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Förord
Den här rapporten är en delrapport inom projektet Ungas Hälsosamma Utveckling. Det 
är ett treårigt projekt som finansieras av Folkhälsoinstitutet 2009-2011. Regeringen 
uppmärksammade att barns och ungdomars psykiska hälsa har försämrats under de 
senaste decennierna och gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner 
kronor till sex kommuner för att utveckla det lokala sektorsövergripande hälsofräm-
jande arbetet för barn och ungdomar1. Östersunds kommun är en av dessa kommuner 
som har fått projektmedel för att öka kunskaperna om hur vi ska kunna främja barns 
och ungdomars psykiska hälsa.

Rapporten bygger på data från den enkätstudie som delades ut till alla elever i årskurs 
6-9  i Östersunds kommunala skolor och en friskola i januari 2011. 

Vi presenterar data för alla skolor sammantaget, men de som vill veta mer om hur det 
ser ut på den enskilda skolan kan kontakta Björn Wickström på barn- och utbildnings-
förvaltningen, Östersunds kommun, för mer information.

Enkätstudien är longitudinell, dvs. vi delar ut enkäten till samma elever under tre år. 
Det betyder att vi kan göra analyser och dra slutsatser om samband på ett annat sätt 
än som är möjligt i tvärsnittsstudier. 

En av de viktigaste saker för att kunna göra vetenskapliga studier av enkäter är att 
svarsfrekvensen är tillräckligt hög. Tack vare skolornas engagemang, både bland 
personalen och bland eleverna, har vi tillräckligt många svarande för att kunna göra 
statistiska analyser. Men trots en relativt hög svarsfrekvens totalt var det några 
enskilda skolor där den inte var tillräckligt hög för att göra enskilda återkopplingar.  
Vi återkommer med ytterligare en enkät i januari 2012 och hoppas då på ett gott 
samarbete och en tillräckligt hög svarsfrekvens på samtliga skolor. 

I arbetsgruppen har också folkhälsosamordnare Sofie Bergman och verksamhets-
controller Göran Qvarnström från kommunledningsförvaltningen ingått. Vi som 
har genomfört studien tackar så mycket för visat intresse och hoppas att ni ska 
kunna få nytta av resultaten i ert fortsatta arbete. 

Med vänliga hälsningar,

Katja Gillander Gådin, forsKninGsledare

institutionen för hälsovetensKap, 
Mittuniversitetet, caMpus sundsvall

Maria Warne, doKtorand

institutionen för hälsovetensKap, 
Mittuniversitetet, caMpus östersund

Björn WicKströM, projeKtledare

Barn- och utBildninGsförvaltninGen, östersunds KoMMun

1 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Regeringsuppdrag/50-miljonersprojektet/
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Bakgrund
Det finns många studier som visar att den psykiska hälsan har försämrats 
bland barn och ungdomar de senaste decennierna och det är angeläget att 
öka kunskaperna om orsaker till detta (Petersen m fl 2010). Folkhälso-
rapporten från 2009 visar att det inte bara är självrapporterade besvär 
som ökar utan också slutenvård för olika psykiska sjukdomar, särskilt 
bland flickor (Socialstyrelsen 2009).

Både flickor och pojkar kan ha psykosomatiska symtom, psykisk ohälsa, 
drabbas av skador, begå självmord, ha ätstörningar eller få diagnosen 
ADHD. Men alla ohälsosymtom drabbar inte flickor och pojkar i lika stor 
utsträckning. I tonåren är det en genomgående trend att flickor rapporterar 
sämre hälsa jämfört med pojkar. Folkhälsoinstitutet genomför en enkät-
studie vart fjärde år bland ett urval av elever i årskurs fem, sju och nio. 
Undersökningen har genomförts sedan 1985 och studien visar att både 
flickor och pojkar rapporterar ökade psykiska besvär såsom nedstämdhet, 
nervositet, och irritation genom åren, men att det är en större försämring 
för flickorna, särskilt bland flickorna i årskurs nio. Positiva hälsoutfall 
såsom trivsel med livet just nu uppvisar samma mönster, dvs. att flickor 
trivs mindre i livet jämfört med pojkar i alla åldrar, men den mest negativa 
utvecklingen är bland 15-åriga flickor (Socialstyrelsen 2009). Flickor rapporterar även mer somatiska symtom, 
mer stress och uppger sämre självkänsla jämför med pojkar (Danielson 2006).

Propositionen Hälsa, lärande och trygghet (SOU 2001/02:14) utgår från att hälsa, lärande och trygghet är 
sammankopplade och att man inte kan arbeta med dessa områden isolerade från varandra. Kungliga vetenskaps-
akademin konstaterar i sin litteraturöversikt att problem i skolan kopplat till lärande, prestation och en positiv 
självuppfattning har betydelse för den psykiska hälsan (Gustafsson 2010).

Det finns många olika förklaringar till psykisk ohälsa och det finns många olika arenor som är viktiga för att främja 
psykisk hälsa bland barn och ungdomar, men vi kan räkna skolan till en av de viktigaste. En förutsättning för hälsa 
är att barn kan gå i skolan och därigenom kunna få kunskap och utbildning och öka möjligheterna att få ett arbete 
i framtiden (Baum 2002). Eftersom skolan har möjlighet att nå alla barn mellan 7-16 år, oavsett social bakgrund, 
har skolan också möjlighet att utjämna sociala skillnader i hälsa och ge barn och ungdomar en gemensam värde-
grund (Stewart 1997). Skolan har också möjlighet att vara en del i den process som gör att elever utvecklar färdig-
heter och kunskaper som ökar deras förmåga att få kontroll över faktorer som har betydelse för deras liv och hälsa, 
allt enligt Världshälsoorganisationens principer för hälsofrämjande och empowerment (WHO 1986).

Men skolans roll ur ett folkhälsoperspektiv är inte enbart positiv. Skolan kan i sig vara en organisation som bidrar 
till att skapa ohälsa, på samma sätt som arbetsmiljön för vuxna kan utgöra en hälsorisk.

Den enkät som ligger till grund för rapporten har i huvudsak ställt frågor till eleverna om skolan som tidigare 
studier har visat vara betydelsefulla för elevers hälsa och levnadsvanor.

Syfte och målgrupp
Vi har skrivit den här rapporten för att vi tycker det är viktigt att ge återkoppling till de som deltar i enkätstudien. 
Den är i första hand skriven för lärare och annan personal i skolorna men vi hoppas också att den ska kunna vara 
användbar för andra som vill veta mer om hur elever svarar på frågor om sin hälsa och om sin skolmiljö. Denna 
rapport är något mer omfattande än den vi delade ut till eleverna och deras föräldrar förra året. 

Östersund

Östersunds kommun har drygt 59 130 
invånare och ligger vid Storsjön, mitt i 
Jämtland. Kommunen är ca 2 500 km2 
till ytan och därmed något mindre än 
landskapet Blekinge. 

Huvuddelen av kommunens befolkning 
bor i tätorten Östersund- Frösön. Staden 
har ett livligt centrum med många bu-
tiker, restauranger, caféer och samlings-
lokaler av olika slag. Stadskärnan är 
väl bevarad och den har förklarats som 
riksintresse ur kulturmiljösynpunkt.

Inom kommunen finns ett stort antal 
små och medelstora företag inom till-
verkningsindustri, kunskaps-, tjänste- och 
turismföretag. Kommunen är den största
arbetsgivaren. Andra stora arbetsgivare 
är landstinget och Mittuniversitetet.

ur KoMMunens MiljöredovisninG 2009 
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Metod
Deltagare

Elever från tio skolor i årskurs 6-9 i Östersunds kommun har varit med 
och svarat på enkäten, nio kommunala skolor och en friskola. De övriga 
friskolorna erbjöds att delta men avböjde.

Enkäterna skickades ut till 1909 elever och besvarades av 728 pojkar och 
799 flickor. Det ger en svarsfrekvens på totalt 80 procent. 

Tabell 1 visar hur svarsfrekvensen fördelade sig på de olika skolorna.

Tabell 1
Andel elever på de 10 skolorna 
som har svarat på enkäten (%)

Genomförande
Enkäten skickades ut via en e-postlänk till eleverna. Det var frivilligt att svara på enkäten men de allra flesta 
elever valde att vara med. I länken fanns det möjlighet att klicka att man avböjer att vara med, vilket bland 
annat innebär att eleverna slapp att få en påminnelse. Totalt var det bara 17 elever som utnyttjade detta. 

Av misstag var det några lärare som i stället skrev ut enkäten som en papperskopia. Dessa elever fick tyvärr 
en enkät som inte var anpassad för att delas ut i klassrummet. 

Eftersom eleverna svarade på frågor om hur de mår och andra frågor som kan upplevas som känsliga är det 
viktigt att de får besvara enkäten utan risk för att andra elever stör dem. För att garantera detta bekostade 
projektet resurspersoner vid varje skola som var närvarande vid ifyllandet. De kunde också svara på eventuella 
frågor från eleverna.

Trots detta var det några elever som uppenbart inte fyllde i enkäterna seriöst. Det upptäcktes till exempel genom 
de elever som osant svarade på frågan om de var pojke eller flicka. Andra frågor som gjorde att de oseriösa kunde 
upptäckas var de som fyllt i att de varit utsatta för sexuella trakasserier, våld och hot om våld i så hög grad att det 
var osannolikt. I de öppna svarsalternativen där de har möjlighet att skriva vem som utsatt dem för hot om våld 
eller fysiskt våld kan de ha skrivit en internationell popstjärna, grannens katt, forskningsledaren i projektet som de 
aldrig träffat eller annat orealistiskt svar. Total är det 23 elever som strukits ur studien på grund av stort bortfall  
på enskilda frågor i enkäten eller oseriösa svar. De senare var uteslutande pojkar.

Alla elever och deras föräldrar fick informationsbrev om studien och kontaktuppgifter till forskarna. Två föräldrar 
kontaktade oss för att de inte ville att deras barn skulle ingå i studien.

Studien har blivit godkänd av den regionala etiska kommittén vid Umeå universitet (Dnr 09-179M) som förenlig 
med de internationella etiska principer som gäller för forskning på människor. 

Enkäten var omfattande med frågor om hälsa, ohälsa, hälsovanor och dessutom ett stort antal frågor om skolmiljön. 
Eleverna i årskurs sex fick ett något förkortat frågeformulär att fylla i.

Skola          Procent

• Kastalskolan  86
• Lugnviksskolan  88
• Parkskolan  76
• Storsjöskolan  80
• Torvallaskolan  66
• Treälvsskolan  80
• Vallaskolan  85
• Ängsmogården  71
• Österbergsskolan 81
• Friggaskolan  83
   Totalt   80 
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Hur resultaten analyseras 
och presenteras
För att kunna bedöma om det finns en verklig skillnad mellan olika grupper (t ex mellan flickor och pojkar) eller 
om skillnaderna beror på slumpen, har statistiska test genomförts (chi-två). 
I texten redovisas så kallade p-värden. 
Om ett p-värde är lägre än 0.05 betyder det att det finns en vetenskapligt säkerställd skillnad mellan grupperna. 

I figurerna redovisas signifikanta skillnader som asterixer (*).  
En asterix  (*) betyder att p-värdet är mindre än 0.05
Två asterixer (**) betyder att p-värdet är mindre än 0.01.
Tre asterixer  (***) betyder att p-värdet är mindre än 0.001. 
Förkortningen ”ns” betyder att skillnaden mellan grupperna inte är signifikant, dvs att den inte är vetenskapligt 
säkerställd.

• alltid
• ofta
• ibland
• sällan
• aldrig

Analyserna har gjorts på flickor och pojkar och skillnader mellan de olika årskurserna. De allra flesta figurer 
och tabeller visar bara hur flickorna respektive pojkarna har svarat i senareskolan alla årskurser sammantaget. 
Skillnader mellan årskurserna redovisas bara när sådana har visat sig vara signifikanta, dvs om något är bättre 
alternativt sämre som en trend  över årskurserna.

De allra flesta frågorna hade svarsalternativen ’alltid’, ’ofta’, ’ibland’, 
’sällan’ och ’aldrig’. För att underlätta redovisningen och ge en bild av 
hur eleverna har svarat har andelen som svarat ’alltid’ eller ’ofta’ slagits 
ihop för att och sedan göra analyser och jämföra olika grupper. 

%

Resultat
DEMOGRAFI

Ungefär två tredjedelar (64 procent) av eleverna bor med sin mamma och sin pappa och 77 procent bor i villa, 
radhus eller på en gård. Var sjunde elev (14.3 procent) har en mamma och/eller pappa som är född utanför Sverige 
och 5.6 procent av eleverna är själva födda i ett annat land.

De allra flesta föräldrar har ett arbete, men 15 procent av eleverna har en mamma eller pappa som inte har ett 
arbete och tre procent har en familj där både mamma och pappa saknar arbete.
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  Hälsofrågor

Det finns många olika sätt att mäta psykisk hälsa. Ett vanligt sätt är att slå samman flera olika frågor till ett så 
kallat index. Det som används i Statistiska centralbyråns enkät, som vänder sig till elever i klass sex och nio, är 
åtta olika frågor som mäter psykosomatiska problem och kallas PSP-skalan (Hagquist, 2006). 

Figur 1 visar hur fördelningen ser ut mellan 
årskurser och mellan flickor och pojkar för 
den fjärdedel elever som mår sämst. Fördel-
ningen bland pojkarna i de olika årskurserna 
är relativt stabilt, medan andelen flickor bland 
de som mår sämst ökar i de äldre årskurserna.

Av de frågor om besvär som ingår i PSP-
skalan är det ”svårt att sova” som rapporteras 
mest frekvent av både flickor och pojkar. Det 
var 23 procent av flickorna och 18 procent av 
pojkarna (p=0.017) som svarade att de alltid 
eller ofta haft svårt att sova under det senaste 
halvåret. 

Den fråga som skiljde sig mest mellan pojkar 
och flickor var hur ofta de känt sig ledsna. 
På den svarade fem procent av pojkarna och 
19 procent av flickorna (p> 0.001) att de känt 
så alltid eller ofta det senaste halvåret.

Figur 2. Flickor rapporterar generellt mer 
psykisk och fysisk ohälsa än pojkar och det 
gäller även frågorna om stress. Nästan var 
tredje pojke och nästan hälften av alla flickor 
rapporterar att de alltid eller ofta är stressade 
över skolarbetet. Andelen som känner sig stres-
sade är högre bland de äldre elever och 41 pro-
cent av pojkarna och 70 procent av flickorna 
(p<0.001) i årskurs nio är alltid/ofta stressade 
över skolarbetet.

Trots att många rapporterar ohälsa är det 
många som svarar att de för det mesta mår 
mycket bra eller ganska bra på en enskild 
fråga, se figur 3. Även en allmän fråga om hur 
de mår skiljer signifikant mellan flickor och 
pojkar (p<0.001). 

%

40

20

0
Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

Flickor

Pojkar

Figur 1
Fördelning av den fjärdedel elever som svarat att de 
mådde sämst utifrån åtta olika hälsofrågor2 (procent).

2 Huvudvärk, ont i magen, känt dig ledsen, känt dig spänd, 
  svårt att sova, yr i huvudet, svårt att koncentrera dig och dålig aptit.
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Figur 2
Andel elever i klass 6-9 som svarat att de 
’alltid’ eller ’ofta’ haft hälsobesvär de 
senaste sex månaderna (procent) Flickor

Pojkar
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Figur 3
Andel elever i klass 6-9 som svarar att de för det 
mesta mår mycket eller ganska bra. (procent)
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                                                Hälsofrågor
Figur 4. Det är också en stor andel elever som tycker att 
de duger precis som de är men förändringen under senare 
delen av grundskolan är signifikant mer negativ för flickor 
(p= 0.006) än för pojkar (p= 0.877).

Med ett hälsofrämjande perspektiv är det 
vanligt att man fokuserar stödjande miljöer för 
hälsa och att man i stället för att mäta ohälsa 
fokuserar på positiva hälsomått, se figur 5.

Figuren visar att ungefär tre av fyra elever 
alltid eller ofta är pigga och glada. Pojkarna 
uppger i högre utsträckning än flickorna att 
de är lugna, idérika, beslutsamma, att de sovit 
bra, att de haft lätt för att koncentrera sig, 
att de känt sig friska och att de haft mycket 
energi det senaste halvåret. 

Flickor och pojkar uppgav i lika hög utsträck-
ning hur lätt de haft för att visa känslor. Det 
var inga signifikant skillnad mellan årskurser-
na med undantag för frågorna om de känt sig 
friska och om de haft mycket energi. Där var 
det en negativ trend för flickorna med 
77.2 procent av flickorna i årskurs sex som 
svarade att de känt sig friska jämfört med 
58.3 procent i årskurs nio (p=0.002). 

I årskurs sex var det 69 procent av flickorna som uppgav att de alltid eller ofta kände att de haft mycket energi 
jämfört med 48.5 procent i årskurs nio (p=0.001).

Figur 4
Andel tjejer och killar i åk 6-9 som tycker att de 
’alltid’ eller ’ofta’ duger precis som de är (procent) 
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Figur 5
Andel pojkar och flickor i klass 6-9 som 
svarade ’alltid’ eller ’ofta’ på de positiva 
hälsofrågorna (procent)
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  Skolfrånvaro

Sjukfrånvaro för pojkar och flickor i Östersunds skolor 
är ungefär lika stor för de som varit frånvarande en 
gång i månaden eller oftare (18 procent för pojkar och 
22 procent för flickor). 

För flickorna skiljer det mycket mellan de yngre och de 
äldre; endast 13.4 procent av flickorna i sexan jämfört 
med 31.2 procent av flickorna i klass nio (p<0.001) har 
varit frånvarande på grund av sjukdom eller för att de 
mått dåligt en gång i månaden eller oftare den senaste 
terminen.  

Ungefär var femte elev uppger att de skolkat någon 
gång eller oftare den senaste terminen. Av dessa har 
de allra flesta, 69 procent, bara skolkat någon enstaka 
gång. Skillnaderna var stora mellan de yngre och de 
äldre eleverna, se figur 6.

De elever som svarat att de skolkat någon gång eller oftare fick en följdfråga om lärarna gör något när eleverna 
skolkar (t ex kontaktar föräldrar eller försöker ta reda på om eleverna inte varit där). Enligt knappt en tredjedel av 
eleverna (29.1 procent) gör lärarna alltid eller ofta någonting om de skolkar. 

På frågan om det händer att de kommer försent till skolan svarade 22.2 procent av pojkarna och 16.8 procent av 
flickorna (p=0.010) att de gör det två, tre gånger i månaden eller oftare. Det var också stora skillnader mellan de 
yngre och äldre eleverna. 

Figur 7 visar att det är mer än dubbelt så många pojkar 
som kommer försent två, tre gånger i månaden eller 
oftare i årskurs nio jämfört med pojkarna i årskurs sex. 
Bland flickorna är det mer än tre gånger så många som 
kommer försent i årskurs nio jämfört med årskurs sex.

Av alla elever som svarat att de kommit försent (någon 
gång eller oftare) svarade nästan hälften (47.6 procent) 
att lärarna alltid eller ofta bryr sig när de gör det.

I enkäten ställdes frågan om de har stannat hemma 
från skolan för att spela dataspel eller TV-spel under 
höstterminen. På den frågan svarade 22.2 procent av 
pojkarna och 6.6 procent av flickorna (p<0.001) att de 
gjort det minst en gång.

Dubbelt så många pojkar och flickor i årskurs nio (25.0 
respektive 8.7 procent) svarade att de stannat hemma 
från skolan för att spela dataspel/TV-spel jämfört med 
13.9 respektive 3.9 procent i årskurs sex (p= 0.012, 
pojkar, ns flickor).

Av pojkarna i åttan och nian stannade 14 procent 
hemma från skolan mer än en gång under höstterminen 
för att spela spel.

Figur 6
Andel flickor och pojkar i klass 6-9 som 
svarat att de skolkat någon gång eller 
oftare den senaste terminen (procent) 
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Figur 7
Andel flickor och pojkar i klass 6-9 som svarat 
att de kommit försent i skolan två, tre gånger i 
månaden eller oftare (procent) 
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                    Vad eleverna tycker om skolan
KRAv

När man talar om krav kan man skilja på kvalitativa 
och kvantitativa krav. Att arbetet går för fort fram och 
att det är för mycket läxor räknas som kvantitativa 
krav och mellan var tredje och hälften av eleverna 
upplever det alltid eller ofta, något fler pojkar jämför 
med flickor. 

Att uppleva skolarbetet som för svårt är ett kvalitativt 
krav och det är något fler pojkar som upplever det, se 
figur 8. Skillnaderna är också stora mellan de yngre 
och de äldre klasserna där det är dubbelt så många 
elever som upplever höga krav i årskurs nio jämfört 
med årskurs sex. 

Figur 9 visar att det är signifikant fler elever i de 
äldre årskurserna som svarat att de alltid eller ofta 
känt sig stressade över skolarbetet det senaste halv-
året (p<0.001). Var fjärde elev upplever att det alltid 
eller ofta är stökigt och bråkigt på lektionerna.

LäxhjäLP

Det är nästan hälften av eleverna (47.9 procent) 
som svarade att skolan alltid eller ofta ger dem den 
hjälp de behöver med sina läxor.  Det var en något 
större andel pojkar (15.4 procent) jämfört med flickor 
(11.7 procent) som inte tyckte att de behöver någon 
hjälp med sina läxor (p= 0.041). 

Frågan om de får den hjälp de behöver hemma med 
sina läxor visar att 78 procent av eleverna alltid eller 
ofta får det. 

InFLyTAnDE/STÖD FRån LäRARnA

Figur 10 visar att två av tre elever alltid/ofta tycker 
att de får den stöd och hjälp de behöver av sina 
lärare. Det är en något högre andel pojkar som tror 
att lärarna märker om de inte trivs i skolan och det 
är också fler pojkar som tycker att det finns någon 
vuxen att prata med om de får problem jämför med 
flickorna. Samtidigt är det tre gånger fler pojkar som 
upplever att de alltid/ofta får skäll av sina lärare och 
fyra gånger fler pojkar upplever att de alltid/ofta blir 
mobbade av sina lärare jämfört med flickor. 

Om man delar upp svaren över de olika årskurserna 
framträder ett annat mönster. Frågorna om stöd från 
lärare, om de tror att lärarna märker om de trivs, om 
de blir behandlade rättvis, om lärarna bryr sig i vad 
de tycker och om de lär sig något de tror att de har 
nytta av i framtiden visar en signifikant negativ trend 
över årskurserna för pojkarna. För flickorna är det 
en negativ trend på frågorna om lärarstöd och om de 
tycker att lärarna behandlar dem rättvist, men även 
för frågorna om beröm och uppmuntran. 
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%
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0
Arbetet i skolan går 
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Figur 8
Andel elever i klass 6-9 som svarar att kraven i 
skolan ”alltid” eller ”ofta” är för höga. (procent)
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Figur 9
Andel flickor och pojkar i klass 6-9 som svarat 
att de alltid eller ofta känt sig stressade över 
skolarbetet det senaste halvåret (procent) 
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Figur 10
Andel elever i klass 6-9 som svarar ’alltid’ 
eller ’ofta’ på frågor om inflytande och stöd 
från lärare (procent)
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  Vad eleverna tycker om skolan

Figur 11 visar exempel på hur en sådan negativ trend kan 
se ut för pojkarna. Nästan fyra av fem pojkar tycker att 
de alltid/ofta lär sig något de har nytta av i framtiden i 
årskurs sex jämfört med hälften i årskurs nio (p<0.001).

våLD OCh TRAKASSERIER

Frågor om mobbning är vanliga i enkäter som riktar sig 
till skolelever. Här redovisas dels hur vanligt det är att 
eleverna känt sig mobbade, men även hur ofta de utsattes 
för sexuella trakasserier det senaste halvåret.

Figur 12 visar att var fjärde pojke och drygt var tredje 
flicka uppgav att de känt sig mobbade minst en gång det 
senaste halvåret (p<0.001). 

Trenden över årskurser visar en signifikant positiv trend 
för flickorna där 44.9 procent svarade att de känt sig 
mobbade någon gång eller oftare i årskurs sex jämfört 
med 32.5 procent i årskurs nio (p=0.047). 

En följdfråga var vad lärarna gör om någon elev blir 
utsatt för mobbning i skolan. Då svarade 20 procent av 
eleverna att lärarna oftast eller alltid ingriper och ser till 
att trakasserierna eller mobbningen upphör. Var fjärde 
elev svarade att lärarna aldrig eller sällan gör någonting.

En ytterligare fråga var vad de själva gör om de ser 
någon annan elev bli mobbad eller trakasserad. På den 
frågan kunde eleverna markera flera alternativ.

Figur 11
Andel elever som svarat att de ”alltid’ eller ”ofta” 
lär sig något i skolan som de har nytta av i framtiden  
(procent) 
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Figur 12
Andel elever i klass 6-9 som upplever att de 
blivit mobbade3 en eller fler gånger det senaste 
halvåret (procent)
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Figur 13 visar att det vanligaste alternativet för elev-
erna när de ser att någon blir mobbad eller utsatt är 
att prata med en vuxen på skolan. Det gör ungefär en 
tredjedel av pojkarna och hälften av flickorna.  
Generellt är det stora skillnader mellan pojkarnas och 
flickornas svar. Dubbelt så många pojkar som flickor 
svarar att de inte gör någonting, medan det är en 
högre andel flickor som svarat att de säger till den som 
mobbar, pratar med en kamrat och/eller en vuxen på 
skolan.

En analys av svaren mellan årskurser visar att det är 
en negativ trend mellan pojkarnas svar i årskurs sex 
och årskurs nio. Bland de yngre är det 13.4 procent 
som svarade att de inte gör någonting jämför med 
37.1 procent av pojkarna i årskurs nio (p<0.001). 
Medan nästan hälften av pojkarna i årskurs sex 
(45.1 procent) svarade att de pratar med en vuxen 
på skolan när de ser någon bli mobbad eller trakas-
serad är det bara 21 procent som gör det i årskurs nio 
(p<0.001).

För flickornas del går trenden åt andra hållet. I de äldre årskurserna är det 22.2 procent som svarat att de visar 
den som är utsatt att de tycker att det är fel jämfört med 13.6 procent i årskurs sex (p=0.004). Det är också 
dubbelt så många flickor i årskurs nio som svarade att de säger till den som mobbar (43.3) jämfört med 
23.4 procent i årskurs sex (p<0.001). 

Etthundrafemtio elever (93 pojkar och 57 flickor) valde att skriva en egen kommentar på ett öppet svarsalternativ.  
En del förtydligade vad de svarat på de tidigare alternativen, men de flesta har skrivit en egen kommentar. 
De vanligaste svaren handlar om att de agerar själva i den situation som uppstått, dvs att någon blivit mobbad och 
att de hanterar det genom att agera själva genom våld, t ex genom att ”ger han en fet smäll på käften”, ”Ja, jag 
slår till dem”, eller ”knäcker näsbenet på mobbaren” (41 pojkar, ingen flicka). Några skrev att de hjälpte till att 
mobba genom att ”mobbar han ännu mer” (pojkar, ingen flicka). En annat vanligt svar (14 pojkar, 7 flickor) var 
att det beror på vem det är och på situationen, t ex ”om de e min kompis så bryr ja mig”. Ett fåtal skulle berätta 
för någon hemma.

I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier som ”ett beteende av sexuell natur som kränker någons 
värdighet” (Svensk författningssamling 2008: 567). Det är alltför ospecifikt att fråga om sexuella trakasserier 
utifrån en sådan definition och därför har vi frågat om flera konkreta beteenden som kan falla under samlings-
begreppet sexuella trakasserier. 

Frågan som ställdes var ’Har någon har gjort något av nedanstående MOT DIN VILJA det senaste halvåret?’. 
Figur 14 (se nästa sida) visar hur stor andel av eleverna som svarat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier 
minst en gång det senaste halvåret.

Figur 13
hur pojkar och flickor svarat på frågorna 
om vad de gör när de ser att en annan 
elev i skolan blir mobbad eller trakasserad 
(procent)
Obs: eleverna har kunnat markera mer än 
ett alternativ
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Figur 14 visar att verbala trakasserier är den 
vanligaste formen av sexuella trakasserier, följt 
av de fysiska formerna. Pojkar är oftare kallade 
homofoba ord, det har i högre grad spridits 
sexuella rykten om dem jämfört med flickor och 
en högre andel pojkar har svarat att det skickats 
runt bilder eller kommentarer via mobiltelefonen 
och att det skrivits nedsättande saker om dem på 
toaletter eller omklädningsrum. 

Flickorna har i högre utsträckning fått kommen-
tarer om sitt utseende, sin kropp eller privatliv på 
ett sexuellt vis, blivit tafsade på, någon försökt 
kyssa eller krama dem fast de inte ville och blivit 
tittade på, på ett sexuellt vis, mot deras vilja. 

En analys av skillnader mellan årskurser visar att 
det är en mer negativ trend för flickorna melan 
de olika årskurserna jämfört med pojkarna. Både 
flickor och pojkar svarade i högre grad att de får 
kommentarer om sitt utseende, sin kropp eller 
privatliv på ett sexuellt vis i årskurs nio (19.7 
procent) jämfört med årskurs sex (8.9 procent). 

I övrigt var det ingen signifikant skillnad mellan 
årskurserna för pojkarna, medan det var en 
signifikant högre utsatthet för flickorna i årskurs 
nio jämfört med årskurs sex på totalt sju av de 14 
frågorna om sexuella trakasserier. 

Figur 15 visar andel flickor och pojkar som 
minst en gång fått en offentlig kommentar om 
hur attraktiv eller oattraktiv de är det senaste 
halvåret, mot sin vilja i de olika årskurserna. 
Det är bara den negativa trenden för flickorna 
som är signifikant (p=<0.001).

Alla har inte blivit utsatta just i skolan eller på 
väg till och från skolan utan de kan också ha blivit 
utsatta hemma, på fritidsgårdar, caféer eller t ex i 
idrottsföreningar.

Figur 14
Andel pojkar och flickor som svarat att de 
blivit utsatta för ett beteende relaterat till 
sexuella trakasserier en eller flera gånger 
(procent)
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Figur 15
Andel flickor och pojkar i årskurs 6-9 som svarat att 
de fått en offentlig kommentar om hur attraktiv eller 
oattraktiv de är det senaste halvåret (procent) 
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ALKOhOL

På frågan om alkoholanvändning fick eleverna först 
svara på om de någonsin druckit alkohol. Det hade 
52.4 procent av pojkarna och 55.8 procent av flick-
orna gjort (ns). Om beräkningen görs på andel elever 
som någonsin druckit alkohol och att de druckit så 
mycket att de blivit riktigt berusade minst en gång blir 
det en lägre andel. Det har 15.5 procent av pojkarna 
och 21.2 procent av flickorna gjort (p = 0.005). 

Figur 16 visar hur fördelningen ser ut över de olika 
årskurserna. Det är en tydligt högre konsumtion av 
alkohol i de högre årskurserna och flickorna har näs-
tan dubbelt så hög konsumtion som pojkarna i årskurs 
åtta (p= 0.006). 

TOBAKSAnvänDnInG

Rökning

På frågan om eleverna någonsin rökt svarade 28.5 
procent av pojkarna och 33.7 procent av flickorna 
att de någonsin gjort det. På frågan om de röker nu 
var det 12.4 procent av pojkarna och 13.6 procent av 
flickorna som gjorde det. 
I årskurs nio svarade 8.6 procent av pojkarna och 7.1 
procent av flickorna att de röker varje dag (ns). 

Figur 17 visar hur svaren är fördelade över de olika 
årskurserna bland de som röker.

Snusning

På frågan om eleverna någonsin snusat svarade 19.6 
procent av pojkarna och 14.4 procent av flickorna att 
de någonsin gjort det. På frågan om de snusar nu var 
det 7.1 procent av pojkarna och  3.6 procent av flick-
orna som gjorde det. I årskurs nio är det 4.1 procent 
av pojkarna och 0.5 procent av flickorna som snusar 
varje dag (ns). 

Figur 18 visar hur svaren är fördelade över de olika 
årskurserna bland de som snusar.

Figur 16
Andel flickor och pojkar i årskurs 6-9 som 
svarat att någonsin druckit alkohol och varit 
riktigt berusad minst en gång (procent) 
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Figur 17
Andel flickor och pojkar i årskurs 6-9 som 
svarat att de röker varje dag, minst en gång 
i veckan eller mindre än en gång i veckan 
(procent) 
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Figur 18
Andel flickor och pojkar i årskurs 6-9 som 
svarat att de snusar varje dag, minst en gång 
i veckan eller mindre än en gång i veckan 
(procent) 
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FySISK AKTIvITET

Figur 19 visar att två tredjedelar av alla elever trä-
nar på sin fritid flera gånger i veckan eller varje dag, 
men en något högre andel flickor jämfört med pojkar 
(p= 0.044). Samtidigt är det en relativt stor grupp 
som svarar att de aldrig tränar på sin fritid, särskilt 
bland pojkarna.  

De äldre pojkarna tränar inte lika ofta som de yngre. 
Det är en signifikant skillnad mellan årskurserna för 
pojkarna där 62.4  procent i årskurs sex jämfört 
med 53.5 procent i årskurs nio svarade att de tränar 
flera gånger i veckan eller varje dag (p= 0.011). 
Var femte pojke (20.2 procent) i årskurs nio tränar 
aldrig på sin fritid jämfört med var tionde pojke i 
årskurs sex (p= 0.007).

MATvAnOR

Det är en något högre andel pojkar jämfört med 
flickor som uppger att de äter frukost varje dag de 
går i skolan, 69.3 procent pojkar jämfört med 61.1 
procent flickor (p= 0.001). Mönstret är detsamma 
när det gäller att äta lunch i skolan. Då svarar 51.2 
procent av pojkarna och 45.5 procent av flickorna 
att de gör det varje dag (p= 0.031). 

Medan andelen som äter lunch i skolan varje dag 
inte skiljer mellan årskurserna är det stora skillnader 
mellan andelen som äter frukost varje dag, se figur 20.

EnERGIDRyCKER

En hög andel av eleverna, men framförallt pojkarna, konsumerar energidrycker som innehåller stora mängden 
koffein och taurin. Nästan tre av fyra pojkar (72.9 procent) och hälften (56.4 procent) (p<0.001) av alla flickor 
svarade att de dricker energidrycker. Var femte pojke (18.8 procent) och 7.5 procent av flickorna (p<0.001) dricker 
energidrycker minst en gång i veckan. Konsumtionen av energidryck skiljer inte mellan årskurs sex till nio bland 
pojkarna, men för flickornas del ökar konsumtionen mellan årskurs sex och årskurs nio från 2.6 till 11.7 procent 
(p= 0.013). 

Det är en lägre andel elever bland de som dricker energidrycker minst en gång i veckan som får tillräckligt med 
sömn de dagar de går i skolan jämfört med de elever som inte dricker energidrycker. Bland pojkarna svarade 
39.3 procent att de inte får tillräckligt med sömn de dagar de går i skolan bland de som ofta dricker energidrycker 
jämför med 18,7 procent bland de som dricker mer sällan än en gång i veckan (p<0.001). Bland flickorna som ofta 
drack energidryck var det mer än dubbelt så många (50.9 procent) som inte fick tillräckligt med sömn de dagar de 
går i skolan jämför med de som dricker energidrycker mer sällan eller inte alls (20.5 procent) (p>0.001).

Figur 19
Träningsfrekvens bland pojkar och flickor 
i årskurs 6-9 (procent) 
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Figur 20
Andel flickor och pojkar i årskurs 6-9 som svarat att 
de äter frukost varje dag de dagar de går i skolan 
(procent) 
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Läsk och/eller godis

En tredjedel av alla pojkar (33.0 procent) och var femte flicka (21.6 procent) (p<0.001) dricker läsk och/eller äter 
godis flera dagar i veckan eller oftare. Bland pojkarna är det en signifikant skillnad mellan de olika årskurserna;  
38.8 procent i årskurs nio jämfört med 22.4 i årskurs sex (p= 0.014) gör det.

BAnTA ELLER väGA LAGOM MyCKET

Hälften av flickorna (53.3 procent) och 68.9 procent 
av pojkarna var nöjda med sin vikt, se figur 21. 
Det var också fler flickor som bantade eller ansåg att 
de behöver gå ner i vikt jämfört med pojkarna.  

Figur 21
Andel pojkar och flickor som bantar eller 
gör något annat för att gå ner i vikt i 
årskurs 6-9 (procent) 
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  Likabehandling

Frågan om kränkningar och diskriminering var 
utformad utifrån den nya diskrimineringslagen 
(Sveriges Riksdag 2008:567). Eleverna svarade 
på frågor om det förekommit kränkningar 
utifrån de olika diskrimineringsgrunderna under 
det senaste halvåret. 

Figur 22 visar andelen pojkar och flickor som 
svarat att det någon gång (sällan, ibland, ofta 
eller alltid) förekommit kränkningar i deras 
skola.

Det är en större andel elever i årskurs sex som 
upplever att det förekommer kränkningar eller 
diskriminering på deras skola jämfört med 
årskurs nio. Mellan var tredje och hälften av 
eleverna har svarat ’vet ej’ på frågan medan de 
övriga (mellan 28.8 och 44,9 procent) svarade 
att det inte förekommit alls.

Hälften av alla elever (52.9 procent) visste 
att det finns en likabehandlingsplan, men det 
är stor skillnad mellan de olika skolorna. Där 
varierar svaren mellan 27.7 och 79.8 procent 
(p<0.001).

Av de elever som visste att det finns en lika-behandlingsplan är det 43.3 procent som också visste vad den 
innehåller, dvs nästan var fjärde elev (22.9 pro-cent) vet att det finns en likabehandlingsplan och vet dessutom 
vad den innehåller. 

De allra flesta elever tycker att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål i samhället, men det är 
en högre andel flickor (68.6 procent) som tycker att det är ’mycket viktigt’ jämfört med pojkarna (48.3 procent), 
(p<0.001). Bland pojkarna är det fler som tycker att det är viktigt i årskurs sex (53.2 procent) jämfört med de i 
årskurs nio (41.4 procent) (p= 0.031). 

En fråga som ger en signal om synen på jämställdhet i hemmet i framtiden är hur de svarade på frågan vem de 
tror kommer göra det mesta av hemarbetet när de blir vuxna och kanske får en egen familj. Tre fjärdedelar av 
alla elever tror att de kommer att dela lika på hemarbetet, men 18 procent av flickorna tror att de kommer göra 
mest, jämfört med sju procent av pojkarna. Medan 17.2 procent av pojkarna tror att de kommer göra minst av 
hemarbetet är det bara 4.5 procent av flickorna som tror det. I årskurs nio är det var fjärde pojke som tror att 
de kommer göra minst hemma jämför med 6,2 procent av flickorna (p<0.001).
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Figur 22
Andel pojkar och flickor i årskurs 6 och årskurs 9 som 
svarat att det någon gång förekommit kränkningar på 
deras skola det senaste halvåret (procent)

Flickor ÅK 6
Flickor ÅK 9

Pojkar ÅK 6
Pojkar ÅK 9Kön 

Kultur eller hudfärg

Funktionshinder 

Religion eller tro 

Sexuell läggning 

Andra orsaker 

   0    10    20    30    40

12,9 
21,9 (**)

10,7
20,6

5,7
26,2 (***)

6,7
23,8 (***)

12,8
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7,1 
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15,1
24,7

13,5
31,4 (***)

17,3
29,9 (*)

9,3
21,9 (***)

8,7
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                           Vad eleverna vill ändra på

vAD ELEvERnA vILL änDRA På

En av de sista frågorna i enkäten handlar om vad 
de vill ändra på i skolan för att de ska må så bra 
som möjligt. Svarsalternativen var ’bra som det 
är’, ’borde bli lite bättre’ och ’borde bli mycket 
bättre’. Frågorna kan delas in i fyra områden; 
Social miljö, mat/fysisk miljö , skolans pedagogiska 
arbete och elevinflytande. 

Figur 23 visar andel elever som tycker att 
det är bra som det är. Generellt är pojkarna 
är mer positiva till skolan som den är jämfört 
med flickorna. Svaren på frågorna om det 
sociala klimatet skilde sig inte mellan de olika 
årskurserna. När det gäller den fysiska miljön, och 
framförallt maten, var andelen pojkar mer nöjda i 
årskurs sex jämfört med årskurs nio. 

Alla elever var mer nöjda med skolan som den 
är när det gäller det pedagogiska arbete och 
elevinflytande i årskurs sex jämfört med årskurs 
nio. Det är t.ex. hälften så många elever som är 
nöjda med lärarnas sätt att undervisa i årskurs 
nio jämfört med årskurs sex. En tredjedel av 
eleverna i årskurs nio är nöjda med hur mycket 
de kan påverka i skolan (30.9 procent) jämfört 
med två tredjedelar (63.4 procent) i årskurs sex 
(p<0.001).
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Figur 23
Andel elever som svarat att de tycker att 
det är bra som det är på de olika frågorna 
(procent)
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Sammanfattning och diskussion
Resultatet från enkäten visar samma mönster i ohälsa mellan flickor och pojkar och över årskurser som tidigare 
studier visat, t ex enkäten Skolbarns hälsovanor som Folkhälsoinstitutet delar ut till elever i årskurs fem, sju 
och nio vart fjärde år (Socialstyrelsen, 2009). Även i Östersund är det framförallt flickor som rapporterar både 
fysiska och psykiska besvär, men är också mer stressade över skolarbetet, är mer stressade i största allmänhet 
och tycker inte att de duger som de är, i lika hög utsträckning som killar. 

Det finns olika tolkningar man kan göra av vad det kan bero på. Hittills finns det ingen vetenskaplig studie som 
har kunnat fastställa att flickor överrapporterar eller att pojkar underrapporterar på frågor om t ex psykisk 
ohälsa i en enkät (Folkhälsoinstitutet, 2009). Om man har ett genusperspektiv i sina tolkningar analyserar 
man sina resultat utifrån hur flickor och pojkar har det, vilka förväntningar de har från omvärlden och hur de 
förvärvar det de uppfattar som maskulint och feminint (Connell, 2002). Det är också viktigt att inte tänka på 
flickor och pojkar som homogena grupper, utan att också ta med betydelse av t ex klasstillhörighet, ålder och 
etnicitet i tolkningarna (Landstedt, 2010).

Trots att flickor i högre utsträckning känner sig stressade över skolarbetet är det en högre andel pojkar som 
upplever att lärarna ger för mycket läxor och att det de ska lära sig är för svårt. En av de uppmärksammade 
skillnaderna mellan flickor och pojkar är att flickor som grupp har högre betyg än pojkar. Det finns studier 
som visar att flickor lägger ner mer tid på läxläsning än pojkar (DEJA, 2009), men det är viktigt att analysera 
skillnader i skolprestation mellan flickor och pojkar ur ett genusperspektiv på samma sätt som genusskillnader 
i hälsa. Enligt brittiska forskare måste vi förstå vilka konsekvenser det kan ha för vissa enskilda pojkar om 
de väljer att anstränga sig och prestera i skolan (Frosh, Phoenix och Pattman, 2002). Om normen är att vara 
så ’macho’ som möjligt, att få hög status i killgruppen och att hela tiden kämpa för att positionera sig och att 
därmed undgå att bli mobbad, kallad bög och trakasserad på annat sätt är det svårare för de killar som faktiskt 
skulle vilja lyckas bättre i skolan.

Eleverna i Östersund rapporterar en hög grad av utsatthet för mobbning; var femte flicka och var sjunde 
pojke har känt sig mobbade mer än en gång det senaste halvåret. Från tidigare forskning vet vi att mobbning 
är något som har stor betydelse för ohälsa (t ex Rigby, 1999). Den här rapporten visar också att andra 
former av trakasserier som t ex sexuella trakasserier också är vanligt förekommande. Det är beteenden som 
ofta blir osynliggjorda i det vanliga mobbningsarbetet. Men även sexuella trakasserier har stora negativa 
konsekvenser för de utsatta eleverna (Gruber and Fineran, 2008) och särskilt flickorna (Landstedt 2010). Den 
likabehandlingplan som alla skolor i Sverige ska ha, bör ha både ett främjande, förebyggande och åtgärdande 
fokus (Skolverket, 2009)  

Elevernas alkoholbruk, tobaksvanor och andra riskbeteenden ska givetvis uppmärksammas, men även det måste 
sättas in i ett sammanhang om man vill främja hälsa bland ungdomar. 

Det finns många olika exempel på hur en skola kan arbeta hälsofrämjade. I det begrepp som Världshälsoorga-
nisationen WHO har utvecklat (school health promotion) handlar det i första hand om att arbeta med ett 
’hela-skolan’ perspektiv, att skapa en organisation som främjar både hälsa och lärande och att eleverna får 
möjlighet till ett genuint deltagande i ett förändringsarbete (Jensen och Simovska, 2005). 
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Det här är en rapport med några av resultaten från en enkät om 
skolelevers arbetsmiljö och hälsa. Enkäten delades ut till elever i 
tio skolor i klass 6-9 i Östersunds kommun i början av VT 2011. 
Frågorna handlar t ex om hur eleverna mår, inflytande i skolan, krav, 
stöd från lärare, kamratrelationer, trakasserier och levnadsvanor. 
Alla frågorna som ställdes redovisas inte i den här rapporten, 
men alla skolor i kommunen erbjuds möjligheten att ta del av 
resultaten från flera frågor. De har också möjlighet att få resultaten 
från den egna skolan.

Rapporten vänder sig i första hand till lärare och annan skolperson 
men även till andra som är intresserade av skolelever hälsa. 
En särskild rapport till elever med resultat från föregående års enkät 
delades ut förra året.

Vi som har gjort studien arbetar i ett projekt som heter Ungas 
Hälsosamma Utveckling. Det är ett treårigt projekt (2009-2011) 
som finansieras av regeringen och som syftar till att öka kunskapen 
om barns och ungdomars psykisk hälsa och välbefinnande. 

Vi hoppas att rapporten ska kunna bli en del i skolans arbete för en 
hälsofrämjande arbetsmiljö.  
  
Om du har frågor kan du vända dig till 
Katja Gillander Gådin  
Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall
E-post: katja.gillander-gadin@miun.se

Projektgruppen för Ungas Hälsosamma Utvecking består av:
• Björn Wickström (projektledare), Östersunds kommun.
• Maria Warne (doktorand), Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund
• Katja Gillander Gådin (docent i folkhälsovetenskap), Institutionen för hälsovetenskap, 
   Mittuniversitetet, Sundsvall.
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