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Abstract  
 
Holmgren, E. (2017). Variables that are associated with self-rated health among 
adolescents in county of Västernorrland. Sweden 
 
Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public 
Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, 
Sweden. 
 
Background/Aim: The mental illness has increased among adolescents and the reason 
why is uncertain. The aim with this study was to explore which variables that were 
associated with self-rated health among adolescents in lower secondary school (7th 
grade) and upper secondary school (10th grade).  
Methods: The design was a prospective cohort study with a study sample of 1184 
students whereof 575 were boys and 609 were girls. Adolescents answered a 
questionnaire when they were 13 years old and then again when they were 16 years old. 
The questions were about self-rated health, school environment and living habits. The 
variables from the questionnaire were analyzed in this study. 
Results: The variables that were associated with self-rated health in 10th grade among 
girls were being physically active and not being worried or afraid in 7th grade. For the 
boys it was self-rated health, if they rated their health as positive in 7th grade they most 
likely rated their health as positive in 10th grade. Backache, stress and worrying 
increased with age.  
Conclusion: The adolescents rated their health almost the same when they were 16-
years old as when they were 13-years old. Few variables were significant with self-rated 
health in the multivariate analysis.  
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Sammanfattning  
 
Syfte/bakgrund: Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som var 
associerade med självskattad hälsa hos elever i Västernorrlands län. Den psykiska 
ohälsan har ökat markant bland unga de senaste åren men det finns inte riktigt någon 
förklaring till varför. Ju mer kunskap som finns kring de bakomliggande faktorerna 
desto större chans att effektivisera metoder som kan minska och förhindra att fler barn 
och unga drabbas av psykisk ohälsa. 
 
Metod: Studiedesignen var en prospektiv kohortstudie. Urvalet var 1184 elever från 
Västernorrlands län. De var 575 killar och 609 tjejer som deltog i både sjuan och i ettan 
på gymnasiet. Eleverna fick besvara ett frågeformulär som handlade om självskattad 
hälsa, skolmiljö och livsstilsfaktorer. Skolsköterskan hade ett hälsosamtal med varje 
elev där frågeformuläret diskuterades med hjälp av motiverande samtalsteknik. 
 
Resultat: De faktorer som var associerade med självskattad hälsa i gymnasiet var hos 
killarna att de mådde bra i sjuan och hos tjejerna att de ej känt sig oroliga/rädda i sjuan 
samt att de varit fysiskt aktiva i sjuan. Faktorer som värk i ryggen, känsla av oro/rädsla 
och att känna sig stressad ökade med åldern. Eleverna var mindre fysiskt aktiva och åt 
inte lika ofta frukost i gymnasiet som när de gick i sjuan. Detta var dock inget som 
påverkade den självskattade hälsan. 
 
Slutsats: Killarna som deltog i denna studie skattade sin hälsa lika i både sjuan och i 
gymnasiet. Bland tjejerna som deltog var det 8 % som skattade sin hälsa som dålig i 
sjuan och 12 % som skattade sin hälsa som dålig i gymnasiet. De faktorer som var 
associerade med självskattad hälsa i gymnasiet var för killarna att de mådde bra i sjuan 
och för tjejerna att de ej känt sig oroliga/rädda i sjuan samt att de varit fysiskt aktiva i 
sjuan. 
 
Nyckelord: självskattad hälsa, livsstilsfaktorer, ungdomar, folkhälsa, psykisk ohälsa 
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Bakgrund 
 

Definition - Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och det finns inte riktigt någon definition av det. Det 
kan handla om allt från psykiska besvär såsom nedstämdhet eller oro till depression som 
är en psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa kan även vara när man inte känner en känsla av 
meningsfullhet i sin tillvaro. Både allvarligare former av psykiska sjukdomar men även 
lindrigare psykiska besvär går under begreppet psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013).  

 
Definition – Hälsa 
Definitionen av hälsa enligt världshälsoorganisationen ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från 
sjukdom och handikapp” (WHO, 2017).   
 

Levnadsvana/livsstil 
De vardagliga val och handlingar som människan gör kallas levnadsvanor. Exempel på 
levnadsvanor är sömn, fysisk aktivitet och kost. Vilka levnadsvanor vi har påverkas av 
faktiska levnadsförhållanden hos individen, vilken personlighet man har eller status i 
samhället. Begreppet livsstil avser detsamma som levnadsvanor (Roos & Prättälä, 
2012). Enligt Socialstyrelsens termbank definieras levnadsvana som ett ”specifikt 
beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka” (2009).  
Hälsans bestämningsfaktorer är olika faktorer som alla påverkar befolkningens hälsa på 
ett eller annat sätt. De faktorer som individen inte kan påverka själv är arv, kön och 
ålder. De påverkbara faktorerna är levnadsvanor som till exempel sömn, fysisk aktivitet 
och matvanor. Andra faktorer som påverkar människors hälsa är relationer såsom vuxet 
stöd och samhälleliga faktorer som till exempel utbildning och boende (Socialstyrelsen, 
2013). Hälsosamma levnadsvanor kan bland annat förebygga psykisk ohälsa. Det är 
vanligare att personer med lång utbildning skattar sin hälsa som bra i jämförelse med de 
som har kortare utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 

Folkhälsomål som kan kopplas till studien 
Det finns elva målområden för folkhälsan i Sverige och det övergripande målet inom 
folkhälsa är att genom samhälleliga förutsättningar skapa en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2010). Alla målområden kan på ett eller 
annat sätt påverka barn och ungas hälsa. Det målområde som anses vara mest relevant 
för denna studie är målområde tre som handlar om barn och ungas uppväxtvillkor.  
 
Många av de förutsättningar som finns för en god hälsa grundläggs i barndomen. 
Utbildningsnivån hos föräldrarna är något som kan påverka barnens goda skolresultat. 
De föräldrar som har en kort utbildning har troligtvis inte samma möjlighet att hjälpa 
sina barn med deras skolarbete. Har barnen det svårt i skolan och inte något stöd 
hemifrån kan det i sin tur medföra en svårighet för barnen att senare i livet etablera sig 
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på arbetsmarknaden vilket är en viktig del för en god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 
2013).  
 
Västernorrlands län består av sju kommuner. Om man jämför med riksgenomsnittet är 
arbetslösheten i Västernorrland märkbart högre (Arbetsförmedlingen, 2016). I 
Västernorrlands län är det fler män och kvinnor i åldrarna 25-44 år som har gymnasial 
utbildning än om man jämför med riket. Dock är det färre män och kvinnor i åldrarna 
25-44 år som har eftergymnasial utbildning om man jämför Västernorrlands län med 
riket (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015). 
 

Självskattad hälsa 
Forskning har kommit fram till att det är en viktig hälsoindikator att mäta hälsa genom 
självskattad hälsa. För att få en övergripande bild av hälsoutvecklingen kan man 
använda sig av självskattad hälsa som mått (Socialstyrelsen, 2013). Genom ”Jag mår 
frågan” kan man förutse framtida utfall som sjuklighet och dödlighet hos individer 
(Joffer, Jerdén, Öhman & Flacking, 2016).  
 
I en studie som 58 svenskar, både killar och tjejer i åldrarna 12-13 år och 17-18 år, 
deltog i använde sig forskarna av en intervjuteknik där eleverna blev tillfrågade att 
tänka högt. Deltagarna skulle försöka säga allt de tänkte på från att de såg frågan tills 
dess att de hade besvarat den. I studien använde sig forskarna av ordet ”må” och 
eleverna fick svara på frågor kring hur de mådde. Åldern på eleven influerade på vilket 
sätt de valde att tolka och svara på frågorna. Äldre respondenter resonerade mer 
detaljerat medan de yngre respondenterna förklarade hur de mådde på ett mer 
okomplicerat och direkt sätt. De yngre eleverna relaterade ofta sin självskattade hälsa 
till nuet och händelser som till exempel ”jag har tappat nycklarna till hemmet”. De äldre 
eleverna försökte definiera begreppet må till om det handlade om fysiskt eller mentalt. 
Den självskattade hälsan hos både killar och tjejer i de olika åldrarna var tydligt 
influerad av sociala aspekter som relationer med vänner, familj och syskon. Hur 
deltagarna svarade att de mådde influerades också av fysiska aspekter såsom 
hälsobeteenden, skador och/eller sjukdom. Eleverna lyfte också fram att en god natts 
sömn var viktigt för att klara av långa dagar. De faktorer i skolan som eleverna kände 
sig stressade över var läxor, att passa in i skolans grupperingar samt de normer som 
finns i samhället (Joffer et al., 2016). 
 
När forskarna frågade eleverna om de hade svarat på samma sätt om de fått frågan ”hur 
är din hälsa” istället för frågan ”hur mår du” fick forskarna till svar att eleverna 
kopplade ihop hälsa med hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet, tobaksvanor och/eller 
matvanor. Respondenterna menade på att hälsa är mer associerat med fysiskt välmående 
medan ”hur man mår” är mer associerat till psykiskt välmående (Joffer et al., 2016). 
 
Svarsalternativen som fanns att välja mellan på ”jag mår” frågan var: väldigt bra, 
ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt samt dåligt. Många av respondenterna 
svarade att de mådde ganska bra. Detta då de ansåg att svaret väldigt bra symboliserade 
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att må perfekt vilket enligt eleverna var svårt att uppnå. Svarsalternativet ganska dåligt 
uppfattades som ett väldigt negativt svar som var kopplat till psykisk ohälsa och 
mobbning. Väldigt dåligt uppfattades som ett extremt värde som man skulle kunna 
känna om man till exempel kände sig apatisk till livet eller om det nyligen skett ett 
dödsfall inom familjen. Svarsalternativet ”varken bra eller dåligt” uppfattades av 
deltagarna som delvis negativt. Detta berodde på att det associerades med att man ibland 
mår bra men ibland dåligt eller att man inte bryr sig om hur man mår (Joffer et al., 
2016). 
 
I denna undersökning kom det också fram att en del elever inte kände att de kunde svara 
ärligt på hur de verkligen mådde då de var oroliga för att det skulle uppdagas och vuxna 
därmed skulle erbjuda hjälp. För vissa elever berodde det på hur självsäkra de kände sig 
och för att få ärliga svar ville de svara på frågeformuläret ensamma utan risk för att 
vänner eller lärare kunde se deras svar. Dessa elever ville inte erkänna varken för andra 
eller för sig själva att de mådde dåligt. Detta var något som var vanligare hos killar. Att 
använda ordet må i frågor om självskattad hälsa fångar en helhetssyn av hälsan hos 
ungdomarna (Joffer et al., 2016). 
 

Hälsosamtal i skolan 
 
Enligt den svenska skollagen paragraf 27 ska alla elever i grundskolan få tillgång till 
minst tre hälsobesök som ska inkludera allmänna hälsokontroller. I gymnasiet ska 
eleverna få tillgång till minst ett hälsobesök. För att kunna klara av skolan är det en 
viktig förutsättning att man har god hälsa. Elever med psykisk ohälsa har ofta 
koncentrationssvårigheter i skolan. Mellan svårigheter i grundskolan och psykisk ohälsa 
finns det ett starkt samband. För elevens hälsa är lärandet viktigt och att fullfölja 
skolgången leder till minskad psykisk ohälsa (Nilsson, u.å.).  
 

Motiverande samtal 
 
Motiverande samtal är en metod som används för att hjälpa personer att nå 
livsstilsförändringar inom områden som sömn, vikt, skolarbete och liknande. Ett 
motiverande samtal hålls inte mer än i 20 minuter och man fokuserar på att öka 
motivationen hos individen för att de ska kunna genomgå en förändring. Att samtalen är 
korta gör att det passar bra för barn då deras koncentration och tålamod kan vara 
begränsat. Samtliga skolsköterskor i Västernorrlands län har sen år 2007 erbjudits att gå 
en utbildning inom motiverande samtalsteknik (Rising Holmström, 2013).  
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Tidigare forskning 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013) har den psykiska ohälsan ökat bland barn och ungdomar 
under decenniet 1990-2000. Det som ökar inom denna kategori är framförallt psykiska 
sjukdomar såsom ångestsjukdomar och depression. De psykiska besvären oro eller 
ängslan är det allt fler ungdomar som rapporterar vilket kan tyda på ett tidigt 
varningstecken för psykisk sjukdom senare i livet. Detta är ett växande 
folkhälsoproblem eftersom gruppen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Olika 
enkätundersökningar har visat på att 20 till 40 % av den svenska befolkningen har 
någon typ av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2013). 
 
Mellan 2010-2015 har insjuknandet i psykiska sjukdomar ökat bland kvinnor. Kvinnor 
drabbas i större utsträckning av sömnbesvär, stress och ångest. Bland kvinnor i åldrarna 
16-29 år är det 54 % som säger sig ha besvär med oro, ängslan och ångest 
(Socialstyrelsen, 2017). 
 
I en studie undersöktes sambandet mellan god hälsa i tonåren och hur hälsan sen såg ut 
när deltagarna blivit unga vuxna. Forskarna använde sig av en prospektiv longitudinell 
studie där ungdomar från 80 gymnasieskolor i USA deltog. Resultatet visade på att ett 
positivt välbefinnande under tonåren kunde associerades med en god upplevd allmän 
hälsa hos unga vuxna. Att må bra i tonåren minskade även risken för beteenden som kan 
vara riskfyllda som till exempel låg fysisk aktivitet, användning av droger eller en hög 
konsumtion av snabbmat (Hoyt, Chase-Lansdale, McDade & Adam 2012). 
 
Sömn är en livsviktig faktor som är grundläggande för barn och ungas hälsa. Skolelever 
bör enligt rekommendationer få nio till tio timmars sömn per natt. Studier visar dock på 
att de flesta barn sover mindre än rekommenderat vilket påverkar deras hälsa negativt. I 
Finland gjordes en prospektiv studie under 5 år där forskarna följde 568 finska 
skolelever i åldern 10–15 år. Frågor ställdes via ett frågeformulär som handlade om 
mängden sömn och om upplevd trötthet under dagen. Resultatet visade på att den 
upplevda tröttheten under dagen påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten och 
prestationen i skolan till det sämre. Ju oftare eleverna upplevde trötthet under dagen 
desto sämre hälsorelaterad livskvalitet kände de och detta var signifikant för alla 
åldersgrupper. (Gustafsson et al, 2016). 
 
Det gjordes en studie i England på skolelever i åldrarna 10-16 för att se sambandet 
mellan att äta frukost, BMI och fysisk aktivitet. De elever som åt frukost hade ett 
hälsosammare BMI än de elever som inte åt frukost. De elever som åt frukost var även 
mer fysiskt aktiva än de som inte åt frukost. Forskarna i denna studie kunde inte hitta ett 
kausalt samband mellan frukost och fysisk aktivitet. De kom fram till att det kunde vara 
så att de elever som blir uppmuntrade till att äta frukost även blir uppmuntrade till att 
vara fysiskt aktiva (Sandercock, Voss & Dye, 2010). 
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En annan undersökning som även den genomfördes i England handlade om 
associationen mellan fysisk aktivitet, hälsobeteende och självskattad hälsa. Engelska 
skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år fick svara på ett frågeformulär kring fysisk 
aktivitet och hur de mådde. Studien visade på att elever som hade medel eller hög fysisk 
aktivitet hade skattat sin hälsa som bra eller mycket bra (Brooks, Smeeton, Chester, 
Klemera & Spencer, 2014). 
 
WHO har genomfört en kartläggning av hälsobeteenden hos ungdomar från 44 olika 
länder, främst från Europa men också från Nordamerika, i skolåldern 11,13 och 15 år. 
1500 elever från varje land besvarade själv ett frågeformulär med frågor om hälsa, 
välmående, hälsobeteenden och social miljö. WHO fann att skolmiljön kan vara 
avgörande för utvecklingen kring bland annat hälsobeteenden. De elever som uppfattade 
skolan som stödjande skattade ofta sin hälsa som bra samt hade positiva hälsobeteenden 
och få åkommor. Eftersom dessa associationer hittades visar det på att skolan har en 
viktig roll i att stötta unga människors välmående och att hjälpa elever att stå emot 
negativa hälsobeteenden. Unga personer mellan 11 och 15 år går igenom mycket press 
och utmaningar. Bland annat kände många elever att de behövde prestera bra i skolan. 
Ofta går eleverna under denna tid också igenom förändringar i relationen till föräldrar 
och kompisar samt förändringar både psykiskt och känslomässigt i takt med att de 
mognar. Under perioden 11-15 år blir de flesta unga mer självständiga och detta kan 
påverka deras hälsa och hälsobeteenden. Genom en kartläggning av hälsobeteenden hos 
ungdomar kan man hitta de förändringar som uppstår och därmed effektivisera 
interventioner för en bra hälsa  hos unga (World Health Organization, 2016).   
 
I denna studie var det vanligare att de äldre ungdomarna skattade sin hälsa som dålig 
och ännu vanligare var detta bland tjejer. Flertalet länder hade en procentuell ökning på 
10 % eller mer av tjejer som skattade sin hälsa som dålig ju äldre de blev. Detta var 
däremot inte lika vanligt bland killarna. Prevalensen att skatta sin hälsa som väldigt bra 
minskade med åldern för båda könen. Att äta frukost dagligen var också något som blev 
mindre vanligt ju äldre ungdomarna blev. Även den dagliga fysiska aktiviteten 
minskade med åldern hos både killar och tjejer. 
För killar var det fler som blev retade i 11-års ålder än när de var 15 år. För tjejer 
minskade också förekomsten av mobbning vid 15 års ålder (World Health Organization, 
2016).   
 
I en finsk studie som undersökte självskattad hälsa, hälsobeteenden och trivsel i 
skolmiljön bland ungdomar 12-17 år kom forskarna fram till att den fysiska aktiviteten 
minskade med åldern. Att inte trivas i skolan var associerat med trötthet hos tjejerna och 
hos killarna en sämre aptit. De elever som trivdes i skolan kände också allmänt en större 
glädje (Rask, Astedt-Kurki, Tarkka, & Laippala 2002).  
 
Barns uppväxtförhållanden påverkar deras framtida hälsa. I en långsiktig prospektiv 
studie i Sverige undersökte forskare vilka faktorer som kunde påverka elevers 
självskattade hälsa. Detta undersöktes först i förskolan då eleverna var 6 år och ännu en 
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gång i årskurs 4 när eleverna var 10 år. Metoden som användes var att skolsköterskan 
hade hälsosamtal med eleverna där de innan hade fått svara på en enkät med 15 
hälsorelaterade frågor som handlade om ångest, mobbning, fysisk aktivitet/lek osv. Det 
var 1084 elever som deltog. De faktorer forskarna kom fram till, som påverkade en 
positiv självuppskattad hälsa, var trygghet i skolan, normalt BMI och att inte ha 
huvudvärk (Holmström, Olofsson, Asplund, Kristiansen, 2012). Tidigare forskning har 
visat att huvudvärk är den vanligaste åkomman bland skolelever. Förekomsten av värk i 
de flesta kroppsdelar är något som ökar med åldern (King et al, 2011). Annan forskning 
har kommit fram till att det är ganska ovanligt att ha ryggont som barn. Det har visat sig 
att värk i ryggen ökat markant efter 11års ålder hos flertalet unga (Petersen, 2008). 
Skolan är en unik arena för hälsofrämjande arbete då de når ut till i princip alla 
skolelever. Därför bör skolan möta elevernas behov av en trygg och säker plats som 
förespråkar fysisk aktivitet och lek (Holmström, Olofsson, Asplund, Kristiansen, 2012).  
 
Svenska skolelever har obligatorisk skolgång från att de är 7 år till 16 år. Eleverna går 
under denna tid igenom en hel del förändring såsom byten av skolor, kompisgäng och 
miljöer. De utvecklas både psykiskt, intellektuellt och känslomässigt samt att de växer 
och går igenom olika stadier beroende på sin ålder. Under denna tid händer mycket med 
både kroppen och hjärnan. I Mellansverige gjordes en kohort-studie där 6693 elever i 
åldrarna 6-16 fick svara på ett frågeformulär kring hälsa. Detta pågick mellan år 2007 
och 2012. Forskarna som gjorde studien hittade många faktorer som visade sig påverka 
en bra självuppskattad hälsa bland eleverna. Faktorerna var exempel som en trygg 
skolmiljö, en god natts sömn, daglig fysisk aktivitet, inte bli retad eller känna sig orolig 
eller rädd i skolan (Holmström, Olofsson, Asplund & Kristiansen 2014). En tidigare 
studie visade att de elever som hade en positiv relation med skolan, uppnådde de 
uppsatta målen samt hade stöd från lärare och kamrater också hade en mer positiv hälsa 
och även den lägsta incidensen av mobbning (Freeman et al, 2009). Att trivas i 
skolmiljön var även en bidragande faktor till positiv självskattad hälsa hos ungdomarna 
i en studie som gjordes på 2800 elever från Norge (Breidablik, Meland & Lydersen, 
2008). 
 

Problemformulering 
 
I dagens samhälle har den psykiska ohälsan bland unga ökat. Trots att det är så pass 
många som har psykiska besvär som oro, ängslan och ångest är det inte så vanligt att det 
pratas om det. Det finns heller inte riktig någon förklaring till vad som ligger bakom att 
allt fler unga mår sämre. Enligt forskning kan det bland annat vara brist på sömn, fysisk 
aktivitet och/eller en otrygg skolgång som påverkar den psykiska ohälsan. Då 
hälsosamma levnadsvanor bland annat kan förebygga psykisk ohälsa är det relevant att 
undersöka elevers levnadsvanor för att tidigt upptäcka ohälsosamma mönster. På sikt 
kan den psykiska ohälsan medföra att man får svårigheter med skolarbete, att komma ut 
i arbetslivet och/eller skapa relationer. Ur ett sådant perspektiv är en ökad psykisk 
ohälsa bland unga allvarlig som i sin tur kan bli ett växande problem för både individen 
och samhället. Ju mer kunskap det finns kring de bakomliggande faktorerna för psykisk 
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ohälsa desto större chans att effektivisera metoder som kan minska och förhindra att fler 
barn och unga drabbas.  
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna skattar sin hälsa när de är 13 år 
respektive 16 år samt undersöka vilka faktorer som kan associeras med den 
självskattade hälsan.   

 

Frågeställningar 
 

 Hur skattar eleverna sin hälsa i sjuan i förhållande till när de går i ettan på 
gymnasiet?  

 Vilka livsstilsfaktorer är associerade med självskattad hälsa hos 13-åringar 
respektive 16-åringar i Västernorrlands län?  
 

Metod 
Studiedesign 
En kvantitativ metod har använts då det rör sig om ett stort antal individer som följts 
mellan 13- och 16-års ålder. Studiedesignen är en prospektiv kohortstudie där en grupp 
elever följts under en treårsperiod. I insamlingsmetoden har uppgifter om kvantitet 
samlats in som antal och andelar (Olsson och Sörensen, 2011). Eleverna i 
Västernorrlands län har besvarat ett frågeformulär med olika frågor som handlade om 
självskattad hälsa, skolmiljö och livsstilsfaktorer. Frågorna handlade om arbetsmiljö, 
matvanor, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa, alkohol, narkotika, tobak, om 
kroppen, hur elevens liv ser ut nu och hur de tänker att deras framtid ska se ut. Se bilaga 
1 och 2. Eleverna har efter besvarat frågeformulär haft hälsosamtal tillsammans med sin 
skolsköterska först när de var 13 år och gick i årskurs sju i grundskola sen igen när de 
var 16 år och gick första året på gymnasiet. Eleverna har även haft hälsosamtal när de 
gick i förskolan och i årskurs fyra i grundskolan men dessa svar har inte använts i denna 
studie. Det som analyserats i denna studie är svaren från enkäterna som eleverna 
besvarade när de var 13 respektive 16 år.  
 

Urval 
Urvalet är en årskurskohort som följts prospektivt i tre år från att eleverna var 13 år till 
att de blev 16 år. I sjuan var det 1253 tjejer och 1242 killar som svarade på 
enkätfrågorna samt var med på hälsosamtalet. I gymnasiet var det 1198 tjejer och 1272 
killar som var med. Det var sammanlagt 1184 elever varav 575 stycken killar och 609 
tjejer som svarade på enkäten samt deltog på hälsosamtalet i både sjuan och på 
gymnasiet. Det är dessa elevers enkätsvar som använts vid analysen i denna studie.   
Alla elever i Västernorrland erbjuds hälsosamtal. De elever som inte talar svenska får 
hjälp av tolk och samtalen anpassas efter elevers ålder och mognad samt eventuell 
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funktionsnedsättning eller hinder. Det är den fria viljan som bestämmer om eleverna 
väljer att vara med eller inte (Landstinget Västernorrland, 2017). 
 
Bortfallet kan bero på att eleven deltog i sjuan men inte på gymnasiet eller tvärtom. I 
vissa fall kanske föräldrarna har sagt nej eller så är det eleven själv som valt att avstå. 
Det kan även handla om att eleven av andra skäl valt att avstå från att vara med. Av 
etiska skäl är det omöjligt att undersöka anledningen till varför vissa elever har valt att 
inte delta (Rising Holmström, 2013). Bortfallet är något att ta hänsyn till och kommer 
att diskuteras i diskussionen.  
 
Varför eleverna inte svarat hanterade forskaren som att det berodde på slumpen och 
bortfallet hanterades därför som att det var slumpmässigt. Svarsunderlaget brukar vara 
mellan 80-83 % i årskullarna (Rising Holmström, 2013).  
 

Genomförande 
För att samla in data fick eleverna först besvara ett frågeformulär med frågor kring 
självskattad hälsa, skolmiljö och livsstilsfaktorer. Efter detta hade skolsköterskan 
enskilda hälsosamtal med eleverna i Västernorrland. Enkätsvarandet och hälsosamtalen 
genomfördes första gången när eleverna gick i sjuan. Eleverna svarade på enkätfrågorna 
igen och genomförde ett nytt hälsosamtal tre år senare när de gick i ettan på gymnasiet. 
Frågeformuläret besvarades enskilt av varje elev antingen hemma eller i skolan. 
Hälsosamtalen ägde rum i en ostörd miljö. Under hälsosamtalet genomfördes först de 
praktiska delarna såsom vägning, mätning och syntest hos eleven. Därefter gick 
skolsköterskan och eleven tillsammans igenom resultaten från den praktiska delen samt 
frågorna i det besvarade frågeformuläret. Skolsköterskan utgick från ett salutogent 
perspektiv vilket innebar att hen tänkte att de flesta elever mådde bra samt fokuserade 
på det som gör att elever förblir friska. Skolsköterskan uppmuntrade de hälsoval som 
var goda hos eleverna. Hälsosamtalen genomfördes för att tidigt komma fram till 
faktorer som både är bra och mindre bra i elevens liv samt för att eleven skulle få en 
möjlighet till kontakt med skolsköterskan. Frågeformuläret diskuterades med hjälp av 
motiverande samtalsteknik. I slutet av samtalet sammanfattades det som hade sagts och 
möjligheten gavs att boka in en ny tid för att prata med skolsköterskan om eleven kände 
att behovet fanns (Landstinget Västernorrland, 2017).  
 
För att kunna besvara denna studies syfte så har elevernas svar på enkäterna använts och 
analyserats i två olika analyser som detaljerat beskrivs i dataanalysen. Enkätfrågorna 
och svaren har noga undersökts och med tidigare forskning i åtanke har variabler valts 
ut av författaren. De variabler som använts i denna studie är följande: 
 
Beroende variabel  
Självskattad hälsa  
Den självskattade hälsan mättes genom frågan ”jag mår” där det fanns fem 
svarsalternativ vilka dessa var mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller 
mycket dåligt. Det gjordes en dikotom variabel där mycket bra och bra hamnade under 
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kategorin bra. Mycket dåligt, dåligt och varken bra eller dåligt hamnade under kategorin 
dåligt.  Om en person som svarar att den varken mår bra eller dåligt och därmed inte vet 
hur de mår är det förmodligen så att den personen inte mår bra. Därför hamnade varken 
bra eller dåligt under kategorin dåligt.  
 
Oberoende variabler 
Frukostvanor 
Frågan kring frukost mättes genom frågan ”jag äter frukost” och svarsalternativen var 
aldrig, 1-2 skoldagar, 3-4 skoldagar eller varje skoldag. Svarsalternativen 
dikotomerades inte eftersom skalstegen kunde approximeras till att vara lika stora och 
variabeln kunde ses som kontinuerlig. 
 
Fysisk aktivitet 
För att mäta fysisk aktivitet användes frågan ”på min fritid rör jag på mig så att jag blir 
andfådd och varm”. Svarsalternativ: 5-7 gånger i veckan, 3-4 gånger i veckan, 1-2 dagar 
i veckan, mindre än en dag i veckan eller aldrig. Dessa svarsalternativ valdes att inte 
dikotomeras då skalstegen kunde approximeras till att vara lika stora och variabeln 
kunde ses som kontinuerlig. 
 
Fysisk hälsa 
Värk i ryggen mättes genom frågan ”jag har de senaste 3 månaderna haft besvärande 
värk i rygg/nacke/axlar och svarsalternativen var aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. 
Det gjordes en dikotom variabel där aldrig och sällan kategoriserades som att eleven ej 
hade värk medan svarsalternativen ibland, ofta eller alltid kategoriserades som att 
eleven hade värk.  
 
Stress mättes genom frågan ”jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder pressad, 
jäktad, hinner inte med)” och svaren var aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. Även här 
gjordes en dikotom variabel ej stressad eller stressad på samma sätt som frågan kring 
värk. Aldrig och sällan kategoriserades som att eleven inte var stressad medan 
svarsalternativen ibland, ofta eller alltid kategoriserades som att eleven upplevde sig 
stressad. 
 
Sömn mättes genom frågan ”jag sover..” där svarsalternativen var mycket bra, bra, 
varken bra eller dåligt, dåligt samt mycket dåligt. Det gjordes en dikotom variabel där 
mycket bra och bra hamnade under kategorin bra. Mycket dåligt, dåligt och varken bra 
eller dåligt hamnade under kategorin dåligt. När en person svarar att den varken sover 
bra eller dåligt är det förmodligen så att den personen inte sover så bra. Därför hamnade 
varken bra eller dåligt under kategorin dåligt precis som med variabeln självskattad 
hälsa. 
 
Psykisk hälsa 
Oro mättes i frågan ”jag har de senaste tre månaderna känt orolig eller rädd” och 
svarsalternativen var aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. Svarsalternativen 
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dikotomerades till ej orolig eller orolig där aldrig och sällan kategoriserades som att 
eleven ej känner någon oro medan svarsalternativen ibland, ofta eller alltid 
kategoriserades som att eleven hade känt sig orolig eller rädd. 
 
Mobbning och vuxet stöd 
Frågan kring vuxet stöd var ”jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt 
för mig” Svarsalternativ var ja eller nej.  
 
Frågan kring mobbning var ”jag har de tre senaste månaderna blivit retad/utstött/illa 
behandlad”. Svarsalternativen var ja eller nej.  
 
Alla frågorna baserades på hur eleverna uppfattade skolmiljön och inte utanför 
skolmiljön vilket är något som kommer diskuteras i diskussionen.  
 

Dataanalys 
En deskriptiv analys användes för att analysera svaren från de redan befintliga 
enkäterna. I den analysen beskrevs antalet och andelen elever och hur de skattat sin 
hälsa samt livsstilsfaktorer. Det gjordes också en regressionsanalys för att se vilka 
variabler som var associerade med elevernas självskattade hälsa. Materialet 
analyserades i SPSS. ”Jag mår frågan” användes som utfallsvariabel då syftet var att 
undersöka vilka faktorer som var associerade med självskattad hälsa och inte tvärtom. 
De variabler som användes som beroendevariabler var oro, fysisk aktivitet, sömn, stress, 
frukostvanor, mobbning, någon vuxen att prata med samt värk i rygg/axlar/nacke. I den 
bivariata och multivariata analysen användes 95 % som konfidensgrad. I vetenskapliga 
sammanhang det vanligt att använda sig av 5 % som risknivå. (Eliasson, 2006). 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskarna har i sin insamling av datamaterialet tagit hänsyn till personuppgiftslagen. De 
persondata som forskarna har fått tillgång till har avidentifierats. Eleven eller 
vårdnadshavaren har gett sin tillåtelse att resultaten, som skolsköterskan fått fram av 
samtalen, får registreras och detta görs i en databas som landstinget tillhandahåller. Det 
är skolsköterskan, kommunsamordnare och folkhälsoplanerare på landstingets 
kommun- och länsnivå som har tillgång till datamaterialet (Landstinget Västernorrland, 
2017).  
Ett etiskt dilemma med denna studie är att den är gjord på omyndiga personer. Både 
föräldrar och elever blev informerade om att hälsosamtalet var frivilligt. Alla elever 
blev tillfrågade och skulle det vara så att någon elev inte kunde det svenska språket så 
kunde de använda sig av en tolk. Forskarna har även följt Helsingforsdeklarationen som 
grundades 1947 där det står om etiska principer gällande medicinsk forskning på 
människor. Forskarna har vid insamlandet av data tagit hänsyn till informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket är samtliga 
huvudkrav från (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 
 
De variabler som valts ut i den deskriptiva analysen (se tabell 1) är självskattad hälsa, 
sömn, mobbning, fysisk aktivitet, värk i ryggen, frukostvanor, stress, oro och om de har 
någon vuxen att prata med då tidigare forskning visat att dessa faktorer kan påverka den 
självskattade hälsan.  
 
Tabell 1. Beskrivning av antalet och andelen killar och tjejers självskattade hälsa och 
livsstilsfaktorer vid 13 år respektive 17 år.  
 
 

13 år 17 år  
Killar 
N=575  

Tjejer 
N= 609 

Killar 
N= 575 

Tjejer 
N=609  

n     (%) n  (%) n (%) n  (%) 
Jag mår 

 
                 

Bra 542 (95) 560 (92) 549 (96) 535 (88) 
Dåligt 26 (5) 46 (8) 26 (5) 74 (12) 
Stress 

 
                

Stressad  203 (35) 243 (40) 272 (47) 441 (72) 
Ej stressad 363  (63) 362 (59) 296 (52) 164 (27) 
Oro               
Orolig 30 (5) 72 (12) 163 (28) 266 (44) 
Ej orolig 537 (93) 532 (87) 405 (70) 339 (56) 
Värk i rygg               
Värk 113 (20) 185 (30) 144 (25) 280 (46) 
Ej värk 455 (79) 421 (69) 424 (74) 325 (53) 
Sömn               
Sover bra 497 (86) 529 (87) 464 (81) 475 (78) 
Sover dåligt 70 (12) 77 (13) 104 (18) 132 (22) 
Fysisk aktivitet               
Dagligen 149 (26) 118 (19) 133 (23) 98 (16) 
3-4 gånger i veckan 262 (46) 325 (53) 151 (26) 190 (31) 
1-2 gånger i veckan       154 (27) 200 (33) 
Sällan 155 (27) 161 (26)         
Äter frukost               
Varje skoldag 496 (86) 477 (78) 374 (65) 392 (64) 
3-4 skoldagar i veckan  44 (8) 74 (12) 101 (18) 106 (17) 
1-2 skoldagar i veckan 23 (4) 34 (6) 58 (10) 61 (10) 
Aldrig 7 (1) 20 (3) 34 (6) 48 (8) 
Blivit retad/utstött/illa 
behandlad 

              

Ja 82 (14) 92 (15) 11 (2) 13 (2) 
Nej 481 (84) 513 (84) 558 (97) 594 (98) 
Har någon vuxen att 
prata med om det som 
är viktigt 

              

Ja 553 (96) 576 (95) 539 (94) 568 (93) 
Nej 13 (2) 30 (5) 30 (5) 37 (6) 



 

12 
 

Självskattad hälsa  

I sjuan var det 94 % av killarna som skattade sin hälsa bra och 5 % som skattade sin 
hälsa som dålig. Killarna skattade sin hälsa lika på gymnasiet som de gjorde när de gick 
i sjuan det vill säga 94 % skattade hälsan som bra och 5 % skattade den som dålig. För 
tjejerna var det 8 % som skattade sin hälsa som dålig i sjuan och detta ökade till 12 % i 
gymnasiet.  
 
Livsstilsfaktorer 
Både killarna och tjejerna upplevde sig mer stressade och oroliga i gymnasiet än i sjuan. 
De var även fler som upplevde att de hade värk i ryggen på gymnasiet bland både killar 
och tjejer. Det var flera av eleverna som inte åt frukost lika regelbundet och de var även 
mindre fysiskt aktiva i gymnasiet än i sjuan. Det var färre elever som blev retade eller 
utstötta i gymnasiet än i sjuan. Det var fler elever som upplevde att de inte hade någon 
vuxen att prata med i gymnasiet till skillnad från i sjuan hos både killar och tjejer. 
 
 
Tabell 2. Bivariata analyser av livsstilsfaktorer hos 13-åringar och dess association på 
självskattad hälsa när de är 17 år. (OR; 95% KI).1 

 
Variabler Killar Tjejer 

Skattat sin hälsa som bra 9,8 (4,0-24) 1,3 (0,6-2,7) 

Ej stressad 1,9 (1,0-3,7) 1,0 (0,7-1,5) 

Ej orolig 2,8 (1,0-7,4) 1,8 (1,1-2,9) 

Ej värk i ryggen 1,6 (0,8-3,3) 1,5 (1,0-2,2) 

Sover bra 2,1 (1,0-4,7) 1,2 (0,7-2,0) 

Fysiskt aktiv 1,1 (0,5-2,3) 1,5 (1,0-2,4) 

Äta frukost 0,2 (0,02-1,3) 1,4 (1,0-2,2) 

Ej blivit retad/utstött/illa 
behandlad av annan elev 

1,7 (0,8-3,7) 1,3 (0,8-2,0) 

Har du någon vuxen att 
prata med om det som är 
viktigt 

0,4 (0,1-1,4) 0,3 (0,2-1,6) 

1. Variabler vars OR är signifikant är fetstilta och går vidare till en multivariat 
analys. ”Dåligt” har använts som referens i tabellen vilket innebär att oddsen 
ökar om det är bra. 

 
I den bivariata analysen har självskattad hälsa ”jag mår” använts som beroende variabel 
och livsstilsfaktorerna som oberoende variabler. Alla variabler i tabellen har testats en 
och en med beroende variabeln. Tabellen visar en association mellan en livsstilsfaktor i 
sjuan och självskattad hälsa i gymnasiet hos elever i Västernorrlands län. De 
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livsstilsfaktorer i sjuan som var associerade med självskattad hälsa i gymnasiet hos 
killar var att må bra, inte känna sig stressad, ej vara orolig, sova bra och vara fysiskt 
aktiv. De livsstilsfaktorer i sjuan som var associerade med självskattad hälsa i 
gymnasiet för tjejer var att ej vara orolig, ej ha värk i ryggen, vara fysiskt aktiv och att 
äta frukost. Alla dessa variabler är statistiskt signifikanta i den bivariata analysen.  
 
De variabler som inte är statistiskt signifikanta med självskattad hälsa är att ha någon 
vuxen att prata med samt ej ha blivit retad/mobbad i sjuan. Dessa har därför inte gått 
vidare till den multivariata analysen.  
 
Tabell 3. Multivariatanalys av livsstilsfaktorer hos 13-åringar och dess association att 
skatta sin hälsa som bra när de är 17 år. (OR; 95% KI)1 
 
Variabler Killar Tjejer 

Skattat sin hälsa som bra  6,1 (1,9-19,0) 0,6 (0,2-1,5) 

Ej stressad 1,8 (0,7-4,7) 1,1 (0,6-1,8) 

Ej orolig 2,1 (0,6-7,6) 2,6 (1,3-5,1) 

Ej värk i ryggen 1,2 (0,4-3,2) 1,4 (0,8-2,5) 

Sover bra 0,5 (0,2-1,5) 0,6 (0,3-1,2) 

Fysiskt aktiv 1,2 (0,8-1,7) 1,4 (1,1-1,7) 

Äter frukost 0,5 (0,2-1,6) 1,3-(0,95-1,8) 

1. OR som är signifikanta är fetstilta. ”Dåligt” har använts som referens i tabellen 
vilket innebär att oddsen ökar om det är bra. 
 

Alla variabler i vänstra kolumnen är hur eleverna svarade i årskurs sju och oddsen är för 
att de ska skatta sin hälsa som bra i gymnasiet. Självskattad hälsa har använts som 
beroende variabel och livsstilsfaktorerna som oberoende variabler.  
 
Livsstilsfaktorer som kan associeras med en bättre självskattad hälsa hos killar i 
gymnasiet är hur de skattar sin hälsa när de är 13 år gamla. Skattar killar sin hälsa som 
bra i sjuan är oddset 6 att de även skattar sin hälsa som bra i gymnasiet. Detta givet 
övriga faktorer i sjuan såsom till exempel oro, sömn eller motion. Det finns ett 
signifikant samband mellan den bra självskattade hälsan i de olika åldersgrupperna.  
 
De livsstilsfaktorer som inte kan associeras med en bättre självskattad hälsa hos killar i 
gymnasiet är om de inte har varit oroliga, inte haft värk i ryggen, inte varit stressade, 
sovit bra, ätit frukost eller inte samt varit fysiskt aktiva eller inte när de gick i sjuan. Det 
finns inget signifikant samband mellan dessa variabler och en bättre självskattad hälsa. 
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Livsstilsfaktorer som kan associeras med en bättre självskattad hälsa hos tjejerna i 
gymnasiet är oro samt fysisk aktivitet. Om de inte upplever att de känner sig oroliga i 
sjuan är oddset 3 att de skattar sin hälsa som bra i gymnasiet. Det finns ett signifikant 
samband mellan att ej vara orolig i sjuan och skatta sin hälsa som bra i gymnasiet. En 
annan livsstilsfaktor som kan associeras med en bättre självskattad hälsa hos tjejer är ju 
oftare de är fysiskt aktiva. Är man oftare fysiskt aktiv i sjuan som tjej är oddsen 1 att de 
skattar sin hälsa som bra i gymnasiet. Det finns ett signifikant samband mellan fysisk 
aktivitet i sjuan och att skatta sin hälsa som bra i gymnasiet.  

De livsstilsfaktorer som inte kan associeras med självskattad hälsa hos tjejer i gymnasiet 
är om de inte haft värk i ryggen, inte varit stressade, sovit bra, ätit frukost eller inte samt 
om de mår bra när de gick i sjuan. Det finns inget signifikant samband mellan dessa 
variabler och självskattad hälsa. 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur eleverna skattade sin hälsa när de var 13 
år och hur de skattade sin hälsa när de var 16 år samt att undersöka vilka faktorer som 
kunde associeras med den självskattade hälsan i respektive ålder. Detta besvarades i 
resultatdelen där det visade sig att tjejerna skattade sin hälsa sämre när de var 17 år än 
när de var 13 år. Ökningen i sämre självskattad hälsa hos tjejer var från 8% i sjuan till 
12% i ettan på gymnasiet. Hos killarna fanns ingen skillnad kring den självskattade 
hälsan i de olika åldersgrupperna. Detta resultat har visat sig i andra studier bland annat 
en som genomfördes i Norge där 2800 elever deltog. Forskarna där kom fram till att 
tjejerna skattade sin hälsa sämre än killarna (Breidablik et al., 2008). Även WHOs 
undersökning av 44 olika länder kom fram till resultatet att ungdomar skattade sin hälsa 
sämre i takt med att åldern ökade och att detta var vanligt förekommande i flertalet 
länder och framförallt bland tjejer (WHO, 2016).  
 
Att det är så pass få elever som mår sämre i ettan på gymnasiet än i sjuan kan bero på att 
eleverna inte vågar berätta för skolsköterskan att de mår dåligt. En tidigare studie har 
visat att elever som mår dåligt inte vill erkänna detta för andra eller för sig själv och 
detta var något som var vanligare hos killar vilket kan förklara att killarna inte ändrar 
sig hur de mår från att de är 13 år tills att de är 16 år i denna studie. (Joffer et al., 2016).    
 
En svaghet med denna studie kan vara att man har utgått från att eleverna har svarat på 
frågeformuläret utifrån deras skolmiljö. Då frågorna i formuläret är baserade på hur 
eleverna upplevde sin hälsa i skolmiljön har det inte tagits hänsyn till faktorer utanför 
skolan som skulle kunnat påverka hur eleverna valt att svara. Att de skattar sin hälsa 
som de gör kan bero på andra saker som kanske hänt under dagen eller utanför skolan.  
 
Denna studie visade på att de flesta livsstilsfaktorer blev sämre i gymnasiet såsom att de 
kände sig mer stressade, de åt inte lika ofta frukost och var inte lika fysiskt aktiva som 
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när de gick i sjuan. Det är något som WHO också kom fram till i sin undersökning av 
ungdomars hälsobeteenden (WHO, 2016). Det har visat sig att de goda levnadsvanor 
som barn ofta har brukar försämras i tonåren och sen fortsätta försämras i vuxen ålder 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). Detta resultat kan användas som underlag till att tidigt 
sätta in åtgärder för att förbättra livsstilsfaktorerna då forskning visat på att hälsosamma 
levnadsvanor bland annat kan förebygga psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
 
Förekomsten av mobbning minskade ganska rejält i gymnasiet till skillnad från i sjuan 
hos både tjejer och killar. Dock var detta inte signifikant associerat med självskattad 
hälsa i den bivariata analysen. En förklaring till att förekomsten av mobbning har 
minskat kan vara att eleverna blivit äldre och mognare.  
 
I den bivariata analysen var de flesta livsstilsfaktorer statistiskt signifikanta med 
självskattad hälsa hos både tjejer och killar. De livsstilsfaktorer i sjuan som var 
associerade med en bättre självskattad hälsa i gymnasiet hos killar var att må bra, inte 
känna sig stressad, ej vara orolig, sova bra och vara fysiskt aktiv. De livsstilsfaktorer i 
sjuan som var associerade med en bättre självskattad hälsa i gymnasiet för tjejer var att 
ej vara orolig, ej ha värk i ryggen, vara fysiskt aktiv och att äta frukost.  
 
De variabler som kunde associeras med en bättre självskattad hälsa i gymnasiet var ”att 
må bra” i sjuan för killarna. För tjejer var det att ”ej känna sig orolig eller rädd” samt 
”ju mer fysiskt aktiv man var” i sjuan som kunde associeras med en bättre självskattad 
hälsa på gymnasiet. Dessa variabler var de som den multivariata regressionsanalysen 
visade var statistiskt signifikanta.  
 
Som WHO (2016) påpekade går ungdomar under perioden 11-15 år igenom 
förändringar fysiskt, psykiskt och känslomässigt i takt med att de mognar. Elever har en 
större press på sig ju äldre de blir i och med betyg, krav och eget ansvar vilket kan vara 
en anledning till att de kände sig mer stressade när de var16 år än när de var 13 år. Detta 
kan även medföra att eleverna upplevde att de sov sämre när de var 17 år än när de var 
13 år.  
 
Att de inte äter frukost lika ofta i gymnasiet som i sjuan kan bero på hur lektionerna ser 
ut. Eleverna kanske börjar senare eller har kort dag. Det kan också handla om att de 
behöver ta mer eget ansvar ju äldre de blir och innan kanske föräldrarna har servat med 
frukost. Samma sak med fysiska aktiviteten att ju äldre man blir desto mer eget ansvar 
får man ta att vara fysiskt aktiv. Som en studie kom fram till att elever som blir 
uppmuntrade av föräldrar/vuxna att äta frukost även blir uppmuntrade till att vara 
fysiskt aktiva (Sandercock et al., 2010). 
 
Tidigare studier har visat på att värk är något som förekommer oftare ju äldre man blir 
(King et al, 2011). Detta visar också resultatet i denna studie att värk i ryggen förekom 
oftare i gymnasiet än i sjuan för både killar och tjejer. Det hittades inget signifikant 
samband mellan värk i ryggen och en sämre självskattad hälsa i den multivariata 
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analysen men i den bivariata analysen hittades det ett samband mellan variablerna för 
tjejer. 
 

Metoddiskussion 
 
Metoden som använts var relevant för studien då syftet var att undersöka hur eleverna 
skattade sin hälsa när de var 13 år respektive 16 år. Det är en utvald befolkningsgrupp 
som följs över tid därav studiedesignen en prospektiv kohortstudie (Olsson & Sörensen, 
2011). Frågeformuläret är väl utarbetat och har testats i två olika pilotstudier innan det 
började användas inom hälsosamtalen (Rising Holmström, 2013). Att elever får besvara 
”jag mår” frågan är en viktig del i att mäta självskattad hälsa (Joffer et al., 2016).  
 
De andra variablerna som valts ut till att analyseras var värk i ryggen, sömn, stress, 
fysisk aktivitet, oro, vuxet stöd, frukostvanor. Dessa variabler är relevanta då tidigare 
forskning visat på att dessa faktorer kan påverka den självskattade hälsan (Holmström et 
al., 2014). Det har också visat sig att just dessa variabler är något som förändras med 
åldern (WHO, 2016).  
 
En svaghet med denna studie kan vara att skolsköterskan går igenom frågeformuläret i 
ett hälsosamtal med eleven och han eller hon är därmed inte anonym. Detta kan medföra 
att eleven inte vågar berätta hur han eller hon mår på riktigt vilket tidigare studie visat 
på (Joffer et al., 2016).   
 
Det var 1184 elever som svarade på enkätfrågorna. Det var en ganska jämn 
könsfördelning med 575 pojkar och 609 flickor. Urvalet var både relevant för studiens 
syfte och hade ett stort antal respondenter vilket ökar den statistiska styrkan. Vissa 
elever har inte besvarat alla frågor i frågeformuläret vilket är en svaghet med studien 
men bortfallet var trots detta ganska litet. Eftersom urvalet var stort resulterar det i en 
spegling av populationen vilket i sin tur minskar risken för slumpfel (Andersson, 2009). 
 
Det var ett bortfall bland både killar och tjejer från att de gick i sjuan till att de gick i 
gymnasiet. De elever som av olika orsaker valt att inte delta och svara på 
frågeformuläret vet vi inget om. Det kan vara de elever som mår allra sämst som valt att 
inte vara med i studien. Detta kan tolkas som ett selektionsfel (Andersson, 2006). En 
styrka i denna studie som även ökar generaliserbarheten är att de elever som deltagit i 
både sjuan och i gymnasiet är de elevernas svar som analyserats i de olika analyserna 
(Olsson & Sörensen, 2011). Detta bidrar också till att man kan se skillnader och hitta 
associationer mellan variablerna från de olika årskurserna.  
 
Det man inte kan kontrollera som forskare är tiden mellan svarstillfällena där eleverna 
har levt tre år även utanför skolmiljön. De eventuella confounders utanför skolans miljö 
kan ha påverkat elevernas självskattade hälsa och där med även påverkat tolkning samt 
analysen av resultatet. Detta kan ses som en svaghet i denna studie.  
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Då tidigare forskning undersökt förändringen i självskattad hälsa och livsstilsfaktorer 
bland ungdomar och kommit fram till liknande resultat som denna studie anses 
generaliserbarheten vara ganska hög. De variabler som kan ha en bakomliggande 
inverkan på självskattad hälsa har kontrollerats med en multivariatanalys (Olsson & 
Sörensen, 2011). De variabler som samlats in genom datainsamlingen är relevanta för 
studien och den analys som gjorts vilket styrker validiteten (Eliasson, 2013). Det som 
styrker reliabiliteten i denna studie är att mätningen utförts genom samma koncept i 
både sjuan och i ettan på gymnasiet. Eleverna fick i båda årskurserna svara på ett 
frågeformulär och sedan ha hälsosamtal med skolsköterskan och det finns tydliga 
instruktioner kring hur undersökningen ska gå till (Eliasson, 2013).  
 
Interventionen som eleverna har gått igenom ger ingen påverkan på resultatet då 
samtliga elever som deltagit i denna studie haft samma förutsättningar.  

 
Vidare forskning  
 
Eftersom den psykiska ohälsan ökat bland unga känns det viktigt att undersöka vilka 
bakomliggande faktorer som kan ha påverkat förändringen. Förslag till vidare forskning 
kan vara av kvalitativ ansats där forskaren undersöker på djupet hur elever upplever att 
deras livsstilsfaktorer förändras och hur detta i sin tur kan påverka deras självskattade 
hälsa. Detta skulle kunna göras utanför skolmiljön för att se om det är någon skillnad 
från resultaten i denna studie och om det är utanför skolan som åtgärders behöver 
tillsättas.  
 

Slutsats 
 
Killarna som deltog i denna studie skattade sin hälsa lika i både sjuan och på gymnasiet. 
Bland tjejerna som deltog var det 8% som skattade sin hälsa som dålig i sjuan och 12% 
som skattade sin hälsa som dålig i gymnasiet. De faktorer som var associerade med 
självskattad hälsa i gymnasiet hos killarna var att de mådde bra i sjuan och hos tjejerna 
att de ej känt sig oroliga/rädda i sjuan samt att de varit fysiskt aktiva i sjuan. Kring 
övriga livsstilsfaktorer och självskattad hälsa hittades inget signifikant samband.  
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