 2004 och 2008, antal 
och andel. 
 

 

Kön År 4 – 7 dagar 0 – 3 dagar Totalt 
Pojke 
 

 2004  
47 

 
76 % 

 
15 

 
24 % 

 
62 

     2008  
63 

 
75 % 

 
21 

 
25 % 

 
84 

Flicka  2004  
122 

 
71 % 

 
49 

 
29 % 

 
171 

   2008  
162 

 
74 % 

 
57 

 
26 % 

 
219 


