
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotprojektet Unga, Makt och Hälsa 

- En kvalitativ uppföljning av implementering av en hälsoinsats 
inom arenan skola 

Linda Majuri 

2016 
 

Examensarbete 15hp 
Folkhälsovetenskap 

Folkhälsovetenskap- teori, metod och examensarbete 30hp 
Hälsopedagogiska programmet 

Handledare: Leah Emegwa Okenwa 

Examinator: Ola Westin 



 

 

Abstract 

 

Majuri, L. (2016). The pilot programme The Young, empowerment and Health- a 

qualitative assessment of implementation of a health intervention within the school 

arena. Bachelor Thesis in Public Health Science. Department of Occupational and 

Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of 

Gävle, Sweden.  

 

School has been identified as an important arena for health interventions among 

adolescents. One such intervention is “Young, Empowerment and Health”, which is 

currently in its pilot phase. The intervention encourages primarily upper secondary 

school students to form health councils that will initiate, plan and implement health 

activities. The health councils are autonomous but act with the aid of the student health 

body and physical educational staff involved in the project.  

 

Aim: the purpose of this study was to investigate the experience of an intervention in 

the school arena from the perspective of adult stakeholders by using a formative 

assessment. The information that was collected during the study described what was 

most beneficial for adult stakeholders in maintaining the change and reaching the 

project goals. The information could be used in the development of the project.  

Method: the study was qualitative using inductive content analysis. Interviews were 

conducted with key adult stakeholders involved in the implementation of the project. 

The interviews were then transcribed and analysed with a semantic approach.  

Result: a clearly described plan and goals for the project was perceived as necessary for 

maintaining the intervention. A distinct connection relating to the educational plan and 

communication among participants was described as important to the participants. 
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Sammanfattning  

 

Skolan har identifierats som en viktig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete 

med barn och unga. Skolor i Sverige har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och 

med kvalitetsutveckling. Uppföljning är viktig för att säkerställa att metoderna som 

används och deras målsättning överensstämmer med principerna för det hälsofrämjande 

arbetet. Intervention Unga, Makt och Hälsa är i sin pilotfas. Projektet uppmanar unga att 

bilda hälsoråd som initierar, planerar och genomför aktiviteter för att främja hälsa. Fyra 

skolor deltog från början, men under år 2 avbröt en skola sitt deltagande till följd av att 

dess hälsoråds medlemmar gick ut skolan. En annan skola erbjöds då att delta. 

Hälsoråden agerar självständigt med stöd från personal som är delaktiga i projektet.  

 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av en skolbaserad insats utifrån de 

vuxna deltagarnas perspektiv genom en formativ uppföljning. Genom en formativ 

uppföljning inhämtades information som för tillbaka åsikter och upplevelser av 

framgångar respektive motgångar av projektet Unga Makt och Hälsa ur de vuxna 

deltagarnas perspektiv. 

Metoden för studien var en kvalitativ ansats och bestod av intervjuer med anställda vid 

skolan som var delaktiga i projektet. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

utifrån en induktiv semantisk ansats.  

Resultatet visade att faktorer upplevda som nödvändiga för implementeringen var 

tydlig planering och målsättning för projektet samt en tydlig förankring i skolplanen. 

Vidmakthållande av insatsen upplevdes vara främst ett utbyte med andra deltagare.  
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1. Introduktion 
Internationell och nationell statistik visar att fler och fler ungdomar i åldern 13-15 

skattar sin hälsa som dålig (Socialstyrelsen, 2014; Cavallo, 2015; Jerdén et al, 2011). 

Statistik visar att grundskole- och gymnasieungdomar i Sverige upplever ökade 

psykiska och somatiska besvär till följd av stress och oro i jämförelse med mätningar 

från 80-talet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Somatiska besvär till följd av oro och 

stress ger rastlöshet, svårigheter att koncentrera sig, problem med insomning och 

återhämtning (Socialstyrelsen, 2014). Utan fullgod återhämtning kan besvären utgöras 

av kognitiva störningar som dålig balans, dåligt närminne, irritation och depressioner 

med större risk för olyckor (Czeisler, 2011). Bristen på sömn kan dessutom påverka 

kroppsvikten och försämra inlärningsförmågan (Dewald et al, 2010; Dewald-Kaufmann, 

et al, 2013).  

 

Hälsofrämjande insatser inom arenan skola har identifierats som en viktig del i det 

nationella folkhälsoarbetet och barn och ungdomar som en viktig målgrupp 

(Regeringsproposition, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2011; Folkhälsomyndigheten 

2014; Socialstyrelsen, 2014). Syftet med den här studien är att undersöka upplevelsen 

av implementeringen av en hälsofrämjande insats inom arenan skola och vilka aspekter 

som anses som värdefulla för vidmakthållande.  

 

2. Bakgrund 
Det ingår i elevhälsans uppdrag att stärka förutsättningarna för en god hälsa, att arbeta 

hälsofrämjande, förbyggande och med ett salutogent perspektiv (SFS 2010:800). 

Elevhälsan utgörs av skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog och 

specialpedagog (Socialstyrelsen, 2014). Begreppet ett salutogent perspektiv beskrevs 

först av Antonovsky (2005) och innebär att fokus vilar på orsaker till hälsa, snarare än 

orsaker till ohälsa. Förebyggande arbete med hälsan i skolan kan leda till minskade 

somatiska besvär och förbättrade skolresultat (Dewald et al, 2010; Dewald-Kaufmann, 

et al, 2013; Gustafsson et al, 2010; Lewallen et al, 2015). WHO beskriver i sitt 

policyramverk Hälsa 2020 (2015) möjligheten till att själv påverka sin situation och sin 

hälsa som en nyckelfaktor för folkhälsoarbetet. De har identifierat skolan och eleverna 

som en viktig målgrupp för folkhälsoutveckling och en relevant arena för insatser 

(WHO, 1997). 

 

Pilotprojektet Unga, Makt och Hälsa har startats och drivs av Riksorganisationen 

Reacta, en icke vinstdrivande organisation. Projektet fokuserar på ungas aktiviteter för 

hälsa, ungas organisering och empowerment (se Bilaga 1). Empowerment innebär 

egenmakt, makten att påverka sin egen situation och sina förutsättningar (Scriven, 

2013). Projektet ger ungdomar verktyg för att påverka sin hälsa och sitt välbefinnande 

genom organisering och utbildning. Därmed stärks ungas känsla av egenmakt. Genom 

att organisera hälsoråd på skolan kan eleverna börja arbeta salutogent utifrån sina egna 

förutsättningar. De har ett ekonomiskt och administrativt stöd av Reacta. Personal som 

engagerats i projektet kallas stödjare och de får utbildning löpande av Reacta (ibid.). 
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Dagligt stöd för planering och genomförande av aktiviteter ligger på stödjarna inom 

projektet. Stödjare utgörs av vuxna som till exempel elevhälsan, idrottslärare eller 

specialpedagoger lokalt på skolan (se Bilaga 1). Hälsoråd utgörs av minst tre ungdomar, 

det finns inga krav på att de måste gå på samma skola. Hälsoråden ska planera och 

genomföra aktiviteter vars enda krav är att aktiviteten ska främja hälsa (ibid.). 

Aktiviteterna kan innefatta allt från stresshantering till fysisk aktivitet. 

 

Denna studie är en formativ uppföljning av pilotprojektet Unga, Makt och Hälsa med en 

kvalitativ ansats. Studien undersöker de vuxna deltagarnas upplevelser av 

implementeringens framgångar och hinder. Semistrukturerade intervjuer med vuxna 

deltagare i projektet lokalt på skolorna, så kallade stödjare, aktiva i pilotprojektet. En 

tematisk innehållsanalys med induktiv ansats kommer användas för analys av material 

sammanställt från intervjuerna.  

 

2.1. Ungas hälsa i Sverige  

Statistik visar att välbefinnande minskar och att stress och oro ökar när unga i åldern 13- 

15 i Sverige skattar sitt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2014). Statistik baserat 

på mätningar av skolbarns hälsovanor i Sverige som började 1985 visar att det skett en 

ökning av somatiska besvär till följd av stress och oro särskilt bland flickor 

(Skolinspektionen, 2015). Statistik visar att barn och unga i Sverige upplever en allt mer 

stillasittande fritid och att övervikt och fetma ökat (Aggestam, 2014). En låg fysisk 

aktivitetsnivå har kopplats till lägre självskattat välbefinnande och sämre studieresultat 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Gustafsson et al, 2010; Currie et al, 2012).   

 

Skolinspektionen genomför årligen en elevhälsoenkät inom årkurs 5 och 9 i 

grundskolan och år 2 i gymnasiet där eleverna på skoltid får besvara enkäten i 

klassrummet. Enkäten utgörs av validerade frågor som rör välbefinnande, välmående 

och hälsa, enligt Skolinspektionens hemsida (Skolinspektionen, 2016). Inom arenan 

skola ska bland annat elevhälsan ansvara för att värna om elevers fysiska och psykiska 

välmående. Elevhälsan ska vara tillgänglig för eleverna om och när eleven behöver stöd 

för hälsofrämjande initiativ (Skolinspektionen, 2015). Hälsofrämjande insatser 

definieras av Socialstyrelsen som: 

”Hälsofrämjande arbete fokuserar på en självskattad bedömning av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och 

tilltro till sin egen förmåga.//…// Hälsofrämjande arbete kännetecknas av ett salutogent 

perspektiv och innebär att förbättra individens egenupplevda hälsa, med hjälp av 

kunskap om de processer som leder till hälsa.” (Socialstyrelsen, s., 28, 2014). 

  

Skolinspektionen var i sin rapport kritisk till hur det förbyggande hälsoarbetet såg ut 

bland barn och unga i årskurs 3-9 (Skolinspektionen, 2015). Deras rapport (2015) 

visade att i många fall var det lärarna som uppmärksammade och agerade på elevers 

psykiska ohälsa. I elevhälsoenkäten som genomfördes 2014-2015 av Skolinspektionen 

uppgav 62,5 procent av flickor i årskurs 3-9 att de hade någon form av psykisk ohälsa 

som stress eller oro. Endast 2 procent uppgav att de träffat en skolpsykolog och många 
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elever kände inte till elevhälsans uppdrag (Skolinspektionen, 2015). Det skiljde sig från 

gymnasieelever i år 2 som i 44 procent av fallen uppgav att det fanns tillgång till kurator 

eller skolpsykolog. Skolinspektionens kritik av det förebyggande hälsofrämjande arbetet 

visar på ett behov av utveckling elevhälsans roll att arbeta förebyggande inom arenan 

skola (ibid.).  

 

I en longitudinell kohortstudie visade Jerdén et al (2011) att ungdomars självskattade 

hälsa mellan årskurs 7 och årkurs 9 försämrats och att tjejer skattar sin hälsa som sämre 

jämfört med pojkar. Skillnaderna var statistiskt signifikanta och ohälsan ökade med 

stigande ålder och skillnaden mellan könen ökade över tid. Fynden stöds av 

Folkhälsomyndighetens kartläggning av ungas hälsa i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Faktorer som statistiskt säkerställt bidrog till en skattning av hälsan som god, var 

en hög känsla av empowerment, känslan av egenmakt, och att själv kunna påverka sin 

situation, sambandet är statistiskt säkerställt. (Jerdén et al, 2011).  

 

Gustafsson et al (2010) undersökte i sin litteraturöversikt barn och ungas mentala hälsa 

och välbefinnande i skolan i Sverige. Resultatet visade att det sociala utbytet kan 

innebära en riskfaktor om det endast sker i samband med negativ återkoppling. Genom 

positiv förstärkning av beteende och prestationer kan det sociala utbytet med andra i 

skolan fungera som en skyddsfaktor för hälsa och välbefinnande (Gustafsson et al, 

2010).  

 

2.2. Internationella och nationella styrdokument 

WHOs internationella policy (2015) utgör ett nationellt styrdokument för hälsoarbetet 

och beskriver prioriterade områden för att stärka hälsa och välbefinnande utifrån ett 

samhällsperspektiv. Policyn fokuserar på friskfaktorer som stödjande miljöer och 

individens självbestämmande för långsiktiga förebyggande insatser. Policyn betonade 

vikten av att civilsamhället att engageras WHO, 2015). Det hälsofrämjande arbetet 

definierades av världshälsoorganisationen i The Ottawa Charter for Health Promotion 

som: 

”Hälsofrämjande är processen av att möjliggöra för människor en ökad kontroll över, 

och förbättra, sin hälsa. Att nå ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande” (WHO, s. 1, 1986).  

 

Välbefinnande definierades av Rydqvist och Winroth (2004) som ett hälsotillstånd där 

individen själv uppgav att denne mår bra. Individen kan uppleva välbefinnande även vid 

ett sjukdomstillstånd (WHO, 1948). 

 

Det nationella målet för folkhälsopolitiken i Sverige definierades i 

regeringspropositionen Mål för folkhälsan, som: 

"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen" (Socialdepartementet, s., 36, 2002). 
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Barn och unga beskrivs i det nationella folkhälsoarbetet som en särskilt angelägen 

målgrupp (Socialdepartementet, 2008). Barn och unga är ett prioriterat målområde för 

folkhälsoarbetet i Sverige och beskrivs i målområde 3- Barn och ungas uppväxtvillkor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). I målområde 3 beskrivs skolan som en viktig arena för 

hälsofrämjande insatser eftersom barn och ungdomar är en målgrupp med goda 

förutsättningar att påverka med friskfaktorer och hälsofrämjande vanor (Socialstyrelsen, 

2014). Forskning har visat att ungdomars levnadsvanor lägger grunden för framtida 

socioekonomiska faktorer som påverkar hälsan. Faktorer som utbildningsnivå, 

boendemiljö, och inkomstnivå (WHO, 1997; Lewallen et al, 2015; Bennett et al, 2016; 

Gustafsson et al, 2010; Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

2.3. Hälsofrämjande arbete och arena skola 

I en rapport publicera av WHO (1997) beskriver en expertkommitté, utvecklingen av 

hälsa och hälsofrämjande arbete med skolan som arena. Kommittén hade som syfte att 

beskriva möjlig policy och strategi för utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet i 

skolan internationellt, nationellt och lokalt som en del av folkhälsoutvecklingen. 

Rapporten beskriver skolan som en av de viktigaste arenorna för påverkan av hälsans 

bestämningsfaktorer (WHO, 1997).  

” Health is inextricably linked to educational achievements, quality of life, and 

economic productivity. By acquiring health-related knowledge, values, skills, and 

practices, children can be empowered to pursue a healthy life and to work as agents of 

change for the health of their communities.” Dr. H. Nakajima, generaldirektör för WHO 

(WHO, s., 1, 1997)   

 

Skolan i Sverige har som uppgift att arbeta evidensbaserat och med att kvalitetssäkra 

arbetet inom verksamheten (SFS 2010: 800). För att hälsoarbetet ska anses vara 

evidensbaserat krävs forskning och en sammansatt kunskap om arena, 

samverkansfaktorer och målgrupp (Schäfer Elinder & Kwak, 2014). Arbetet i skolan 

ska följas upp och utvärderas metodiskt för att säkerställa kvalitén (SFS 2010: 800). En 

utvärdering definieras av en sammantagen bedömning av insatsens relevans, effekt och 

resultat (Brownson et al, 2011). En effektutvärdering är en utvärdering som mäter om 

insatsen har givit mätbara skillnader på den faktor som insatsen syftat att påverka. En 

effektutvärdering säkerställer att effekten kan relateras till den insats som genomförts 

och inte som ett resultat av något annat (Schäfer Elinder & Kwak, 2014). En 

effektutvärdering kommer inte genomföras då det ingår i pilotprojektets planering att 

löpande utvärdera effekter under pilotprojektets tidsram (se Bilaga 1). 

 

2.4. Tidigare forskning 

Det fanns få studier som undersökte de anställda på skolan och deras upplevelser av 

hälsofrämjande arbetsuppgifter och/eller insatser inom skolan. Tidigare forskning 

beskriver hälsoläget, utvecklingen av elevers hälsa, behovsanalyser och 

problematisering av det hälsofrämjande arbetet från ett lärarperspektiv. 
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Hanson och Chen (2007) beskriver i sin litteraturstudie en samlad linjär effekt av 

socioekonomisk status och hälsa. Det betyder att barn och unga som har en låg 

socioekonomisk status löper större risk för riskfyllt beteende och på sikt ohälsosamma 

levnadsvanor jämfört med barn och unga med stark socioekonomisk status. Hanson och 

Chen (2007) visade i sin studie att förändringsåtgärder inom målgruppen barn och unga 

har bättre effekt om det är unga själva som är initierande. Det styrks av en spansk  

interventionsstudie av Llauradó et al (2015). Studien, en randomiserad fall kontroll 

studie. I fall-gruppen utsågs fem elever som fick information och utbildning inom kost 

och motion. I kontrollgruppen gjordes ingen intervention. Llauradó et al (2015) använde 

sig av social marknadsföring i designen av insatsen, principer med sin grund inom 

marknadsföring, som kundorientering, beteende, insyn, utbyte och tävling. Elever fick 

själv sprida information om matvanor och fysisk aktivitet till de övriga eleverna. 

Studiens resultat visade att denna spridningsmetod gav förändring i linje med 

målsättningen, vilket var minskat stillasittande, ökad fysisk aktivitet och ökad 

kunskapsnivå om matvanor (Llauradó et al, 2015). Samma spridningsmetod används för 

pilotprojektet som undersöks i denna studie.  

 

Bruun Jensen (2000) argumenterar för att det tycks finnas två paradigm inom 

hälsoarbete i skolan. Det ena är moraliserande och syftar till att undervisa i kost och 

motion, den andra hållningen som Bruun Jensen (2000) även uttrycker stöd för är ett 

demokratiskt förhållningssätt. Det demokratiska förhållningssättet syftar till att utveckla 

elevens kompetens att agera, att påverka sin situation. Kompetens att agera definierar 

Bruun Jensen som att “ändamålsenligt riktas till att lösa ett problem eller underlätta 

förändring och medvetet beslutat av dem som agerar” (Bruun Jensen, s., 146, 2000). 

 

Lee et al (2014) beskrev i sin studie att genom att göra lärarna delaktiga i utformningen 

av arbetssättet som ska användas i verksamheten bidrar det till vidmakthållandet av 

förändringen. Interventionen blir en integrerad del i utbildningssystemet snarare än ett 

tillägg (ibid.). Att integrera hälsoarbetet som en del i undervisningen och i kursplanen 

beskrivs i flera studier som en nödvändighet för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i 

arenan skola (WHO, 1997; Lewallen et al, 2015; Bruun Jensen, 2000; Bennett et al, 

2016) 

 

Lewallen et al (2015) beskriver i sin studie utvärderingen av det amerikanska projektet 

WSCC- Whole School, Whole Community, Whole Child Model, en metod som 

utvecklats i USA sedan 1987. Studien lyfter vikten av att integrera ett hälsofrämjande 

förhållningssätt i skolan och i samarbete med andra arenor. Lewallen et al (2015) 

beskriver arbetssättet som en holistisk hälso- och utbildningsmodell. Holism innebär att 

man ser till helheten, alla komponenter bidrar. Metoden involverade elevhälsan och 

arbetade med att synliggöra behoven hos eleverna (Lewallen et al, 2015). En god 

förankring av arbetssättet hos rektorerna på skolan beskrivs av Lewallen et al (2015) 

som avgörande och att arbetet bör styras utifrån en gemensam policy. Detta var också 

slutsatsen av WHOs’ (1997) rapport. Rasberry et al (2015) har i en litteraturöversikt av 
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WSCC bekräftat att stöd från skolledningen och en tydlig planering och struktur för 

interventionen möjliggör för hälsorelaterade målsättningar att införlivas i skolplanen.  

 

Bennett et al (2016) har i sin studie intervjuat lärare som deltar i hälsoprogram på 

grundskolor om deras upplevelser av hälsoprogrammen. En kvalitativ innehållsanalys 

visade att de tillfrågade tyckte att skolan var en logisk arena för implementeringen av 

hälsointerventioner med tanke på den tid som elever spenderar i skolan. Däremot var de 

kritiska till att hälsoarbetet skulle ingå i lärarrollen. De uttryckte sig som tveksamma till 

sin förmåga att arbeta med hälsa i skolan utan stöd från någon med utbildning och 

kompetens i det hälsofrämjande arbetet (Bennett et al, 2016). Detta är något som 

problematiserats i tidigare studier om lärarkårens förhållningssätt till det hälsofrämjande 

arbetet i skolan (Bruun Jensen, 2000).  

 

3. Pilotprojektet Unga, Makt och Hälsa 
Undersökningsobjektet för denna studie var ett pilotprojekt som planerats och 

genomförts av Riksorganisationen Reacta. Reacta är en icke vinstdrivande organisation 

som stöttar ungdomar i organiserandet och utövandet av aktiviteter för främjandet av sin 

hälsa. De respektive lokalföreningarna och hälsoråden utgör riksorganisationen och 

kansliet arbetar på uppdrag av riksstyrelsen och alla medlemmar. Föreningarna och 

hälsoråden är självständiga men har en gemensam riksstyrelse (se Bilaga 1). I 

pilotprojektet ingår endast hälsoråd. 

 

Unga, Makt och Hälsa, som hädanefter förkortats UMH, är ett arbetsverktyg för att 

främja hälsa inom arenan skola och fyra pilotskolor deltar (ibid.). UMH är ett 

pilotprojekt som drivs med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden har 

som syfte att finansiera projekt som stärker och utvecklar situationen för barn och unga 

samt personer med funktionsnedsättningar (Allmänna Arvsfonden, 2016). 

 

Syftet med projektet var att etablera hälsoråd på skolor som ett verktyg för att hjälpa 

unga att stärka den fysiska och psykiska hälsan. Hälsoråden fungerade som fristående 

föreningar och får föreningsbidrag från Reacta. Eleverna skulle i sin ansökan att bilda 

hälsoråd beskriva aktiviteterna de planerade att genomföra och motivera hur de främjar 

hälsa. Målgruppen utgörs av unga mellan 13-25 år som har begränsade hälsofrämjande 

resurser som avsaknad av kunskap, pengar och stöd (Bilaga 1). Hälsofrämjande resurser 

definieras som möjlighet att påverka hälsans bestämningsfaktorer ( WHO, 1986; WHO, 

2010; Hanson & Chen, 2007). Organiseringen av unga ger dem en ekonomisk möjlighet 

att utföra aktiviteter därmed ökar ungas delaktighet och inflytande i beslut rörande sin 

hälsa och är en relevant målgrupp för hälsoinsatser (Folkhälsomyndigheten 2014; 

Jerdén et al, 2011; Gustafsson et al, 2010). 

 

Hälsoråden startas och drivs av elever högstadie- eller gymnasieskolor med stöd av 

personal på skolan. Hälsoråden agerar med stöd vuxna lokalt på skolan, så kallade 

stödjare. Vid projektets början beskrevs elevhälsan främst, som potentiella stödjare (se 

Bilaga 1). Det har utvecklats under projekttiden och all personal på skolan beskrivs nu 
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som möjliga stödjare. De deltagande ungdomarna i projektet får stöd av en coach via 

Reacta i hur en förening fungerar, kunskap om genomförandet av demokratiska möten 

och steget från idé till verklighet för att stärka sin hälsa. Aktiviteterna planeras och 

genomförs av eleverna vilket påverkade deras möjlighet till självbestämmande och var 

kärnan i pilotprojektets målsättning som beskrevs som ungas organisering och 

empowerment, känsla av egenmakt (se Bilaga 1). Aktiviteterna tog plats under skoltid 

och på skolans område såväl som utanför skolans område och efter skolans slut. För att 

stödjarna skulle kunna bistå eleverna i planeringen och genomförandet av sina 

hälsoaktiviteter utbildades elevhälsan inom hälsofrämjande metoder.  

 

Metoder som tillämpades i pilotprojektet var egenvård, empowerment, MI- motivational 

interviewing och ungas organisering. Egenvård inkluderar praktiska övningar, hur 

eleverna planerar sina studier inför ett prov, utvecklande miljöer, främjandet av en 

tillvaro utan stress samt fysiska aktiviteter. Egenvård sker genom uppmuntran, 

undervisning och vägledning (ibid.). Empowerment är här synonymt med egenmakt, 

förmågan att kunna ta makten över sitt liv och känna delaktighet i beslut som påverkar 

individen (Scriven, 2013). Begreppet är kopplat till prevention av psykisk ohälsa 

Motiverande samtal är ett komplement till stödjandet och vägledningen inom egenvård 

och empowerment och det beskrivs av Ortiz (2010) som:   

”Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har 

som mål att öka en per sons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att 

starkare motivation med större sannolikhet leder till beteendeförändringar. Metoden 

används för att öka motivationen till förändring när det gäller riskabla levnadsvanor, 

livsstilsfrågor eller i andra situationer där ett samtal om förändring genomförs” (Ortiz, 

s., 9, 2010). 

 

MI är en samtalsteknik som främjar det öppna samtalet. Utan värdering lyfts 

förändringsorienterade delar av ett samtal med syfte att stärka individen i sin resolution 

att påbörja förändringar (Ortiz, 2010; Hultgren, 2008). Stödjare på pilotskolorna har fått 

en utbildning i MI. Kursen fokuserade på förändringsorienterat element i samtal med 

elever relaterat till hälsa och aktiviteter (se Bilaga 3). Genom organiserade träffar ges 

utrymme för utbyte med de andra deltagande skolorna för både elever och stödjare. 

Syftet med projektet är att ge unga en känsla av organisering, egenmakt och därmed 

kontroll över sin hälsa (se Bilaga 1).  

 

Projektets målsättning är att utveckla metoderna genom samverkan med aktörer med 

liknande uppdrag och syfte inom fältet för ungas hälsa (se Bilaga 1; Jerdén et al, 2011). 

Potentiella samverkansaktörer är ungdomsrådgivare, lärare, skolpsykologer, FSUM- 

föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, folkhälsosamordnare med fler.  

 

De deltagande i pilotprojektet träffas för gemensamma utbildningsdagar, arbetsdagar 

och workshops. Utbildningarna sker tillsammans med unga och vuxna men träffas även 

var för sig, för egna specifika frågor. Mellan träffarna arbetar varje lokal grupp på sin 

ort och i sin organisation, med att praktiskt prova ut metoderna, för att förverkliga 
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arbetet i praktiken (se Bilaga 1). Detta arbete sker tillsammans unga, unga vuxna, 

stödjare och andra professionella såsom skolsköterskor. Alla utifrån sina givna uppdrag 

och roller inom projektet och yrkesroller. Demokratiska mötesmetoder används för att 

unga ska få makt över innehållet i mötestillfällena och skapa delaktighet där varje röst 

blir hörd (ibid.).  

 

Projektledaren leder projektet och i det ingår det att handleda stödjare och 

skolsköterskor i deras utvecklingsarbete lokalt med stöd av en projektassistent. 

Projektassistenten sköter administration, bokning av projektträffar, samverkansträffar, 

referensgruppsträffar med mer. Projektassistenten dokumenterar skriftligt och med 

bilder samtliga projektträffar, referens- och samverkansgruppsmöten (se Bilaga 1). 

Processutvärdering planeras som ett löpande arbete för att se vad som behövs för att nå 

målen och detta utförs tillsammans med projektdeltagarna. Dokumentation ska 

användas som ett redskap för att de lokala grupperna ska kunna omsätta och 

konkretisera arbetet lokalt (ibid.). Målsättningen är att all dokumentation delas på den 

interna och externa hemsidan (inom ramen för PUL). Projektassistenten stödjer 

kommunikatören med underlag och utkast till det nätbaserade materialet. 

Kommunikatören ansvarar för bearbetning och framställning av tryckt material samt 

nätbaserade materialet för dator och mobil. Informationen ska vara anpassad och riktad 

till unga respektive stödjare och skolsköterskor (ibid.).  

 

Slutprodukten av pilotprojektet är utvecklingen av ett utbildningsmaterial genom 

samverkan som upprättats med NBV- Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, ett 

studieförbund som fokuserar på integration och hälsa samt pilotprojektet UMH. (NBV, 

2016; se Bilaga 1). Materialet ska fungera som stöd vid bildandet av ett hälsoråd. 

Materialet strävar efter att innehålla konkreta övningar för att underlätta ungas 

organisering och övningar som stärker ungas hälsa genom empowerment. Materialet 

skall ha olika perspektiv beroende på målgrupp, elever respektive stödjare (se Bilaga 1). 

Genom samverkan utvecklas ekonomiska förutsättningar för projektets fortlevnad. 

Kurser och utbildningar för skolsköterskor, lärare, skolpsykologer och stödjare kan 

komma att finansieras genom kursavgifter eller genom medlemskap i Reacta. Projektet 

avslutas med en spridningskonferens för potentiella nya deltagare. Det övergripande 

syftet med spridningskonferensen är att locka och engagera fler till de utbildningar med 

nätbaserat material som har tagits fram (ibid.). Utbildningen och deltagandet i projektet 

innebär stöd för skolor och dess personal i kompetensutveckling inom området 

hälsofrämjande arbete med barn och unga.  

 

4. Problemformulering 
Forskning visar att professioner med hälsofrämjande arbetsuppgifter anser det värdefullt 

att arbeta evidensbaserat med statistiskt säkerställda metoder men att humanistisk 

evidensbaserad forskning är minst lika viktig i utformningen och/ eller val av insats. 

Humanistisk evidensbaserad forskning är kvalitativ och beskriver kontexter och 

upplevelser i relation till naturvetenskapligt kvantifierade resultat (Li et al., 2015). 

Denna studie undersöker de vuxna deltagarnas upplevelser i ett hälsofrämjande 
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pilotprojekt inom arenan skola i svenska skolor. En formativ uppföljning belyser 

upplevda framgångar och motgångar av projektets implementering från de vuxna 

deltagarnas perspektiv och kan bidra till utvecklingen av projektet (Bennett et al, 2016; 

Schäfer Elinder & Kwak, 2014).  

 

4.1. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av implementeringen av det 

hälsofrämjande pilotprojektet UMH- Unga, Makt och Hälsa. De vuxna deltagarnas, så 

kallade stödjares, upplevelser av implementeringen av insatsen kan genom en formativ 

uppföljning bidra till utvecklingen av pilotprojektet UMH.  

 

4.2. Frågeställningar 

- Hur har pilotprojektet planerats och genomförts ur stödjarnas, de vuxna deltagarnas, 

perspektiv?  

- Hur upplevdes hinder och möjligheter inom pilotprojektet utifrån stödjarnas, de vuxna 

deltagarnas, perspektiv? 

- Vilka är möjliga förslag till förbättring enligt stödjarna? 

 

5. Metod  
Studien utgick från en kvalitativ metod med en empirisk ansats. En formativ 

uppföljning som undersökte uppfattningar och upplevelser. En formativ bedömning 

definierades av Scriven (1991) som: Formativ bedömning är motsatsen till summativ 

bedömning. Den utförs vanligen under utvecklandet eller förbättringen av t.ex. en plan 

eller produkt (eller person och så vidare) och den utförs ofta mer än en gång för de som 

utvecklar planen, med avsikten att förbättra.” (Scriven, s., 168-169, 1991).  

 

Den formativa bedömningen utgår från pedagogiken och beskrivs av Skolinspektionen 

som: ”Formativ bedömning, eller förbättringsorienterad feedback, beskrivs ibland i 

forskningen som bryggan mellan undervisning och lärande. Många forskare framhåller 

den formativa bedömningens potential för att generera goda lärandeprocesser. //…// 

likaså att de formativa bedömningarna kan fungera som ett viktigt underlag och medel 

för lärarna i deras arbete med att utveckla undervisningens kvalitet och  

effektivitet.” (Skolinspektionen, s., 8, 2012)  

 

Denna studie är inte en formell bedömning utan en uppföljning som lyfter upplevelser 

av pilotprojektet, information som sedan förs tillbaka in i projektet för att utveckla 

arbetet (Olsson & Sörensen, 2011; Skolinspektionen, 2012, Scriven, 1991). 

Semistrukturerade intervjuer med stödjare på pilotskolorna undersökte stödjarnas 

observationer och erfarenheter av pilotprojektets implementering och upplevelser av 

eventuella hinder och framgångar. Implementering definieras som planeringen, 

introduktionen och genomförandet av en insats (Bartholomew et.al, 2011).  
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5.1. Urvalsförfarande  

Urvalet var ett målmedvetet urvalsförfarande det innebar att gruppen som valts ut var 

den lämpligaste att besvara frågeställningarna för denna studie (Palinkas et al, 2015). 

Urvalet begränsades till fyra personer på grund av tidsramen för genomförandet, urvalet 

representerade de fyra skolor som vid tillfället för undersökningen var pilotskolor i 

projektet UMH. Stödjarna utgjordes av personalen, som är stadigvarande på skolan, till 

skillnad från eleverna som går ut skolan eller tar studenten. Datainsamlingen var 

fokuserat till stödjarna och deras upplevelser. De fyra stödjare som valdes ut var de fyra 

första vid de respektive pilotskolorna som tackade ja till att delta. De tillfrågade 

stödjarna var aktiva inom pilotprojektet vid undersökningstillfället och var därmed mest 

lämpade att uttrycka upplevelser vid studiens genomförande. Ett totalurval var inte 

lämpligt då stödjare både tillkommit och avslutat sitt deltagande under projekttiden.  

  

5.2. Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med deltagande personal, så 

kallade stödjare, på pilotskolorna. Stödjarna intervjuades då studiens syfte var att 

undersöka upplevelser av metoder och implementering av metoderna inom arenan 

skola.  

 

5.3. Kontext och genomförande  

Stödjarna fanns lokalt på pilotskolorna, kontaktuppgifter till dem inhämtades från 

Reactas kansli och projektadministratören för UMH. Kontakt med stödjana upprättades 

genom telefon och en tid för intervju över telefon bokades in. Av stödjarna på 

pilotskolorna tillfrågades fyra personer från de fyra respektive skolorna och samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta. För att skapa förutsättningar för en intervjusituation 

där avbrott kunde undvikas ombads respondenten i ett första samtal att välja en tidpunkt 

för intervjun som minimerade upplevelsen av stress. En tidsuppskattning av intervjuns 

längd angavs vara cirka 20-30 minuter. Intervjuernas längd blev 22-38 minuter. 

Respondenterna informerades om att de skulle bli uppringda för intervjun på utsatt 

datum och tiden de valt. De informerades i det första samtalet om studiens syfte och att 

det var deras upplevelser som var fokus för undersökningen. Vid det andra samtalet 

innan intervjun påbörjades informerades respondenterna på nytt om studiens syfte. De 

informerades om att deltagandet var frivilligt, att det fanns möjlighet till avbrott i sitt 

deltagande samt att samtalet skulle spelas in. De fick information om behandling av 

data, att ljudfilen skulle komma att transkriberas och att anonymitet inte gick att 

garantera då undersökningsgruppen var liten. I studien utelämnas respondenternas 

namn, arbetsplats och specifik ort. Ljudfilen behandlades endast av den här studiens 

författare och vid behov handledare och examinator. Intervjuerna genomfördes via 

telefon och dikterades med en applikation som spelade in telefonsamtalet. En 

applikation, en så kallad app, är programvara lokalt på en smart telefon. Intervjuerna 

bestod av semistrukturerade öppna frågor (se Bilaga 2). Det innebar frågor om 

upplevelser relaterat till specifika delar av projektet med utrymme för respondenten att 

fritt utveckla sitt svar. Intervjufrågorna baserades på projektansökan (se Bilaga 1) och 
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det syfte och mål som angivits. Frågor relaterade till metodanvändning och 

implementeringsprocesser med syfte att besvara studiens frågeställning.  

 

5.4. Dataanalysmetod  

Bearbetning av de transkriberade intervjuerna genomfördes med en induktiv 

innehållsanalys med semantisk ansats av det transkriberade materialet för att undersöka 

elevhälsans upplevelse av pilotprojektet. En induktiv metod innebär att meningsbärande 

enheter kodas, grupperas och därefter utmynnar i teman som sedan kondenseras till 

övergripande teman. Transkriberingen skedde ordagrant eftersom en semantisk ansats 

användes vid analysen (Olsson & Sörensen, 2011). En semantisk ansats innebär att 

materialet tolkas utifrån det som sagts och undersöker inte latenta teman i 

meningsbärande enheter (Braun & Clarke, 2006). Inledningsvis kodades materialet för 

att sedan grupperas. Därefter formulerades teman för analys och tolkning utifrån 

tidigare forskning (ibid.). Endast författaren och tillika moderator hade tillgång till 

materialet och var den enda som kodade.  

 

5.5. Etiska överväganden 

Det fanns flera etiska övervägande att ta hänsyn till trots att det inte skedde ett direkt 

ingripande i individens autonomi vid genomförandet av studien. Denna studie tog plats 

efter en redan genomförd insats och eventuella etiska problem kan ha uppstått som följd 

av insatsen. De etiska problemen kan utgöras av ställningstaganden till de etiska 

principerna som vanligtvis används vid ett hälsofrämjande arbete. Principer som att 

göra gott, att inte skada, respektera individen och individens autonomi (SBU, 2014). 

Studien tog däremot endast hänsyn till de etiska betänkligheter som aktualiserades vid 

genomförandet av studien.  

 

Den här studiens författare hade en förförståelse och viss kunskap om projektet. Det kan 

ha inneburit ett etiskt dilemma då det finns en förförståelse för projektet. Detta kan i sin 

tur ha påverkat formuleringen och följden på frågorna i intervjuguiden. 

 

Principen om individens autonomi, rätt till självbestämmande, och principerna att 

respektera individen och inte göra skada involverades vid utvärderingsarbetet (Bonita et 

al, 2006). Det var viktigt att redogöra för studiens syfte då de deltagande respondenterna 

var få till antalet och anonymitet gick inte att garantera. Det var viktigt att tydliggöra för 

respondenterna att deltagandet var helt frivilligt och inte kopplat till uppdraget de hade 

som stödjare samt att de hade möjlighet att avböja eller avbryta deltagandet. Respekt för 

individens rätt att själva avgöra upplevda nackdelar med sitt deltagande var viktigt för 

ett gott etiskt förhållningssätt vid genomförandet av denna studie (Coughlin, 2006). 

Principen att göra gott låg till grund för studien då det övergripande syftet var att 

utvärdera upplevelser av implementeringsprocesser av ett hälsofrämjande 

förändringsarbete (Bonita et al, 2006). Upplevelsen av projektet och upplevd 

implementering av metoder och utfall så som de uppfattats av stödjarna kan användas 

som grund för eventuella förändringar av implementeringsarbetet. Eventuella 

förändringsarbeten bör då ta hänsyn till autonomiprincipen och individens rätt att själv 
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välja. Sociala och strukturella etiska problem kan uppstå eftersom det handlar om 

insatser i målgruppen ungdomar inom arena skola och det var viktigt att 

styrdokumenten för projektet tydliggör ett etiskt förhållningssätt med fokus på individen 

(SBU, 2014). 

 

6. Resultat  
De deltagande respondenterna representerade de fyra deltagande pilotskolorna inom 

projektet vid tiden för denna undersökning. En skola avbröt sitt deltagande då deras 

deltagande elever gick ut skolan inför projektår 2. En ny skola tillkom under slutet av 

projektår 2 som framgår av tabell 3 (se Bilaga 3).  

 

Tabell 3. Deltagande skolors årskurser samt omfattningen av deras deltagande i det 3-

åriga pilotprojektet Unga, Makt och Hälsa. 

Pilotskolorna i pilotprojektet UMH Årkurser Omfattning av deltagande 

Gymnasium 1-3 Projektets början 

Gymnasium 1-3 Avbrutit deltagande 

Gymnasium 1-3 Projektets början 

Grundskola 7-9 Projektets början 

Gymnasium 1-3 Sedan år 2 

 

Innehållsanalysen  av intervjuerna bestod av en framställning av meningsbärande koder 

uttryckta i materialet kortades ned till stödord och grupperades och formulerades till 

teman. Dessa teman kontrollerades mot materialet för att undersöka om de 

korresponderade mot åsikter som uttryckts av respondenterna. När tematiseringen 

avslutats påbörjades en kondensering av teman för att beskriva processer som uttryckts 

vara betydelsefulla för respondenterna. Kondenserade teman kontrollerades mot 

materialet för att säkerställa att de fortfarande uttryckte åsikter och uttryck som 

framkommit i samtalet (Braun & Clarke, 2006). Som framgår av tabell 2, identifierades 

faktorer för implementering och vidmakthållande som ledningens stöd och en 

introduktion av insatsen som aktualiserar behovet av insatsen utifrån skolplanen. Som 

framgår av tabell 2 lyftes processer som gemenskap, kommunikation och dialog mellan 

samtliga deltagare, stödjare som medlemmar. Gemenskap och dialog lyftes som 

processer betydelsefulla för vidmakthållandet av insatsen på skolan med eller utan stöd 

från ledningen. Insatsen upplevdes som aktuell och som lösningen på ett behov eller 

problem (tabell 2).  

 

Tabell 2. Gruppering av koder och de kondenserade teman som de gav upphov till. 

Koder Kondensering av teman 

Rutiner  

Vidmakthållande 

Hierarki 

Skollagen  

Yrkesroller 

Ledningen behöver involveras från start för bästa 

möjlighet för implementering och vidmakthållande 

 

En introduktion som beskriver behovsuppfyllelse baserat 

på skolplanen 
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Personalbrist  

Skolplanen 

 

Friskfaktorer 

Evidens 

Empiri 

 

Projektet upplevs möta ett förändringsbehov för 

hälsoutvecklingen hos unga på skolan 

 

Meningsfullt utbyte 

Upplevelser  

Ensamma tjänster 

Engagemang 

Olika yrkesroller 

Gruppsamverkan 

Utveckling 

Nätverk 

Hälsofrämjande 

 

Gemenskap och utbyte mellan stödjare respektive elever 

har utvecklat projektet 

 

Behov av vidareutveckling av nätverk stödjare emellan 

Närvaro 

Återkoppling 

Dokumentation 

Policy 

Projektadministratörens 

centrala roll 

 

Dokumentation och underlag för introduktion och 

spridning av projektet 

 

 

Tidigare erfarenheter 

Olika yrkesroller 

Dialog 

Samverkan 

 

Utveckling av sin yrkesroll i samverkan med andra 

professioner  

 

 

Salutogenes 

Bestämningsfaktorer för hälsa 

Beteendeförändring 

Egenmakt  

Självständigt  

Välbefinnande 

Målgrupp 

Kunskapsmål 

Spridning 

 

Hälsofrämjande arbete med små förändringar kan  

påverka välbefinnandet  och förbättra studieresultaten 

 

En kondensering av teman visade att stödjarna upplevt att ledningen behöver involveras 

från start för bästa möjlighet för implementering och vidmakthållande (tabell 2). 

”Hade jag haft med en biträdande rektor då hade det kanske varit lättare att hamna, 

kanske lyssnar lite mer på den biträdande än vad han lyssnar på skolsköterskan om du 

förstår vad jag menar.” -Intervju 3. 
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Det upplevdes som nödvändigt att det skett en viss förankring hos skolledningen för att 

underlätta implementeringen hos övriga lärarkåren som annars var delaktiga i 

varierande grad. 

”Där har vi ju, samhället eller skolan, eller …alltså där har vi en viktig uppgift att 

underlätta. För det borde inte få lov att vara ett hinder för ungdomar att kunna träffas 

och göra saker för varandra och för sig själva för att dom ska må bättre//…// Och det 

var väldigt olika inställning till, till projektet bland dom lärare som hade elever som 

deltog. Vissa hade lärare som var väldigt generösa och som tyckte att ’ja, men det här 

är jätteviktigt, det ingår liksom, det kan vi se som en del i vår kurs hälsopedagogik’, 

eller vad man nu hade. Medan andra lärare kunde liksom inte alls se att, dom kunde 

nog se det positiva i att ungdomarna aktiverade sig själva, bara det inte drabbade deras 

lektion. Och det blev ju väldigt o…alltså det blev jättesvårarbetat på det viset.” – 

Intervju 2. 

 

En introduktion som beskriver behovsuppfyllelse baserat på skolplanen (tabell 2) såväl 

som skollagen beskrevs som önskvärd. Under projekttiden har presentationen förändrats 

i viss mån, från början var målgruppen för stödjare på skolan elevhälsa. Förändringar 

för introduktion på skolan innebär att projektet även presenteras för ledningen. 

Analysen av intervjuer med stödjare på pilotskolorna visar att det behöver utvecklas 

ytterligare. 

”Ska man göra någon form av ehm, strategi för att försöka få det här att sprida sig 

ännu mer så gäller det att få med skolledningen och liksom se vikten av och förtjänsten 

av att stötta ungdomarna i sin egen hälsa, att liksom, att dom verkligen kan påverka. 

För kan dom känna att dom kan påverka sitt mående och mår dom bättre kommer det 

att bli bättre studieresultat och det är ju det liksom alla skolledare vill ha ju. ” –Intervju 

2. 

 

Hälsofrämjande arbete med små förändringar kan  påverka välbefinnandet  och förbättra 

studieresultaten (tabell 2). Stödjarna upplevde att det förbättrade välbefinnandet hos 

eleverna och har lett till. 

”Med det här och starta hälsoråd är ju jättekul att man ökar både samhörigheten och 

dom blir stärkta i att göra något roligt tillsammans och har man tur då. Eller det 

genererar ju faktiskt i att dom sköter skolan bättre och känner det här att dom tycker 

det är riktigt kul.” -Intervju 3. 

 

Gemenskap och utbyte mellan stödjare respektive elever har utvecklat projektet (tabell 

2). Vid avsaknad av stöd från ledningen visade intervjuerna att det fanns en hög grad av 

vidmakthållande till följd av utbyte mellan deltagarna och att det upplevdes som ett 

utvecklingsområde. Det fanns ingen tydlig beskrivning i hur samverkan mellan stödjare 

och skolor skulle se ut annat än det utbyte som då skulle ta plats vid gemenskapsträffar, 

projekt- och stödjarträffar i projektansökan (se Bilaga 1). En viktig process utöver 

ledningens stöd och en god implementeringsstrategi är ett nätverk deltagarna emellan. 

Stödjarna beskriver möjligheten till utbyte av erfarenheter som en viktig faktor för 

utvecklingen av deras roll som stödjare på skolan. Stödjarna var positivt inställda till de 
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bestämningsfaktorer för hälsa som projektet utgår från. Att påverka hälsofrämjande 

resurser som vanligtvis styrs av socioekonomiska faktorer i elevernas hemmiljö 

upplevdes vara positivt, teoretisk när skolorna skulle ansöka om deltagande i projektet, 

men även genom stödjarnas erfarenheter så här långt.  

”Egentligen så har vi så svårt och se hur lätt, eller hur egentligen lite som krävs, för att 

vi faktiskt ska kunna påverka vår situation. Och det är väl det jag tycker är det svåraste, 

att det verkar som många tycker att dom inte kan påverka sin situation. Och det är väl 

det man känner och hoppas att man kan försöka så ett frö, att det behöver inte vara 

jättemärkligt med hälsa. Det är inte några jättekonstiga strategier och…utan det är 

ganska grundläggande saker man kanske ska fokusera på.” – Intervju 2. 

 

Stödjarnas erfarenheter och observationer av den sociala och hälsomässiga utvecklingen 

av elever som deltagit varierar, däremot är den samlade uppfattningen att samtliga 

elever har utvecklats i mer eller mindre grad.  

”Alltså det är ju fantastiskt och få se och möta liksom den entusiasmen och 

engagemanget som dom ändå har och, och liksom få se hur tänket och känslan av att 

man faktiskt kan åstadkomma själv och flera utav, några av ungdomarna har ju liksom 

fortsatt så dom hade liksom lite olika inriktningar på sitt engagemang. Men dom har ju 

jobbat liksom parallellt med hälsoråden så har dom ju utvecklat även sina andra, 

liksom, vad ska man säga, hjärtefrågor och gjort fantastiska, bra saker som då 

säkerligen bidrar till att dom mår bra, men det är dom då hjälper till att liksom kan 

man säga att låta andra ungdomar att också få må bättre. För att man har, man skapar 

sociala gemenskaper, kan man väl kalla det.” – Intervju 2. 

 

Utveckling av sin yrkesroll i samverkan med andra professioner (tabell 2). Stödjarna 

upplevde att tjänsterna de hade inom elevhälsan är isolerade och ensamma i sin 

yrkesroll på skolan och att det var viktigt för att kunna driva projektet framåt att det 

fanns andra deltagare att utbyte erfarenheter med.  

”Nu har man ju riktat in sig på skolsköterskorna och det tyckte jag var ett bra val 

eftersom vi som yrkesfunktion vi är ju, vi är ju dom som träffar liksom alla. Eh, däremot 

så tänker jag som såhär att, ehm, att skolsköterskan är ju ganska ensam så om inte hon 

kan få med till exempel, har liksom en bra relation, en bra kontakt med sina skolledare, 

så att hon på så vis kan få stöd därifrån och att dom också liksom ställer sig bakom och 

talar om liksom för övrig personal, eller resten av personalen på skolan ’att det här är 

så pass viktigt så det är liksom inte förhandlingsbart’ i så mått att den tiden som krävs 

den måste dom få.” – Intervju 2. 

 

Tidigare erfarenheter från andra yrkesområden och professioner angavs också vara 

viktigt för utvecklingen då det kan bidra till att utvidga perspektivet på hälsa och 

förebyggande hälsoarbete.  

 

”Det har vi väl upplevt som jättepositivt i projektgruppen. Att ha en rektor, som sagt 

några lärare, skolsköterskor sen så har man ju andra, vi kan ju ha olika ämnen som 

lärare man kan ju ha arbetat med andra saker innan det här också. Innan man blev 
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lärare, så att det är ju jättefördel bara, att man har olika roller. För man ser ju på det 

på olika sätt liksom. För jag tror att man är ganska van att hitta så här fallgropar 

också, inom sitt eget område, kanske och har inte lika bra koll inom nån annans område 

eller roll.” -Intervju 4. 

 

Dokumentation och underlag för introduktion och spridning av projektet (tabell 2). 

Stödjare som var aktiva inom projektet efterfrågade dokumentation för styrning och 

vägledning. Dokumentation utgör underlaget för ett evidensbaserat hälsoarbete (Li et.al, 

2014). Respondenterna var förstående för pilotprojektet som en första version av 

projektet fanns det ändå ett behov av sammanställd information för att bättre kunna 

driva projektet, som stödjare till eleverna, men även i det uppdrag av spridning som 

beskrevs i projektansökan och projektplaneringen (se Bilaga 1, 3).  

”Jag, jag gillar ju liksom paket, färdiga paket//…// Men det är väl det, som det här ska 

mynna ut i, så att jag har förståelse för det//…// jag tycker att det finns ganska bra 

material egentligen kring alltså, just till hälsoråden. Vad dom kan göra och hur dom 

kan driva sin lilla förening, så. Men just det här mötet, alltså mötet med skolan, hur 

kommer liksom Reacta in i skolan? Eh, där tycker jag att det behövs ett beprövat färdigt 

paket som man i alla falla, men sen måste man ju kunna vara lite kreativ och spontan 

och liksom bjuda in. Man kanske får en massa idéer och bara bjuder in en annan 

person och gör det här och har en sån där dag här.” -Intervju 4. 

 

Metodanvändningen vid insatsens start bör tydligt beskriva upplägget och ungdomarnas 

roll som den drivande kraften. Risken var att metoderna missuppfattas, insatsen blir svår 

att implementera och vidmakthållandet blir ohållbart då syfte och målsättningen inte 

framgått vid start. 

 

”Vi fick ju verkligen lära oss av våra misstag med liksom ett hälsoråd som, ja men som 

inte var så taggade eller inspirerade på att egentligen liksom driva ett hälsoråd. Ehm, 

att där har vi verkligen lärt oss, som sagt jag har pratat mycket med några andra 

stödjare också om, som vi har en av dom projektledarna som brukar säga att sitta på 

sina händer” -Intervju 4. 

 

Projektet upplevs möta ett förändringsbehov för hälsoutvecklingen hos unga på skolan 

(tabell 2). Stödjarna uppgav att projektet som sådant, målsättning och målgrupp, 

upplevdes relevant och aktuellt för dem i deras yrkesroll, som den beskrivs i skollagen 

(SFS 2010:800). Stödjarna hade varierade åsikter om målgruppens åldersspann. I 

gymnasiet är åldern vanligtvis 15-19 år, beroende när på året eleven är född. Åldern kan 

även vara högre om eleven valt att byte program eller ta sabbatsår. I högstadiet är 

eleverna vanligtvis mellan 12-15, beroende på när eleven är född på året. De var eniga 

om att unga som målgrupp var relevant däremot uttrycktes funderingar om hälsoråden 

som verktyg även var lämpat som metod i klasser med yngre barn. Högstadiet ansågs 

vara en lämplig ålder, då unga är i åldrarna 12-15 år.  

”När jag valde, eller funderade på och välja liksom det här skolsköterskejobbet så 

tänkte jag att ’gymnasieelever,  det är en bra grupp! Dom är på väg liksom, in i 
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vuxenlivet och dom börjar fundera, tänka själv. Men dom har liksom inte blivit så 

inrutade som vi vuxna i våra vanor. Det är en bra grupp! Där kan man liksom så frö’. 

Men jag kan ju känna nu efter den här våren vi haft att det är nästan lite för sent. Dom 

är, dom har liksom fastnat i väldigt mycket vanor, ibland som faktiskt leder till ohälsa. 

Och det är, man skulle behöva jobba ännu tidigare.”– Intervju 2. 

 

Dokumentation och underlag för introduktion och spridning av projektet (tabell 2). 

Reacta upplevdes som en central del i ett sammanställande arbete av styrande dokument 

och arbetsmaterial. Det är ett led i pilotprojektets tidsrymd att en sådan sammanställning 

ska göras (se Bilaga 1, 3) däremot upplevdes behovet finnas från start.  

”Där tror jag faktiskt att Reacta, de är dom som har bäst möjlighet för dom är ju liksom 

en sorts paraplyorganisation som kan liksom få in mycket av dom här synpunkterna och 

tankarna från olika grupper.” – Intervju 2. 

 

Det uttrycktes ett behov av vidareutveckling av nätverk stödjare emellan (tabell 2). 

”Jag har en känsla av att vissa stödjare har nog hörts lite mer mellan skolorna.//…// 

det går ju säkert att liksom liva upp det lite mer. Att man kanske startar typ, man skulle 

kunna till exempel starta en Facebook grupp, liksom. Där man kan kommentera och 

dela och, det blir ju lite mer levande. För nu har det ju varit som man har varandras 

mailadresser men det är ju inte, för min del är det inte i alla fall att jag skickar iväg ett 

mail.” -Intervju 4. 

 

7. Diskussion 
7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Hur har pilotprojektet planerats och genomförts ur stödjarnas, 

de vuxna deltagarnas, perspektiv?  
Resultatet visade att respondenterna upplevda att information om projektidén var 

otydligt presenterad. De upplevde att elevernas drivande roll inte lyfts tillräckligt och att 

information om hur stödjarna skulle förhålla sig till detta inte beskrivits utförligt. Andra 

utvecklingsområden som framträdde i intervjuerna var presentation av projektidén till 

skolledningen och övriga kollegor. Det upplevdes av respondenterna som en brist, i 

intervju beskrivs hur samverkan internt på skolan har uteblivit eller inte prioriterats vid 

presentationen av projektet. Projektbeskrivningen kan alltså utvecklas.  

 

Respondenterna var förstående för att det inte fanns färdiga styrdokument. Men de 

beskriver också hur ett introduktionsmaterial som går in mer på förhållningssätt, rutiner 

och med konkreta exempel på både aktiviteter och möjliga dilemman i stödjarrollen 

hade givit stödjarna bättre förutsättningar för sin nya roll som stödjare till hälsoråden. 

Liknande kritik beskrevs i tidigare studier där en osäkerhet kring hälsoarbetet utifrån 

pedagogernas perspektiv upplevdes till följd av bristande arbetsbeskrivning och/ eller 

upplevd kompetens (Bennett et al, 2016). 
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Till skillnad från studien som genomfördes på Irland (Bennett et al, 2016), där 

pedagoger intervjuats om deras upplevelse av hälsofrämjande arbete i skolan, blev de 

stödjare som är delaktiga i UMH tillfrågade om intresse att delta. Det är en väsentlig 

skillnad i presentation av en förändringsåtgärd där de som är redo till förändring har 

möjlighet att tacka ’ja’ och därmed delta. Den irländska studien beskriver en hierarkisk 

implementering där ledningen inför en åtgärd inom verksamheter som inte tillfrågats 

och/ eller inte är redo för förändring. Därmed upplevs en skillnad mellan stödjarna och 

deltagarna i den irländska studien. Stödjarna som tillfrågats och som var delaktiga i 

UMH var, trots upplevd brist på information vid projektets presentation och uppstart 

samt upplevd brist på stöd från ledningen, positiv till förändringsarbetet. De är två 

paradigm av hälsoarbete i skolan som tidigare beskrivits av Bruun Jensen (2000) som 

uttrycker stöd för det han kallar den demokratiska metoden. Den demokratiska metoden 

är en motsats till det förhållningssätt han kallar för moraliserande. Likt projektet UMH, 

uppmuntrar det demokratiska förhållningssättet till dialog och utbyte av erfarenheter för 

vidare utveckling av arbetsmetoder.  

 

Resultatet visade att en av de faktorer som bidrog till den positiva upplevelsen av 

projektet var att målgruppen och arenan upplevdes som relevant i uppdraget att arbeta 

hälsofrämjande och med ett salutogent perspektiv inom sin arbetsroll på skolan (SFS 

2010:800). Det var även stödjarnas åsikt att projektet fyllde ett behov, det innebär att 

stödjarna var redo för en förändring av arbetssättet. Forskning har beskrivit att 

förberedelse och att vara redo för förändring är grundläggande för en god 

implementering av förändringsåtgärder (Guldbrandsson, 2007). Det hälsofrämjande 

arbetet bör implementeras som en naturlig del i det pedagogiska arbetet för att utgöra en 

hållbar förändring. Forskning har visat att genom att göra pedagogerna delaktiga i 

utvecklingen av metoder och arbetssätt som ska användas i verksamhet är inställningen 

till förändring positiv i större utsträckning (Lee et al, 2014; Bennett et al, 2016; 

Lewallen et al, 2015; Rasberry et al, 2015; Bruun Jensen, 2000).  

 

7.1.2. Hur upplevdes hinder och möjligheter inom pilotprojektet 

utifrån stödjarnas, de vuxna deltagarnas, perspektiv? 
Ett upplevt hinder var bristande dokumentation och underlag för introduktion och 

spridning av projektet (tabell 2). En stödjare menade att utan stöd i ett dokument 

saknades det styrning och vägledning i form av ett underlag för ett evidensbaserat 

hälsoarbete: ”Dokument och rutiner kring stödjarrollen//…// ännu lite tydligare 

riktlinjer liksom vad som är beprövat fungerande eller inte.” -Intervju 4 

 

Stödjarna beskrev svårigheter till följd av bristande förankring av projektet hos 

skolledningen och ledningen borde involveras från start för implementering och 

vidmakthållande (tabell 2). Det skiljer sig från liknande interventioner där ledningen var 

involverad från start men deltagande pedagoger uppger liknande svårigheter (Bennett et 

al, 2016). Likt tidigare studier är det rent konkret en otydlighet i målsättning och 

strategier för måluppfyllelse (Schäfer Elinder & Kwak, 2014). Hindret ligger därmed 
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inte hos ledningen utan en gemensam målsättning för verksamheten där all personal är 

medveten om insatsen och där ledningen stöttar insatsen.  

 

Det fanns inbördes skillnader mellan stödjarnas upplevelser. En stödjare uppger att det 

fanns stöd från ledningen: 

”Skolsköterskan är ju ganska ensam så om inte hon kan få med till exempel, har liksom 

en bra relation, en bra kontakt med sina skolledare, så att hon på så vis kan få stöd 

därifrån och att dom också liksom ställer sig bakom och talar om liksom för övrig 

personal, eller resten av personalen på skolan ’att det här är så pass viktigt så det är 

liksom inte förhandlingsbart’ i så mått att den tiden som krävs den måste dom få. Och 

det är ju, jag har ju ändå fått det stödet från min skolledare att när det var dom här 

projektträffarna och dagarna då när vi hade liksom projekt som skolan skulle göra. Då 

fick, då gick ju  rektorn ut och talade om ’att det här är liksom en skolaktivitet’.” -

Intervju 2 

 

Samtidigt som bristande stöd från kollegor skapade svårigheter för genomförandet:  

”Medan andra lärare kunde liksom inte alls se att, dom kunde nog se det positiva i att 

ungdomarna aktiverade sig själva, bara det inte drabbade deras lektion. Och det blev ju 

väldigt o…alltså det blev jättesvårarbetat på det viset.” -Intervju 2 

 

Stödjarna i UMH har som deltagare i ett pilotprojekt en bättre möjlighet att se behov 

och utvecklingsmöjligheter för insatsen och har i intervjuer lyft brister presentationen av 

projektidén. Tidigare studier har lyft exempel på framgångar med hälsointerventioner 

inom arena skola efter att pedagogerna fått delta i utvecklingen av insatsen (Lewallen et 

al, 2015; Rasberry et al, 2015; Lee at al, 2014). Det skiljer sig från resultatet i Bennett et 

al (2016) studie som visar att pedagogernas uppfattning av de hälsofrämjande uppdraget 

i skolan var ett tillägg till deras arbetsroll som de upplevde att de saknade 

kompetenserna för. Utveckling av sin yrkesroll i samverkan med andra professioner 

(tabell 2) var något som lyftes i intervjuerna. Spridningen av information och 

förändringsorienterade aktiviteter är något som stödjarna uppger skett inom de 

respektive hälsoråden bland eleverna, men även inom gruppen som utgörs av de vuxna 

stödjarna lokalt på skolorna. Genom gemenskapsträffar och referensgruppsmöten 

skapas ett utbyte av information som driver utvecklingen av hälsoråden och projektidén 

framåt, men stärker även de tillfrågade i sin roll som stödjare. Utbytet med andra inom 

projektet är en form av utveckling men den formella kompetensutvecklingen, som 

sakandes i tidigare studier, får stödjarna inom Unga, Makt och Hälsa genom de 

utbildningar som arrangeras (Bennet et al, 2016; se Bilaga 3). Gemenskap och utbyte 

mellan stödjare respektive elever beskrivs av respondenterna ha utvecklat projektet. 

Utbytet var framförallt den process som framhölls som viktig för elevernas utveckling 

och det stöds av tidigare studier resultat (Llauradó et.al, 2015; Lewallen et.al, 2015). 

Organiseringen av unga och utveckling av deras känsla av egenmakt är en 

påverkansfaktor för hälsa som stöds av forskning och är en resurs som sprids inom 

målgruppen som utgörs av eleverna (Jerdén et al, 2011; Llauradó et al, 2015; WHO, 

2015).  
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Resultatet beskriver ett tema där det hälsofrämjande arbetet påverkar välbefinnandet och 

därmed studieresultaten. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan 

elevernas välbefinnande, hälsa och studieresultat (Gustafsson et al, 2010; Lewallen et al, 

2015; Dewald-Kaufmann et al, 2013). Förbättrade skolresultat var något som stödjarna 

ansåg kunna motivera insatsen för ledningen. Barn och unga är en målgrupp där 

levnadsvanor och livsstil ännu inte är bestämda utan under utveckling, det gör dem till 

en målgrupp mottaglig för förändringar i hälsans bestämningsfaktorer (Hanson & Chen, 

2007). Däremot var det upplevelsen hos stödjarna, de som arbetade på gymnasium såväl 

som grundskola, att åldersintervallen för eventuella interventioner även borde omfatta 

yngre elever. Det var en åsikt som uttrycktes i intervju med en stödjare på 

gymnasieskola, att livsstil och rutiner upplevdes som rotade i tidig ålder. ”Men jag kan 

ju känna nu efter den här våren vi haft att det är nästan lite för sent. Dom är, dom har 

liksom fastnat i väldigt mycket vanor, ibland som faktiskt leder till ohälsa. Och det är, 

man skulle behöva jobba ännu tidigare.” –Intervju 2. 

 

Den enda deltagande grundskolan som i pilotprojektet upplever att eleverna blivit mer 

självständiga och har utvecklats socialt. Genom empati och eget initiativ bidrar dom på 

ett positivt sätt till medlemmarna i hälsorådets hälsa men även till sina skolkamrater 

som inte är medlemmar i hälsoråden. 

”Jag tycker ungdomarna sköter sig så pass bra själva. Det var, dom, våra ungdomar 

började redan då dom gick i årskurs 7 med det hära. Och då var det kanske att vi 

behövde stötta upp dem lite mer, men nu, men nu tycker jag de går i årskurs 8, nu är 

dom rätt så självgående på det dom, dom vet precis vad dom vill och, och fixar det 

mesta själva.//…// jag tycker att våra elever har växt av det här. Dom har växt väldigt 

mycket och har blivit mer självständiga och tar mer ansvar för sina handlingar, om det 

händer någonting och dom, dom kan stå och hålla föredrag som dom inte kunde förut.” 

-Intervju 1  

 

Till skillnad från studien av Bennett et al (2016) var eleverna i insatsen högstadie- och 

gymnasielever, i studien av Bennett et al (2016) var det grundskoleelever upp till 15 år 

som var deltagare. Det är intressant att stödjarna uttryckte det som att det var eleverna 

själva som skulle ta ansvar och stöttas i insatsen medan pedagogerna i studien av 

Bennett et al (2016) fokuserade på att uppgiften upplevdes som meningslöst om det 

hälsofrämjande förhållningssättet inte efterlevdes hemma med stöd av familjen. I 

intervjuerna med stödjarna uttrycktes ändå tillförsikt till de ungas egen förmåga. Det 

kan vara ett resultat av skillnaden i ålder på eleverna mellan de båda studierna, men det 

kan handla om de två paradigm som beskrivs av Bruun Jensen (2000). De två paradigm 

som beskrivs i studien är uppdelat i ett förhållningssätt som är moraliserande, styrande 

och tillrättavisande med information ges eleverna av pedagogerna. Det andra är ett 

demokratiskt förhållningssätt som uppmuntrat till elevens egna initiativ, till 

informationssökning och dialog (Bruun Jensen, 2000). Om så är fallet är det inte en 

åldersskillnad mellan studierna som är upphov till den skilda meningsuppfattningen 
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utan snarare kulturella och pedagogiska skillnader mellan Sverige och Irland, det land 

där studien utfördes (Bennett et al, 2016). 

 

Det var stödjarna uppfattning att barn och unga idag är en målgrupp som i allt större 

utsträckning bildat sig en identitet kopplat till livsstil och levnadsvanor i lägre ålder. 

Detta sammanfaller med Hansen och Chens (2007) resultat som beskriver tidiga 

interventioner som nyckeln för förändring av socioekonomiska faktorer som påverkar 

hälsa. ”Jag tycker det som är nu är att dom sitter alldeles för mycket framför datorerna 

och sina paddor och allting. Så jag vill, vill att barna ska ut och röra sig, så jag vet att 

när dom rör sig och gör något annat än att sitter framför datorerna så är, blir det 

bättre, kunskapsmålen når dom lättare. …. Och det är vi ganska eniga om alla i skolan, 

att det är för mycket datorer och paddor och telefoner och allting.”– Intervju 1 

 

Resultatet visade att erfarenheterna från projektet är positiva.  

”Det här projektet har ju vart en fantastisk möjlighet för ungdomar som vill liksom 

göra någonting. För många gånger så stoppar det vid att dom, det kanske inte är så 

mycket, men det kan vara lite mer än man behöver liksom för att komma igång. Det är 

svårt och veta hur man ska gå till väga, men här har dom möjlighet att både få lite 

ekonomiskt stöd men även kan få jättemycket tips från då, och då inte bara från vuxna, 

utan från andra ungdomar. Det är ju många gånger så är det ju det som är det 

starkaste drivkraften att man ser att ’andra som är ungefär som jag dom kan, och 

varför skulle inte jag kunna.’ För jag tror ju jättemycket på projektet i sig och jag tror 

jättemycket på det hära, hur ska man säga, gruppsamverkan att ungdomar liksom 

sprider det bland varandra. För att precis som ungdomar och andra människor eller 

grupper kan sprida negativa saker så kan man ju sprida det positiva också.” -Intervju 1 

 

Resultatet visade att möjligheter uppfattade av stödjarna var det nätverk som bildades 

mellan skolor och mellan stödjare delaktiga i projektet. Även om nationella träffar sker 

med ett visst mellanrum och kontakten med andra stödjare upplevdes ändå utbytet med 

andra som mycket värdefullt för vidareutvecklingen av sin roll inom projektet. En form 

av kompetensutveckling där erfarenheter och perspektiv kan utbytas på en horisontell 

nivå. Det är likar som träffas och dryftar en gemensam målsättning.  

”Personligen så tycker jag att det mest inspirerande har ju varit att åka på de här 

projektträffarna. Det är ju när man åker ,även vi träffades väldigt mycket under MI 

utbildningen som var väldigt positivt också. Så att alla dom här gångerna som vi har 

träffats vi stödjare emellan så har man ju, man laddar ju liksom på med ny energi och  

delar ju liksom tankar och idéer allt från positiva och negativa saker.” -Intervju 4 

 

Detta skiljer sig från utvecklingsarbetet som beskrivs i studien av Bennett et al (2016) 

som inte hade ett övergripande, nationellt arbete där det fanns möjlighet till utbyte.  

 

7.1.3. Vilka är möjliga förslag till förbättring enligt stödjarna? 
Stödjarna beskrev i intervjuerna att de upplevde att projektet mötte ett förändringsbehov 

för hälsoutvecklingen hos unga på skolan (tabell 2). De beskriver en trend med minskad 
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fysisk aktivitet, ökat stillasittande, ökad användning av datorer och andra digitala 

instrument och minskad social kompetens och umgänge med andra elever. Den 

upplevda trenden styrks av tidigare forskning och rapporter om ungas hälsoutveckling i 

Sverige (Aggestam, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2014; Skolinspektionen, 2015a, 

2015b). Stödjarna beskriver observationer av elevernas utveckling av social kompetens. 

Social kompetens och utbyte med andra har identifierats som skyddsfaktorer för hälsa 

hos elever i skola (Gustafsson et al, 2010).  

 

Stödjarna uttryckte en brist på styrande dokument som underlag för spridningen av 

projektet och visar på att även pilotprojekt kan ha nytta av en interventionsmodell i sitt 

förarbete. Det ger möjlighet till dokumentation av förändringsarbetet men också en 

förbättrad implementeringsprocess hos målgruppen för insatsen. De olika momenten i 

en interventionsmodell tydliggör behovsanalysen, analys av förändringsbenägenhet hos 

målgruppen (Bartholomew et al, 2011). Det lyfter även vikten av styrande dokument 

och tydlighet i information och implementering för insatsens vidmakthållande. Är 

projektidén otydlig, presenteras otydlig, information uteblir eller missförstås, riskerar 

pilotprojektet att misslyckas (Schäfer Elinder & Kwak, 2014; Guldbrandsson, 2007). Ett 

misslyckande kan då utgöras av avbrutet deltagande eller utebliven förändring. En 

utvärdering kan i det läget fortfarande visa vad som behöver åtgärdas men det innebär 

också en ökad utgift i resurser i form av ekonomi, personal, arbete och utebliven 

förändring.  

 

Det uttrycktes i intervjuerna ett behov av vidareutveckling av nätverk stödjare emellan 

och förslag på användningen av olika typer av sociala medier angavs. Det tycks finnas 

delade uppfattningar om vem som ska vara drivande i startandet av dessa grupperingar. 

Stödjaren som starkast uttryckte detta behov upplevde att startandet av dessa nätverk 

borde vara centralt av Reacta. Det är en fråga om tydlighet i projektidéns presentation, 

för efter projekttidens slut beskrivs målsättningen att projektet antar en självständig 

form. Det vill säga att stödjare själva ska engagera sig i utvecklingen av nätverk och 

plattformar för dialog, om det upplevs som ett behov (se Bilaga 1). 

 

7.2. Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden med intervjuer som använts för den formativa uppföljningen 

kunde överföras på andra situationer (Kuper et al, 2008). Urvalet var ändamålsenligt 

och relevant för att besvara frågeställningen, mättnad ansågs vara uppfyllt då alla 

tillfrågade stödjare valde att delta i undersökningen. Inom pilotprojektet fanns det 

begränsat antal stödjare och de fyra som valdes ut representerade de fyra deltagande 

skolorna (tabell 3) varav en skola avbröt sitt deltagande till då de deltagande eleverna 

gick ut skolan (Kuper et al, 2008). För en mer sammansatt bild av processer kunde en 

metodtriangulering använts. En enkät formulerad på teman och koder kunde ha 

distribuerats till samtliga stödjare för att undersöka upplevelserna genom ett totalurval. 

Ett totalurval hade inneburit att samtliga med erfarenhet av stödjarrollen inom 

pilotprojektet UMH tillfrågats. Det kunde ha givit ett underlag med möjlig statistisk 

tolkning. Däremot hade totalurvalet kunnat innebära bortfall och eventuella resultat 
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hade inte varit överförbara då undersökningen endast behandlat pilotprojektet UMH. 

Datamättnad uppnåddes såtillvida att subjektiva upplevelser och erfarenheter alltid kan 

skilja sig mellan två individer men fokus var på den sammantagna upplevelsen av 

implementering av interventionen på en arbetsplats (Tong et al, 2007).  

 

Författaren och moderator för intervjuerna hade erfarenheter från barnomsorg och 

hälso- och sjukvård. Erfarenhet inom liknande arenor, dokumentation och politiskt styrd 

verksamhet påverkade eventuellt förförståelsen och konstruktionen av intervjufrågor. 

Schäfer Elinder och Kwak (2014) har visat i sin forskning att en viss förförståelse kan 

underlätta vid datainsamling då det ger en viss insikt i, men för stor insikt kan 

kompromettera trovärdigheten av studiens resultat (Tong et al, 2007; Malterud, 2001; 

Graneheim & Lundman, 2003; Kuper et al, 2008). 

 

Data kategoriserades efter koder och teman baserat på vad som faktiskt sagts av 

respondenterna, inga tolkningar av underliggande meningar har därmed gjorts (Braun & 

Clarke, 2006). Den semantiska ansatsen valdes eftersom eventuella tolkningar av latenta 

meningar innebär att eventuell förförståelse från bearbetarens sida kan påverka 

resultatet. Bearbetaren av materialet har haft viss förförståelse för arenan och projektet 

därmed fanns det en redan bakomliggande uppfattning av projektet som kunde ha 

påverkat tolkningar och därmed resultatet. Det skedde till viss del när intervjuguiden 

utformades, en semantisk ansats var ett försök att begränsa påverkan från studiens 

författare på materialet (Kuper et al, 2008). Teman sammanställdes på induktiv väg 

även om syftet med studien var att undersöka processer, något som vanligtvis utgår från 

förutfattade teman och därmed en deduktiv ansats. En förutfattad mening var att det 

fanns processer att undersöka men respondenterna kunde själva styra samtalet och lyfta 

de processer som upplevdes som relevanta från deras perspektiv. En induktiv analys gav 

teman som sammantaget beskriver positiva och negativa upplevelser av processer. 

Respondenterna fick inte möjlighet att kommentera teman som sammanställts, därför 

summerades de meningsbärande enheterna i intervjun av moderatorn. Respondenterna 

fick bekräfta eller förtydliga tolkningen. Endast positiva bekräftelser inkluderades i 

analysen. Trovärdigheten kunde styrkts ytterligare med en analystriangulering. 

Analystriangulering hade inneburit att oberoende bearbetare kontrollerade materialet för 

koderna som formulerades och att de åsikter vilka teman härleddes till faktiskt 

framträdde i textmaterialet.  

 

Datainsamlingsmetoden var ändamålsenlig då information kunde inhämtas oberoende 

av geografisk position men subtil information som manér var omöjligt att dokumentera 

utan en fysisk miljö. Det kan ha påverkat mängden information och i den omfattning 

respondenterna utvecklade sina svar. En viss affekt kan omöjligt uteslutas och utgjordes 

av verbal respons på respondenternas uttalanden och tonfall. Affekt innebär en 

reflektion eller respons på tonfall och ordval. Det går inte att utesluta att det kan ha 

påverkat formuleringen av följdfrågan, tonfallet i vilket frågorna ställdes, och därmed 

hur samtalet fortlöpt. Det kan vara så att svaren utvecklades i den grad just på grund av 

att respondenterna såg och uppleva intervjuarens mimik. 
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8. Slutsats 
Huvudresultatet visade att projektet är i behov av att utveckla sin presentation av 

projektet till skolledningen och övrig personal. Projektet bör förankras i skollagen och i 

skolplanen för att utgöra en relevant interventionsmodell inom arenan skola. Projektet 

bör utveckla ett introduktionsmaterial som förtydligar metodbeskrivning och elevernas 

drivande roll för att uppnå projektets målsättning och syfte. Faktorer som var viktiga för 

projektet var upplevd relevans av målsättning, stöd hos skolledningen och nätverk 

mellan deltagare. Hälsofrämjande insatser på skolan bör struktureras efter en teoretisk 

interventionsmodell för att säkerställa en god implementering och 

utvärderingsmöjlighet. För att vidareutveckla detta projekt föreslås en översikt av 

projektet utifrån en interventionsmodell. Det tydliggör eventuella områden för 

utveckling. Områden som styrande dokument för presentation och praktiskt 

genomförande av projektet. Det uttrycktes ett behov att utveckla ett forum för utbyte av 

erfarenhet och planering av aktiviteter gemensamt. Ett forum kan vidare användas som 

plattform för en gemensam utveckling av spridningsstrategier av projektet och det bör 

förtydligas om ansvaret för en sådan plattform ligger på projektledningen eller hos 

deltagarna.  

 

Unga, Makt och Hälsa är en insats som fyller ett väl identifierat behov av förebyggande 

och salutogent arbete inom arenan skola med eleverna som målgrupp. UMH fyller även 

behovet av kompetensutveckling och stöd i förändringsarbetet ur pedagogers och 

elevhälsans perspektiv. Som tidigare forskning visat bör de förebyggande och 

salutogena arbetssättet införlivas i skolplanen, en utveckling som bör involvera 

pedagogerna och elevhälsan som ska använda dem. Utmaningen, som jag ser det, är ett 

evidensbaserat utbildningsmaterial som utvecklas av Reacta i samverkan med NBV. 

Utbildningsmaterial som kan stötta utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet i skolan. 

Ett framtida utvecklingsområde är policy och rutinbeskrivning som kommer behöva 

integreras med befintliga rutiner och policys lokalt på skolan. Effektutvärderingen som 

planerats till pilotprojektet slut är en början men är en utmaning. Det innebär en 

integration av förhållningssätt från det folkhälsovetenskapliga perspektivet med lärarnas 

grund i pedagogiken och elevhälsans grund i vården. Det är ett arbete som, anser jag, 

behöver definiera termer och begrepp som tolkas olika av de respektive fälten. En tydlig 

introduktion till potentiella nya skolor är beroende av tydlighet i sin målsättning med 

insatsen. Dokumentation och styrning är här ett arbetsverktyg som bidrar till folkhälsans 

mål att arbeta evidensbaserat, en målsättning som delas av pedagogiken och vården, 

men möjliggör också för insatsen att anpassas lokalt för det behov var skola kan tänkas 

ha.   

 

Unga, Makt och Hälsa är ett projekt som erbjuder en paketlösning. En färdigt 

formulerad interventionsmetod som vid projekttidens slut har som målsättning att 

erbjuda styrdokument, utbildningsmaterial och ett stödjande nätverk skolor emellan i 

form av utbildnings- och gemenskapsträffar. Genom att interventionsmetoden ligger 

utanför skolans verksamhet hos Riksorganisationen Reacta fyller uppföljning- och 
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utvärderingsarbete skolans krav på kvalitetssäkring och evidensbaserade arbetsmetoder. 

Det är dessutom en åtgärd som inte följer en top-to-bottom approach, en hierarkisk 

förändringsstruktur som innebär att en åtgärd implementeras i en verksamhet av 

ledningen. Detta är en demokratisk arbetsmetod som möjliggör ett förändringsarbete när 

målgruppen för interventionen är redo för förändringen, en grundläggande fas för ett 

hållbart förändringsarbete.  

 

Genom att tillgängliggöra utbildningsmaterialet för deltagarna via intranät och 

medlemskap i Reacta ger det deltagande skolor möjligheten att ta till sig den 

information i form av aktiviteter och metodutbildning som anses värdefullt för just sin 

skola samtidigt som hälsoråden och dess stödjare utgår från föreningsformen som krävs 

för ett medlemskap i Reacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

9. Källförteckning 
Aggestam, M. (2014). Öppna jämförelser 2014. Folkhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19549/2014-12-3.pdf 

[Hämtad 2016-05-01] 

 

Allmänna Arvsfonden (2016). http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden [Hämtad 

2016.04.16] 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bartholomew, L. K. (red.) (2011). Planning health promotion programs: an 

intervention mapping approach. 3. ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. 

 

Bennett, A. E., Cunningham, C., & Molloy, C. J. (2016). An evaluation of factors which 

can affect the implementation of a health promotion programme under the Schools for 

Health in Europe framework. Evaluation and program planning, (57), ss. 50-54. 

 

Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T. (2006). Basic epidemiology. 2. ed. Geneva: 

World Health Organization.  

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), ss. 77-101.  

 

Brownson, R. C. (2011). Evidence-based public health. 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Cavallo, F., Dalmasso, P., Ottová-Jordan, V., Brooks, F., Mazur, J., Välimaa, R., 

Gobina, I., Gaspar de Matos, M. & Raven-Sieberer, U. (2015). Trends in self-rated 

health in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in 32 countries. 

The European Journal of Public Health, 25(2), ss. 13-15. 

 

Coughlin, S. (2006). Ethical issues in epidemiologic research and public health practice. 

Emerging themes in epidemiology, 3(1), ss. 1-10. 

 

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., Samdal, O., 

Smith, O. & Barnekow, V. (2012). Social determinants of health and well-being among 

young people: health behavior in school-aged children (HBSC) study: international 

report from the 2009/2010 survey. Köpenhamn: World Health Organization, Regional 

Office for Europé. 

 

Czeisler, C. A. (2011). Impact of sleepiness and sleep deficiency on public health—

utility of biomarkers. Journal of clinical sleep medicine: JCSM: official publication of 

the American Academy of Sleep Medicine, 7(5), ss. 6-8. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19549/2014-12-3.pdf
http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden


 

27 

 

Dewald, J. F., Meijer, A. M., Oort, F. J., Kerkhof, G. A., & Bögels, S. M. (2010). The 

influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in 

children and adolescents: a meta-analytic review. Sleep medicine reviews, 14(3), ss. 

179-189. 

 

Dewald-Kaufmann, J. F., Oort, F. J., & Meijer, A. M. (2013). The effects of sleep 

extension on sleep and cognitive performance in adolescents with chronic sleep 

reduction: An experimental study. Sleep medicine, 14(6), ss. 510-517. 
 

Folkhälsomyndigheten (2014). Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14: grundrapport. 

Solna: Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationer/Skolbarns-halsovanor-i-Sverige-201314/ [Hämtad 2016.02.18] 

 

Folkhälsomyndigheten (2016). Folkhälsan i Sverige 2016. Halmstad: 

Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-

16005.pdf [Hämtad 2016.06.18] 

 

Graneheim, U-H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24(29), ss. 105-12. 

 

Guldbrandsson, K. (2007). Från nyhet till vardagsnytta: om implementeringens 

mödosamma konst: en forskningssammanställning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 

rapport 2007:20. 

 

Gustafsson, J.E. (2010). School, learning and mental health: a systematic review. 

Stockholm: Health Committee, Royal Swedish Academy of Sciences. 

 

Hanson, M. & Chen, E. (2007). Socioeconomic Status and Health Behaviors in 

Adolescence: A Review of the Literature. Journal of Behavioral Medicine, 30(3), ss. 

263–285. 

 

Hultgren, S. (2008). Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar: en 

beteendevetenskaplig betraktelse: hur får man barn och ungdomar intresserade av 

fysisk aktivitet?. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

 

Bruun Jensen, B. (2000). Health knowledge and health education in the democratic 

health-promoting school. Health education, 100(4), ss. 146-154. 

 

Jerdén, L., Burell, G., Stenlund, H., Weinehall, L., & Bergström, E. (2011). Gender 

Differences and Predictors of Self-Rated Health Development Among Swedish 

Adolescents. Journal of Adolescent Health, 48(2), ss. 143-150 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Skolbarns-halsovanor-i-Sverige-201314/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Skolbarns-halsovanor-i-Sverige-201314/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf


 

28 

 

Kuper A., Lingard, L. & Levinson, W. (2008). Critically appraising qualitative research. 

British Medical Journal, (337), ss. 687-689. 

 

Lee, A., Mei-wan Keung, V., Siu-chee Lo, A., Chi-ming Kwong, A. & Armstrong, E. S. 

(2014). Framework for evaluating efficacy in Health Promoting Schools. Health 

Education, 114(3), ss. 225-242. 

 

Lewallen, T.C., Hunt, H., Potts- Datema, W., Zaza, S., & Giles, W. (2015). The Whole 

School, Whole Community, Whole Child Model: a new approach for improving 

educational attainment and healthy development for students. Journal of School Health, 

85(11), ss. 729-739. 

 

Li, V., Carter, S. M., & Rychetnik, L. (2014). Evidence valued and used by health 

promotion practitioners. Health Education Research, 30(2), ss. 193–205. 

 

Llauradó, E., Aceves-Martins, M., Tarro, L., Papell-Garcia, I., Puiggròs, F., Arola, L., 

Prades-Tena, J., Montagut, M., Moragas-Fernández, C.M., Solà, R. & Giralt, M. (2015). 

A youth-led social marketing intervention to encourage healthy lifestyles. BMC Public 

Health, 15(607), ss. 1-12. 

 

Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges and guidelines. The 

Lancet, 358(9280), ss. 483-488.  

 

NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (2016) http://www.nbv.se/  

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Ortiz, L. (2010). Motiverande samtal med ungdomar: stöd vid rådgivning om 

levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi. 

 

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, 

K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed 

method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and 

Mental Health Services Research, 42(5), ss. 533-544. 

 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. 2., [utök. och 

uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber 

 

Rasberry, C. N., Slade, S., Lohrmann, D. K., & Valois, R. F. (2015). Lessons learned 

from the whole child and coordinated school health approaches. Journal of School 

Health, 85(11), ss.759-765. 

 

http://www.nbv.se/


 

29 

 

Rydqvist, L.G. & Winroth, J. (2004). Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion. Farsta: 

SISU idrottsböcker; Malmö 

 

Schäfer Elinder, L. & Kwak, L. (red.) (2014). Evidensbaserat folkhälsoarbete. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Scriven, A. (2013). Ewles och Simnett hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur.  

 

Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus. 4. ed. Newbury Park, Calif.: Sage. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Skolinspektionen (2012). Framgång i undervisningen: en sammanställning av 

forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Stockholm: 

Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-

oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf [Hämtad 2016.06.21] 

 

Skolinspektionen (2015a). Elevhälsa: elevers behov och skolans insatser. Stockholm: 

Skolinspektionen. http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/elevhalsa/ [Hämtad 

2016.02.18] 

 

Skolinspektionen (2015b). Skolenkäten 2015- Resultatredovisning för Skolenkäten till 

elever i årskurs 5 och årskurs 9 samt år 2 i gymnasieskolan. Skolinspektionen. 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Skolenkaten/resultatredovisning-for-

skolenkaten-till-elever-i-arskurs-5-arskurs-9-och-ar-2-i-gymnasiet-2015/ [Hämtad 

2016.02.18] 

 

Socialdepartementet (2002). Mål för folkhälsan (Regeringens proposition 2002/03:35). 

Stockholm: Regeringskansliet. http://data.riksdagen.se/fil/4324E0A2-E80C-4D2A-

B1A4-6951B487E7FE [Hämtad 2016.02.16] 

 

Socialdepartementet (2008). En förnyad folkhälsopolitik (Regeringens proposition 

2007/08:110). Stockholm: Regeringskansliet. http://data.riksdagen.se/fil/1C12260B-

5815-48FE-8524-21C36657765B [Hämtad 2016.05.13] 

 

Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsan. 2. [rev.] uppl. Stockholm: 

Socialstyrelsen [Hämtad 2016-05-01] 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i hälso- 

och sjukvården: en handbok. 2. uppl. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) www.sbu.se/sv/var_metod/ [Hämtad 2016.05.10] 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/elevhalsa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/elevhalsa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Skolenkaten/resultatredovisning-for-skolenkaten-till-elever-i-arskurs-5-arskurs-9-och-ar-2-i-gymnasiet-2015/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Skolenkaten/resultatredovisning-for-skolenkaten-till-elever-i-arskurs-5-arskurs-9-och-ar-2-i-gymnasiet-2015/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Skolenkaten/resultatredovisning-for-skolenkaten-till-elever-i-arskurs-5-arskurs-9-och-ar-2-i-gymnasiet-2015/
http://data.riksdagen.se/fil/4324E0A2-E80C-4D2A-B1A4-6951B487E7FE
http://data.riksdagen.se/fil/4324E0A2-E80C-4D2A-B1A4-6951B487E7FE
http://data.riksdagen.se/fil/1C12260B-5815-48FE-8524-21C36657765B
http://data.riksdagen.se/fil/1C12260B-5815-48FE-8524-21C36657765B
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf
http://www.sbu.se/sv/var_metod/


 

30 

 

 

Statens folkhälsoinstitut (2008). Effekter av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande 

arbete: utvärdering av det förebyggande arbetet i sex försökskommuner : huvudrapport 

: resultat från utvecklingsarbetet i sex kommuner i samverkan med Alkoholkommittén, 

Mobilisering mot narkotika och Statens folkhälsoinstitut. Östersund: Statens 

folkhälsoinstitut. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21538/R200822_sex_forsokskommuner

_0808.pdf  [Hämtad 2016.04.16] 

 

Statens folkhälsoinstitut (2011). Barns och ungas uppväxtvillkor: kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2010 : målområde 3. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-

uppvaxtvillkor.pdf [Hämtad 2016.02.16] 

 

Tang, K.C., Ehsani, J. & McQueen, D. (2003) Evidence based health promotion: 

recollections, reflections and reconsiderations. Journal of Epidemiology and Community 

Health, 57(11), ss. 841–843. 

 

Tong, A., Sainsbury, P. & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. 

International Journal for Quality in Health Care, 19(6), ss. 349-357. 

 

World Health Organization (1948). WHO definition of Health. 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html [Hämtad 2016.05.13]  

 

World Health Organization (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf 

[Hämtad 2016.02.16] 

 

World Health Organization (1997). Promoting health through schools: report of a 

WHO expert committee on comprehensive school health education and promotion. 

Geneva: World Health Organization 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41987/1/WHO_TRS_870.pdf [Hämtad 

2016.06.19] 

 

World Health Organization (2015). Hälsa 2020: Ett policyramverk för 

sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion. 

Falun: Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationer/Halsa-2020-Ett-policyramverk-for-sektorsovergripande-insatser-

for-halsa-och-valbefinnande-i-WHOs-Europaregion/ [Hämtad 2016.02.18] 

 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21538/R200822_sex_forsokskommuner_0808.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21538/R200822_sex_forsokskommuner_0808.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor.pdf
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41987/1/WHO_TRS_870.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Halsa-2020-Ett-policyramverk-for-sektorsovergripande-insatser-for-halsa-och-valbefinnande-i-WHOs-Europaregion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Halsa-2020-Ett-policyramverk-for-sektorsovergripande-insatser-for-halsa-och-valbefinnande-i-WHOs-Europaregion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Halsa-2020-Ett-policyramverk-for-sektorsovergripande-insatser-for-halsa-och-valbefinnande-i-WHOs-Europaregion/


 

31 

 

Bilagor 
Bilaga 1. 
Projektansökan UMH 
Bilagan är bifogad inbäddat.  

För kopia kontakta Reactas kansli, se kontaktinformation nedan.  
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Unga, Makt och Hälsa 
Reacta tar ett nationellt grepp för ungas hälsa och utvecklar 
metoder för unga som har begränsade hälsofrämjande resurser. 
Metoderna ska stärka unga att ta makten över sin fysiska och 
psykiska hälsa. 

Ansökan till Arvsfonden om medel till projektet Unga, Makt och Hälsa                                                                                            
Kontaktperson: David Nilsson, Rikssekreterare på Reacta, 070-515 77 57 
David.Nilsson@reacta.se 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 
Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. Syftet med studien är att undersöka de 

processer som påverkat utvecklingen av projektet. Dialog och kommunikation, 

planering och genomförande. Vad är de upplevda framgångarna och motgångarna? 

 

Kan du beskriva dig själv och vad du jobbar med? 

 

Hur ser du på begreppet hälsa? 

 

Hur upplever du begreppen hälsa/ salutogent perspektiv?  

 

Hur har din upplevelse av pilotprojektet varit? 

- Planering 

- Information 

- Kontakt 

- Stöd i utvecklingen av hälsoråden 

 

Vad anser du om metoderna som används inom projektet? 

- Empowerment 

- MI 

- Egenvård 

- Ungas organisering 

- Studiecirklar 

 

Finns det behov av utveckling inom projektet? 

- Metoder 

- Stöd 

- Dialog 

- Verktyg  

 

Hur anser du att samverkan fungerat inom projektet? 

 

Vad har du för upplevelse av framgångar inom hälsoråden? 

- Vad anser du att det beror på 

- Vad tror du var avgörande 

- Hur ser du på hälsorådets utveckling, elevernas utveckling 

- Vad upplever du har varit mindre bra 

- Har du upplevelser av hinder 

 

Om du var projektadministratör, hur skulle du vilja lägga upp arbetet? 

- Fokus på … 

- Det här saknas…. 
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Bilaga 3. 
Projektplan UMH 
 

Projektplan    

År1 Fas 1 aug-nov 2014 Fas 2 dec-mars 2014/ 

2015 

Fas 3 mars-juni 2015 

  Rekrytering av 

projektledare & 

projektassistent 

 Projektledaren & 

assistenten startar 

sitt arbete 

 Planering av 

nationell träff 

 Samverkans- & 

referensgruppsm

öte 

 Nationell träff 

för 

projektdeltagarn

a  

 Inventering av 

befintliga 

metoder & 

hälsofrämjande 

aktiviteter i 

varje lokal 

grupp 

 Stödjare, 

skolsköterskor, 

lärare etc. 

stöttar unga i 

deras egen 

organisering & 

stärkandet av 

hälsofrämjande 

resurser 

 Planering startas 

för nätbaserade 

& mobila 

stödverktyg 

 Lokala grupper 

som inte är 

organiserade får 

stöd i sin egen 

organisering 

 Samverkans- & 

referensgrupps

möte 

 Unga planerar, 

genomför & 

utvärderar en 

hälsofrämjande 

aktivitet i varje 

lokalavdelning. 

Utifrån 

projektets 

metoder med 

hjälp av 

stödjare, lärare, 

skolsköterskor 

etc. 

 Nationell träff 

för 

projektdeltagar

e 

 Samverkans- & 

referensgrupps

möte 

År 2 Fas 1 aug-dec 2015 Fas 2 jan-april 2016 Fas 3 maj-sept 2016 

  Unga planerar, 

genomför & 

utvärderar var & 

en, två 

hälsofrämjandeak

tiviteter i varje 

lokalavdelning. 

Utifrån projektets 

metoder med 

hjälp av stödjare, 

lärare, 

 Nationell träff 

för 

projektdeltagarn

a  

 Inventering av 

befintliga 

metoder & 

hälsofrämjande 

aktiviteter i 

varje lokal 

grupp 

 Unga planerar, 

genomför & 

utvärderar en 

hälsofrämjande 

aktivitet i varje 

lokalavdelning. 

Utifrån 

projektets 

metoder med 

hjälp av 

stödjare, lärare, 
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skolsköterskor 

etc. 

 Nationell träff för 

projektdeltagare 

 Samverkans- & 

referensgruppsm

öte 

 Projektledaren 

handleder varje 

lokal grupp på 

hemmaplan.   

 Stödjare, 

skolsköterskor, 

lärare etc. 

stöttar unga i 

deras egen 

organisering & 

stärkandet av 

hälsofrämjande 

resurser 

 Planering startas 

för nätbaserade 

& mobila 

stödverktyg 

 Lokala grupper 

som inte är 

organiserade får 

stöd i sin egen 

organisering 

 Samverkans- & 

referensgrupps

möte 

skolsköterskor 

etc. 

 Nationell träff 

för 

projektdeltagar

e 

 Samverkans- & 

referensgrupps

möte 

År 3 Fas 1 sept-dec 2016 Fas 2 jan-april 2017 Fas 3 maj-aug 2017 

  Utprovning av 

studiecirklar för 

stödjare 

 Utprovning av 

studiecirklar eller 

annan studieform 

för 

skolsköterskor, 

lärare, stödjare, 

etc. 

 Utprovning av 

studiecirklar för 

unga 

 Testversion av 

mobila 

stödverktyg 

testas på 

projektgruppen 

 Nationell träff för 

projektdeltagare 

 Fortsatt arbete att 

prova ut & 

utveckla 

aktiviteter i 

projektets 

metoder samt 

förhållningssätt 

på hemmaplan i 

de lokala 

 Nationell träff 

för 

projektdeltagare 

 Lokalavdelning

arna planerar, 

genomför & 

utvärderar var & 

en, två 

framgångsrika 

hälsofrämjande 

aktiviteter där 

de når minst 50 

icke 

medlemmar per 

lokalavdelning 

& tillfälle. 

Totalt 500 nya 

unga. Detta för 

att sprida sina 

kunskaper & 

engagera fler 

medlemmar till 

sina 

lokalavdelninga

r  

 Spridningskonfe

rens för unga, 

unga vuxna, 

skolsköterskor, 

 Planering & 

genomförande 

av att projektet 

övergår i 

permanenta 

former 

 Utvärdering av 

ungas 

hälsofrämjande 

resurser 

 Redovisning 

till Arvsfonden 
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grupperna  

 Arbete på 

hemmaplan att 

finna permanenta 

former av 

projektet 

 Samverkans- & 

referensgruppsm

öte  

folkhälsoplanera

re, kuratorer, 

lärare, 

skolläkare, 

skolpsykologer 

& andra 

organisationer 

där resultaten 

lyfts fram & 

sprids. Ungas 

berättelse av hur 

projektet 

påverkat dem 

står i fokus. Alla 

bjuds in att ta 

del av genom 

föreläsningar, 

praktiska 

övningar & 

workshops 

anpassade för de 

olika 

målgrupperna 

som hålls av 

projektdeltagarn

a 

 De nätbaserade 

& mobila 

stödverktygen 

blir tillgängliga 

för alla unga i 

Reacta samt 

samverkande 

partner 

 Samverkans- & 

referensgrupps

möte  

 


