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Inledning 

Sammanfattning 
Elever i förskoleklass, samt elever i årskurs fyra, sju, och ett i gymnasiet i Norrbottens län ges årligen 
möjligheten att besvara frågor om hälsa och levnadsvanor i enkätform i samband med ett 
hälsosamtal med skolsköterskan. Denna rapport är en sammanställning av enkätsvaren för läsår 
2018/19, men innefattar även resultat tillbaka till läsår 2013/14 för att se utveckling över tid.1 Flera 
hälsoområden behandlas i rapporten, bland annat självskattad hälsa, social och fysisk skolmiljö, 
matvanor, skärmvanor samt tobaks- och alkoholkonsumtion. Rapporten utgår från att skapa en 
länsöversikt och ser därför på Norrbottens län som helhet, men inom varje område granskas även 
spridningen mellan länets kommuner och när så möjligt kommunernas enskilda utveckling över tid. 
Jämförelser görs mellan grupper av elever (främst kön och årskurser men även mellan kommuner). 
Totalt har 7998 elever deltagit i enkätundersökningen för läsår 2018/19, vilket innebär 73 procent av 
länets inskrivna elever i de berörda årskurserna. De lägre årskurserna har högre täckningsgrad, 
gymnasiets första år har den lägsta täckningsgraden där 68 procent av de inskrivna eleverna ingår i 
elevhälsodatabasen. När analyser görs på kommun-nivå är det viktigt att ta hänsyn till respektive 
kommuns täckningsgrad för respektive årskurs.  

Elever i årskurs fyra 
I årskurs fyra mår eleverna överlag bra, ungefär nio av tio elever svarar att de mår bra eller mycket 
bra, lika många svarar att de trivs med sig själva. Få rapporterar att de har värk eller psykiska 
symptom såsom nedstämdhet. Bland flickorna är det färre som rapporterar detta i jämförelse med 
flickor i äldre årskurser medan det i gruppen pojkar inte finns stora skillnader med äldre årskurser. 
Könsskillnaderna i hälsa och levnadsvanor i årskurs fyra är i regel små eller obefintliga. Det är först i 
årskurs sju vi ser en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars svar. 
 
De allra flesta flickor och pojkar i årskurs fyra äter frukost, lunch och middag varje skoldag och rör sig 
minst tre gånger i veckan på fritiden, samt är överlag måttliga med osunda kostvanor. Det är 
vanligast att elever i årskurs fyra har max två timmars skärmtid per dag under fritiden. Fler elever i 
årskurs fyra än i de äldre årskurserna uppger att de sover bra. Ungefär var fjärde elev i årskurs fyra är 
överviktig eller har fetma, vilket kan tyda på att balansen mellan kost och motion kan förbättras.  
 
Överlag verkar elever i årskurs fyra må bättre än äldre elever. Det enda område som tycks vara sämre 
bland yngre elever än äldre rör psykosocial hälsa och arbetsmiljö. I årskurs fyra är det nämligen 
vanligast att ha varit utsatt för att ha blivit retad, utstött eller illa behandlad, eller att känna till andra 
elever som blivit det. En något lägre andel elever i årskurs fyra, än i de äldre årskurserna, tycker att 
det är en bra stämning i klassen. Dessutom är det nära var sjunde elev i årskurs fyra som uppger att 
de blivit utsatt för att någon har gjort något mot deras kropp som de inte tyckte om. Det är även 
tydligt att i årskurs fyra är arbetsro något sämre än i äldre årskurser. Däremot är skoltrivseln hög 
bland elever i årskurs fyra men har minskat under de senaste tre åren. De flesta av eleverna svarar 
att de ofta eller alltid kommer överens med sin lärare och majoriteten uppger att de har en kompis 

                                                           
1 För att se tidstrender innan dess, se tidigare rapporter på Region Norrbottens hemsida, bland annat för läsåret 2012/13 och 2015/16. 
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eller vuxen att prata med. Könsskillnaden som visar att det är vanligare bland flickor än bland pojkar i 
årskurs fyra att ha en kompis att prata med har minskat under de senaste åren. Denna skillnad 
minskar även med stigande årskurs. Länets resultat stämmer väl överens med riket, där de flesta 
elever i denna ålder mår bra och inga större skillnader mellan könen är synliga, och man ser högre 
andel mobbade än i äldre årskurser.  

Elever i årskurs sju  
Majoriteten av eleverna i årskurs sju mår bra och trivs med sig själva. Andelen är ungefär densamma 
mellan årskurs fyra och årskurs sju bland pojkar men har minskat bland flickor i årskurs sju i 
jämförelse med flickor i årskurs fyra. I årskurs sju har tydliga skillnader framträtt i hur flickor och 
pojkar svarar gällande deras hälsa och hälsovanor. Liksom tidigare läsår visat har flickor i årskurs sju 
sämre allmänt välbefinnande än pojkar. Besvär med smärta och värk samt psykiska symptom såsom 
nedstämdhet är vanligare bland flickor än pojkar. Den negativa trenden som redovisats tidigare år av 
sjunkande andel flickor i årskurs sju som svarar att de mår bra verkar fortsätta. Likaså har det under 
de senaste sex läsåren ökat i andelen flickor i årskurs sju som uppger att de ofta eller alltid känner sig 
orolig/rädd, samt ledsen/nedstämd. Under samma period ses också att det blivit vanligare att flickor i 
årkurs sju känner sig stressade över skolarbetet. En utveckling som ses även i riket. I årskurs sju är det 
ungefär var tredje flicka som ofta eller alltid känner sig stressad över skolarbetet. Andelen elever som 
uppger att blivit utsatt för något mot deras kropp som inte kändes bra är lägre än bland elever både i 
årskurs fyra och gymnasiets första år.     
 
Precis som tidigare år är andelen elever som äter frukost, lunch och middag varje skoldag lägre i 
jämförelse med yngre elever samtidigt som osunda mat- och dryckesvanor är vanligare bland elever i 
årskurs sju än bland yngre. Övervikt och fetma är något vanligare bland pojkar i årskurs sju än bland 
yngre pojkar, medan det bland flickor i årskurs sju är mindre vanligt än bland flickor i årskurs fyra. 
Medan skärmtiden på fritiden för elever i årskurs sju är längre än för elever i årskurs fyra (vilket till 
viss del, men inte helt, skulle kunna förklaras av skolarbete) så är andelen som är fysiskt aktiva lägre 
bland elever i årskurs sju än i årskurs fyra. Majoriteten av elever i årskurs sju är fysiskt aktiv minst tre 
dagar i veckan och ca var femte flicka och var fjärde pojke är fysiskt aktiv varje dag. Detta tyder på att 
majoriteten inte kommer upp i den rekommenderade mängden av 60 min fysisk aktivitet varje dag.  
 
Arbetsmiljön i årskurs sju verkar vara bättre än i årskurs fyra. Trivseln i skolan är hög i årskurs sju 
(men det kan ha skett en minskning under de senaste sex åren i andelen flickor som trivs i skolan) 
och de flesta elever svarar att de ofta eller alltid kommer överens med sina lärare. I årskurs sju är det 
mindre vanligt att bli retad, utstött eller illa behandlad än i årskurs fyra (men det förekommer) och 
det är vanligare att tycka att stämningen i klassen är bra än bland yngre elever. Arbetsro verkar även 
vara bättre i årskurs sju än i årskurs fyra, trots att den minskat något under de senaste två åren. En 
större andel pojkar har en kompis att prata med i årskurs sju än i årskurs fyra. Dessutom har en svag 
ökning skett i andelen pojkar som har en kompis att prata med i årskurs sju, trots detta tycks det vara 
något vanligare bland flickor att ha en kompis att anförtro sig till.  
 
Även om årets resultat pekar mot att den tidigare trenden av minskad andel elever i årskurs sju som 
testat alkohol, cigaretter eller snus har stagnerat så är det fortfarande ovanligt att i årskurs sju ha 
prövat alkohol eller tobak. En kompletterande bild genom anonyma undersökningar från 
Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN, kan med fördel användas vid djupare analys.  
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Elever i år ett på gymnasiet  
Majoriteten av eleverna i gymnasiets första år mår bra och trivs med sig själva men andelen är lägre 
än bland de yngre årskurserna, särskilt bland flickor. Skillnaderna mellan flickor och pojkars svar 
avseende hälsa (psykisk, fysisk och social) och hälsovanor som framträder i årskurs sju återfinns även 
i första året i gymnasiet. Och i vissa fall har könsskillnaden även ökat. Just gällande självskattad hälsa 
och att trivas med sig själv är könsskillnaderna inte större bland elever i första året i gymnasiet än 
bland elever i årskurs sju, detta tyder på att andelen som uppger att de mår bra och trivs med sig 
själv har minskat i ungefär lika stor utsträckning bland pojkar som bland flickor mellan årskurs sju och 
första året i gymnasiet. Besvär med smärta och värk verkar vara vanligast bland elever i första året i 
gymnasiet i jämförelse med yngre årskurser, med tydliga könsskillnader bland elever i första året i 
gymnasiet (precis som i årskurs sju, medan könsskillnaderna går att utläsa även i årskurs fyra men de 
är inte lika tydliga). De psykiska symptomen (irritation, oro och nedstämdhet) är även de vanligare i 
gymnasiets första år än bland yngre elever, både bland flickor och bland pojkar. Dessutom syns en 
negativ trend under de senaste sex åren med ökad andel elever i första året i gymnasiet som uppger 
att de har dessa besvär, ökningen är synlig både i gruppen flickor och i gruppen pojkar. Det är ändå 
betydligt vanligare bland flickor med psykosomatiska besvär än bland pojkar. Samtidigt kan vi se en 
viss ökning bland flickor i att ofta eller alltid känna sig stressad över skolarbetet. Andelen elever i 
gymnasiets första år som uppger att de sover bra är mindre än bland yngre årskurser, utan någon 
större förändring under de senaste tre åren.   
 
Andelen elever i gymnasiets första år som uppger att de äter frukost varje skoldag är lägre än bland 
yngre årskurser. Dessutom verkar det finnas en negativ trend där allt färre elever i gymnasiets första 
år äter frukost varje skoldag. Andelen elever som äter lunch varje skoldag är större än årskurs sju 
men mindre än årskurs fyra. Osunda mat- och dryckesvanor är ungefär desamma eller något 
vanligare bland elever i första året i gymnasiet än bland elever i årskurs sju (beroende på vilken vana 
som jämförs). Samtidigt är det färre elever i första året i gymnasiet som motionerar minst tre dagar i 
veckan och det har skett en liten minskning i andelen elever som motionerar varje dag sedan förra 
årets mätningar. Gällande skärmtid är det vanligast att elever i gymnasiets första år spenderar tre till 
fyra timmar framför skärm på sin fritid, med ungefär samma siffror som i årskurs sju. Men resultaten 
pekar ändå mot att skärmtiden ökar i takt med stigande ålder. Andelen elever som spenderar högst 
två timmar framför skärm på fritiden har minskat och andelen som spenderar fem timmar framför 
skärm eller mer har ökat i gymnasiets första år i jämförelse med årskurs sju. Det är vanligare att 
elever i första året i gymnasiet är överviktiga eller har fetma, i jämförelse med elever i yngre åldrar. 
Ungefär var fjärde elev är överviktig eller har fetma, det är något vanligare i gruppen pojkar än i 
gruppen flickor men andelen pojkar med övervikt/fetma har minskat i de senaste årens mätningar.        
 
Medan den psykiska och fysiska hälsan är sämre bland elever i gymnasiets första år, än bland de 
yngre årskurserna, så verkar den sociala hälsan och arbetsmiljön vara desto bättre. De flesta eleverna 
i första året i gymnasiet trivs i skolan, tycker att stämningen i klassen är god, upplever att det ofta 
eller alltid finns arbetsro, samt känner sig ofta eller alltid trygga i skolan. Andelen elever som svarat 
detta är större än i de yngre årskurserna. Och en större andel elever svarar att de ofta eller alltid 
kommer bra överens med sina lärare, jämfört med elever i årskurs sju. Det är mindre vanligt att bli 
retad, utstött eller illa behandlad i första året i gymnasiet än vad det är i yngre årskurser, detsamma 
gällande att uppleva att någon annan elev blivit retad, utstött eller illa behandlad. Däremot är det 
relativt vanligt att flickor i första året i gymnasiet uppger att de varit med om att någon gjort något 
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mot deras kropp som inte kändes bra, nästan var femte flicka svarar att de varit med om detta. De 
flesta elever har en kompis och/eller vuxen att prata med.  
 
Liksom i årskurs sju är det ovanligt bland elever att ha provat alkohol, cigaretter eller snus och att 
den positiva trenden med minskad konsumtion av alkohol och tobak verkar ha stagnerat med årets 
mätningar. Dock är det mer vanligt att konsumera alkohol eller tobak bland elever i gymnasiets första 
år än bland elever i årskurs sju. En kompletterande bild genom anonyma undersökningar från 
Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN, kan med fördel användas vid djupare analys. 

Slutsatser 

Summering 
Hälsosamtalen i skolan 2018/19 visar att de flesta eleverna i Norrbottens län mår bra men att 
utvecklingspotential finns gällande hälsa, arbetsmiljö och levnadsvanor. För elever i årskurs fyra är 
det främst den psykosociala hälsan och arbetsmiljön som kan förbättras tillika kan främjande insatser 
införas för att stötta eleverna att bibehålla de sunda levnadsvanor och den goda hälsan de uppvisar i 
denna åldersgrupp men ej i lika stor utsträckning bland de äldre eleverna. I de äldre elevgrupperna 
(årskurs sju och första året i gymnasiet) är det främst den psykiska hälsan och upplevelser av stress i 
skolan som behöver förbättras. Störst förbättringsbehov finns i gruppen flickor. Sätt för att stävja 
flickors utsatthet för sexuella kränkningar i gymnasieålder kan vara av intresse att undersöka. Likaså 
kan det vara av intresse att titta närmare på det faktum att en relativt stor andel elever i årskurs fyra 
svarar att de blivit utsatta för något mot deras kropp som inte kändes bra. Resultaten pekar mot att 
fler goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet för den äldre elevgruppen skulle kunna förbättra 
elevernas hälsa – i realtid såväl som för framtiden. Detta, tillsammans med en förbättrad psykisk 
hälsa, är mest troligt ett adekvat sätt för att minska framtida sjukdomsbörda för Norrbottens 
befolkning och bör ses som ett viktigt steg i linje med såväl Norrbottens Folkhälsostrategi som Vägen 
till framtidens hälsa och vård – 2035 och De globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta tillsammans 
över verksamhetsgränser med främjande och förebyggande insatser för en jämlik och jämställd hälsa 
kan individers livskvalitet förbättras, likafullt den gemensamma folkhälsan, och på så vis kan 
mänskligt lidande såväl som framtida resurser besparas.    

Levnadsvanor 
Resultaten från årets enkätundersökning i hälsosamtalet i skolan visar att det är en förhållandevis låg 
andel unga som konsumerar alkohol, tobak och droger. Dock verkar den tidigare trenden av 
minskning i ungas konsumtion av alkohol och tobak stagnerat. Elever i årskurs fyra visar på goda 
kostvanor och många, men inte majoriteten, når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet 
(60min per dag). Dock pekar resultaten mot att de goda vanorna gällande kost och fysisk aktivitet 
försämras successivt i takt med ökad ålder. Även vuxna har svårt att skaffa sig, och bibehålla, sunda 
levnadsvanor och det kan tänkas vara än svårare för barn och unga som ännu utvecklas (bl.a. i 
konsekvenstänkande), och är identitetssökande, att göra dessa ansträngningar för en (framtida) god 
hälsa. Trots information och kunskap om sunda levnadsvanor så rapporterar 
befolkningsundersökningar gång på gång att det finns mer att önska om befolkningens levnadsvanor. 
Detta tyder på att något mer än endast kunskap och information kan behövas för att förebygga 
framtida folkhälsoproblem. Troligtvis behövs generella insatser på bred front för att en positiv 
förändring ska kunna ske. Flera huvudmän, organisationer, sektorer, och aktörer kan behöva 
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samarbeta i samma riktning för att hjälpa barn och unga att tidigt skaffa goda hälsovanor och sedan 
bibehålla dem utan att det behöver vara ett aktivt val för den enskilda individen (arbetssättet brukar 
ibland kallas för ”att skapa hälsa utan att nödvändigtvis prata om hälsa”). Exempelvis så kan såväl 
skola, vuxna i hemmet, ideella aktörer, hälsovården, såsom tjänstepersoner inom stadsplanering, 
med flera stötta barn och unga i att leva sunt utan vidare eftertanke – direkt eller indirekt.  

Psykisk och social hälsa 
De flesta elever i Norrbottens län uppger att de mår bra och trivs med sig själva. Hur eleverna mår är 
beroende av ålder. Detta avspeglas i skillnaderna mellan årskurserna, elever verkar må sämre 
(somatiskt såväl som psykiskt) i äldre årskurser än i yngre samt verkar må bättre ur en social aspekt 
och ur arbetsmiljösynpunkt – förutom den ökade stressen över skolarbete som ökar successivt med 
stigande ålder i gruppen flickor (det går dock inte att utesluta att andra stress-faktorer påverkar 
upplevelsen av att det är just skolarbetet som skapar stress). Anledningen till att det finns ålders-
skillnader är troligtvis många. Dels kan det handla om en ”naturlig” mognad i att äldre elever har en 
bättre arbetsmiljö och social trivsel än yngre elever. Vidare kan det spekuleras kring att ett ökat 
ansvar med stigande ålder kan skapa ökad oro, framförallt om det inte sker en ökad kontroll över den 
egna tillvaron i samma takt. Samtidigt kan sämre hälsovanor i samband med ökad ålder bero på just 
det att ungdomarna har en ökad kontroll över sin egen situation.  

Skillnaden i stress är ett av flera exempel på att hur elever mår även är beroende av kön. Generellt 
sett är det vanligare att pojkar mår bra än flickor. Detta gäller ett flertal aspekter men främst den 
psykiska hälsan. Men detta speglar heller inte hela sanningen, mycket tyder på att vi ännu inte har 
adekvata mätinstrument för att upptäcka psykisk ohälsa bland pojkar. Medan det är vanligare med 
suicidförsök bland flickor än bland pojkar är det vanligare med fullbordade försök bland pojkar än 
bland flickor. Samtidigt är psykisk ohälsa och självmordstankar än vanligare i gruppen som 
identifierar sig som hbtq-person. Genom förebyggande insatser kan vi rädda liv.  

Anledningen till skillnader i hälsa mellan flickor och pojkar är troligtvis många. Dels kan det röra sig 
om hur samhället idag på ett flertal sätt befäster normer och sociala strukturer som missunnar såväl 
flickor som pojkar (samt de med annan könsidentifikation) men på skilda sätt. Bland annat leder 
detta ofta till skeva sociala förväntningar på, och föreställningar om, individer utifrån deras 
biologiska kön. För att minska skillnaderna i hälsa mellan flickor och pojkar kan det behövas ett mer 
aktivt arbete med normer gällande kön.  Utvecklingen vi ser i länet gällande psykiska besvär och 
psykosomatiska symptom och stress speglar utvecklingen i riket (att den ökar och att den gör det 
främst i gruppen flickor men även bland pojkar). Folkhälsomyndigheten har utrett tänkbara 
anledningar till den ökning som skett nationellt i psykosomatiska besvär bland unga under ett flertal 
år. Blad annat menar Folkhälsomyndigheten att tänkbara faktorer kan vara dels brister i nuvarande 
skolsystem, och dels ökad individualisering i samhället samt en minskad framtidstro bland unga [1]. 
Bland annat ställs högre krav på unga att utbilda sig och etablera sig på arbetsmarknaden – samtidigt 
som inte alla har samma förutsättningar för att göra detta. Mycket av detta går även igen i de (få) 
rapporter och skrivelser där ungas röster själva kommer till tals. Genom att införa validerade 
mätinstrument som kan fånga elevers psykiska välbefinnande och skolstress på ett bredare plan, så 
kan vi eventuellt få en bättre bild av hälsoläget och vilken riktning som kan behöva tas.   
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Avslutningsvis bör det poängteras att denna rapport inte täcker in en bredare aspekt av jämlikhet. En 
analys som berör faktorer/samhällsgrupper såsom klass, etnicitet, minoriteter, funktionalitet, 
religion, och hbtq-personer innefattas ej i denna rapport. 

Rekommendationer 
x Prioritera satsningar och beslut som främjar en jämlik och jämställd hälsa bland barn och 

unga.  
x Fortsätta arbeta med att stärka barn och ungas psykiska och sociala hälsa genom 

evidensbaserade metoder och/eller bästa tillgängliga kunskap. 
x Fortsätta arbeta med att stärka barn och ungas skoltrivsel och sociala miljö i skolan för en 

god hälsa såväl som för goda skolresultat (vilket i sig även är en friskfaktor).  
x Utreda hur unga mäns psykiska hälsa yttrar sig och även hur det kan omsättas i mätningar 

såsom enkäten för elevhälsosamtalet för att fånga upp detta bättre.  
x Fortsätta arbeta med elevers risk- och frisklevnadsvanor på bred front. Det vill säga att nå 

barn och unga i såväl skola som i hemmen och på fritiden eftersom barn och unga vistas i 
olika miljöer/arenor, och därmed påverkas och formas i samtliga miljöer.  

x Utveckla (samt stärk rådande) samarbeten mellan arenor, organisationer och aktörer för att 
på ett effektivt och kvalitativt sätt arbeta med ovanstående punkt(er).  

x Involvera barn och unga i arbetet som berör deras hälsa, vanor och livsvillkor.2  

Om undersökningen 

Syfte och historik  
Varje år erbjuder Elevhälsans medicinska insats (EMI) individuella hälsosamtal med en skolsköterska 
till elever i årskurs fyra, sju samt årskurs ett på gymnasiet.3  Även eleverna i förskoleklass erbjuds 
hälsosamtal men då en enklare variant anpassad för elevernas ålder. Syftet med det enskilda 
samtalet är att göra eleven mer uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa samt att ge 
kunskap om, och uppmuntra till, egna hälsofrämjande val. Inför, eller i samband med, hälsosamtalen 
får eleven (i Norrbotten) möjligheten att fylla i en digital enkät. Dessa enkäter registreras i en databas 
som är gemensam för länet och förvaltas av Region Norrbotten. Skapandet av denna databas och ett 
enhetligt frågeformulär för länet inleddes år 2005 genom ett initiativ av skolsköterskor i Luleå 
kommun där Norrbottens läns landsting (idag Region Norrbotten) tillfrågades om att vara 
samarbetspart. Undersökningen utgick från ett koncept som utvecklats i Västernorrland. Syftet med 
undersökningen är att få kvantitativ information om hur barn och unga mår i Norrbotten och över 
några av de faktorer som kan relateras till deras hälsa, samt att följa utvecklingen över tid. Och att 
informationen ska tjäna som underlag för beslut som främjar elevernas hälsa. 
 
Utöver Västernorrland och Norrbotten använder även Region Jämtland Härjedalen konceptet, samt 
enstaka kommuner i Västerbotten. Några av enkätfrågorna är desamma i de norra länen medan 
andra frågor är länsspecifika. Den årliga sammanställningen i form av denna rapport har framförallt 
fokus på Norrbottens län som helhet men inom varje område granskas även spridningen mellan 

                                                           
2 Barn har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem, med hänsyn till ålder och mognad. D.v.s. det är en skyldighet. 
3 Elevhälsan i nya Skollagen, Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2477 
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kommunerna. Ändringar de senaste åren innefattar en större revidering av enkäten läsåret 2016/17, 
bland annat för att fånga levnadsvanorna bättre, och läsåret 2017/18 justeras enkäten ytterligare. 
Detta innebär att utveckling över tid inte alltid går att analysera så många år tillbaka i tid.  
 
Denna rapport är en sammanställning av svaren från hälsosamtalsenkäten för läsåret 2018/19, 
tillsammans med resultat från tidigare år för att se utvecklingen över tid (från läsår 2013/14). 
Rapporten belyser psykiska och fysiska aspekter på hälsa samt faktorer som påverkar hälsan - såsom 
levnadsvanor och social miljö. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om de levnadsvanor och 
levnadsförhållanden som anses viktiga för barns hälsa.4  Vidare är syftet att rapporten ska fungera 
som ett verktyg för de som beslutar om, och/eller arbetar med, barn och ungas hälsa, levnadsvanor, 
sociala och fysiska arbetsmiljö, lärande och utveckling osv. Detta görs genom att visa en bild av hur 
barn och ungas välmående och förhållanden ser ut i dagsläget, samt över tid, i Norrbotten. 
Resultaten jämförs med nationella resultat när det är möjligt.  
 
Den svenska moderna folkhälsopolitiken inriktas på de strukturella faktorer, livsvillkor och 
levnadsvanor som påverkar hälsan hos befolkningen helhet och specifika befolkningsgrupper för att 
uppnå en jämlik och jämställd hälsa. Genom att inrikta sig på vad som påverkar hälsan kan vi stödja 
de faktorer som gör oss friska (friskfaktorer) och förebygga och åtgärda de faktorer som gör oss sjuka 
(riskfaktorer). Förhoppningen är att rapporten kan vara till stöd för det regionala såväl som det lokala 
arbetet med folkhälsa (vilket även kan kallas för social hållbarhet eller att arbeta med de globala 
hållbarhetsmålen). Rapporten kan därmed ses som ett led i arbetet med Agenda 2030, God och 
jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik,5 och Norrbottens Folkhälsostrategi (FHS).6  

Rapportens målgrupp 
Rapporten vänder sig till beslutsfattare på regional och lokal nivå, skolpersonal och andra som på 
olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.  

Deltagande kommuner över tid 
Från läsåret 2005/06 till 2006/07 ökade antalet deltagande kommuner från tre till åtta.7 Från läsåret 
2007/08 deltog 13 av länets 14 kommuner, vilket möjliggjorde en mer övergripande bild av länet.8 
Och från och med läsår 2010/11 har data från samtliga 14 kommuner samlats in, med enstaka 
bortfall från kommunala huvudmän somliga år. Somliga friskolor och statliga skolor har även ingått i 
underlaget genom åren (och då sammanförts med relevant kommun). Se tidigare rapporter för 
utförligare information för respektive år.  

Rapportens struktur 
Denna rapport är en sammanställning av enkätsvaren för läsår 2018/19, men innefattar även resultat 
tillbaka till läsår 2013/14 för att se utveckling över tid. För att se tidstrender innan dess, se tidigare 
rapporter bland annat för läsåret 2012/13 och 2015/16. Rapporten börjar med en beskrivning av 

                                                           
4 Observera att det finns fler faktorer som påverkar barn och ungas hälsa än de som mäts i enkäten. 
5 Regeringens proposition 2017/18:249. 
6 Genom Norrbottens Folkhälsostrategi (FHS) är det beslutat att folkhälsoarbetet i länet ska inrikta sig till fyra delmål: i) Utbildning och 
lärande, ii) Levnadsvanor, iii) Normer och värderingar, och iv) Systematiskt folkhälsoarbete. 
7 Nordstrand. A. Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor – Luleå kommun läsåret 2005-2006. Norrbottens läns landsting, 2006. 
Nordstrand. A. Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2006/2007. Norrbottens läns landsting, 2007. 
8 Nordstrand. A. Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2007/2008. Norrbottens läns landsting, 2008.  
Nordstrand. A. Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009. Norrbottens läns landsting, 2009. 
Nordstrand. A. Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2009/2010. Norrbottens läns landsting, 2010. 
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urval, genomförande av undersökningen samt dess svarsfrekvens. Därefter följer en kort diskussion 
angående några av de etiska aspekterna gällande undersökningen följt av en text om hur resultaten 
kan tolkas. Slutligen presenteras resultaten från undersökningen. I samband med resultaten finns, 
där det går, en jämförande beskrivning av rikets siffror samt sammanfattande diskussion om 
faktorerna. Resultaten är grupperad som följer: 

x Allmänt välmående och psykiskt välbefinnande  
x Social hälsa och arbetsmiljö  
x Risk- och frisklevnadsvanor  

Redovisning av kommuner 
Kommunerna, som geografiskt område, redovisas var för sig. Eftersom somliga kommuner inte 
deltagit vissa år, samt att somliga kommuner har få respondenter (<50), förloras flera kommuner om 
en redovisning över tid görs på läsårs-basis. För att redovisa kommuners utveckling jämförs 
medelvärdet för två treårsperioder. Period 1 visar medelvärdet där år 2013/2014, 2014/2015, och 
2015/2016 slås samman. Period 2 visar medelvärdet där år 2016/2017, 2017/2018, och2018/2019 
slås samman. Fördelen med att se till medelvärdet för en tre års-period är att det ger en något 
stabilare siffra och resultaten blir mindre påverkade av enskilda klasser, oavsett storlek på kommun. 
Samtidigt är det en nackdel är att resultatet blir något utjämnat och det för årets rapport endast kan 
redovisas för två perioder. Genomgående i rapporten redovisas ej elevgrupper med lågt antal 
svaranden (under 50 elever). Och trots sammanslagningen av tre läsår är antalet individer som ligger 
till grund till respektive kommuns resultat fortfarande lågt i flera fall (i somliga fall strax över 50 
elever). Detta gör att i flera mindre kommuner får ett fåtal elevers svar stort genomslag. Syftet med 
att jämföra kommuner är främst att se spridningen för att verka för en jämlik hälsa inom länet.   

 
Observera att rapporten avser det geografiska området när kommun benämns, ej huvudman. 
Friskolor och statliga skolor såväl som kommunala skolor ingår i det statistiska underlaget för 
respektive kommun. Möjligheten finns för respektive huvudman, att i samråd med ansvarig 

skolsköterska, få ut siffror för skolan/skolorna denne ansvarar för. 

Genomförande, urval och svarsfrekvens 

Genomförande 
Inför hälsosamtalet får eleven enskilt fylla i ett frågeformulär (i digitalt format) som berör elevens 
hälsa och välmående samt levnadsvanor och andra faktorer som påverkar individens hälsa.  
Formuläret innefattar bland annat frågor rörande exempelvis sömn, kost, fysisk aktivitet, och 
skoltrivsel. För elever i årskurs sju och första året i gymnasiet innefattas även frågor rörande tobak, 
alkohol och narkotika. För mer information om frågorna, se samtliga formulär via Region Norrbottens 
hemsida. Under det enskilda hälsosamtalet kan eleven och skolsköterskan använda frågeformuläret 
som bas för samtalet.  I förskoleklass närvarar vårdnadshavare under samtalet, några skolor erbjuder 
även att vårdnadshavare deltar under samtalet med elever i årkurs fyra.  

Efter samtalet registrerar skolsköterskan svaren i en databas som förvaltas av Region Norrbotten, där 
uppgifterna lagras i avidentifierad form. Från databasen kan skolsköterskan hämta data för klass- och 
skolnivå för att kunna föra vidare information om hälsoläget på skolan till berörd rektor. 
Kommunansvarig skolsköterska har möjlighet att från databasen hämta data på kommunnivå, för att 
föra vidare informationen om hälsoläget för kommunens elever till beslutsfattare inom kommunen. 
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Vid dessa sammanställningar omfattas uppgifterna av skolsköterskans sekretess vilket gör att inga 
uppgifter får lämnas ut så att enskilda elevers identitet kan spåras.  

Alla kommuner i länet ingår i samma databas och vid läsårets slut sammanställer Region Norrbotten 
uppgifterna. Uppgifterna sammanställs på läns- och kommunnivå med syfte att följa utvecklingen 
och se om det finns skillnader mellan länets kommuner. Spridningen mellan kommunerna är viktiga 
att följa men även enskilda kommuners utveckling vad gäller hälsa och levnadsvanor hos eleverna. 
Än finns inga likvärdiga data på nationell nivå att jämföra, men många län arbetar för att skapa 
liknande system och målet är att i framtiden kunna få jämförbara data för riket.  

Urval och svarsfrekvens 
Urvalet är länets samtliga elever i förskoleklass och årskurs fyra, sju och första året i gymnasiet. 
Sammantaget samlade skolsköterskorna i länet in enkätsvar om hälsa och levnadsvanor från 7998 
elever, se tabell 1. Täckningen var relativt hög, med 73 procent respondenter av länets samtliga 
inskrivna elever (inskrivna oktober 2018 enligt Skolverket). 71 procent av länets inskrivna 
förskoleelever svarade på enkäten, 80 procent svarade i årskurs fyra, 73 procent svarade i årskurs sju 
och 68 procent svarade i gymnasiets första år, se Tabell 2. Även tidigare år har gymnasie-eleverna 
haft lägre representativitet än de lägre årskurserna. Överkalix deltar ej i årets enkät och Jokkmokk 
deltar ej med elever i förskoleklass.9 Sammanlagt deltar åtta friskolor och en statlig skola, elever från 
dessa skolor är sammanslagna med elever från de kommunala skolorna – för respektive kommun 
(geografiskt område). Viss vaksamhet med tolkning av resultat är att rekommendera om väldigt låg 
täckningsgrad av respondenter föreligger (under 50 procent), se Tabell 2. Bortfallet (27 procent) 
består av olika elevgrupper; såsom elever utan personnummer, elever som inte vill delta i 
undersökningen eller hälsosamtalet, elever vars vårdnadshavare inte godkänt att eleverna ingår i 
undersökningen, elever i en skola där skolan av olika anledningar inte kunnat registrera enkäterna i 
systemet, samt elever i en skola där huvudmannen valt att inte ingå i undersökningen. Därtill kan det 
finnas elever som avslutat sina studier i gymnasiet efter det att de registrerats hos Skolverket.    

Till samtliga frågor kan eleven välja att kryssa i inget svar/Vet ej. Dessa svar behandlas i resultaten 
som bortfall. I regel rör det sig om en liten andel bortfall men några undantag finns och dessa 
kommenteras i resultatdelen vid berörda frågor.  

  

                                                           
9 Under läsår 18/19 genomfördes enkätinsamling i samband med hälsosamtalet med förskola, åk4 och gymnasiet år 1 i Överkalix. Men ej åk 
7 och vissa nyanlända elever. Dock har enkäterna ej kunnat registreras pga. personalbrist och därför ingår inte Överkalix i undersökningen 
för läsår 18/19. 
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Tabell 1: Antal elever som deltagit i undersökningen läsåret 2018-2019. 
 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasieklass 1 
Arjeplog 24 15 17 8 
Arvidsjaur 32 32 41 56 
Boden 172 234 210 276 
Gällivare 171 136 85 134 
Haparanda 77 103 97 69 
Jokkmokk 0 37 43 24 
Kalix 107 133 129 180 
Kiruna 202 204 196 212 
Luleå 462 629 526 674 
Pajala 18 51 46 35 
Piteå 419 461 396 471 
Älvsbyn 82 78 63 38 
Överkalix 0 0 0 0 
Övertorneå 19 30 23 21 
Länet 1785 2143 1872 2198 

Tabell 2: Andel elever som deltagit i undersökningen läsåret 2018-2019, baserat på inskrivna elever hösten 2018 
enligt Skolverket.10 
 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasieklass 1 
Arjeplog 77 % 68 % 77 % 24 % 
Arvidsjaur 53 % 53 % 71 % 78 % 
Boden 60 % 83 % 80 % 61 % 
Gällivare 93 % 85 % 59 % 67 % 
Haparanda 80 % 72 % 75 % 78 % 
Jokkmokk - 79 % 86 % 41 % 
Kalix 73 % 79 % 79 % 79 % 
Kiruna 75 % 81 % 80 % 70 % 
Luleå 61 % 74 % 65 % 67 % 
Pajala 31 % 82 % 79 % 53 % 
Piteå 92 % 96 % 90 % 79 % 
Älvsbyn 85 % 90 % 61 % 64 % 
Överkalix - - - - 
Övertorneå 59 % 75 % 55 % 35 % 
Länet 71 % 80 % 73 % 68 % 

Tabell 3: Antal elever som deltagit i undersökningen läsåret 2018-2019, fördelat på kön. 

  Flickor Pojkar 
Förskoleklass Antal länet 867 918 
  49 % 51 % 
Årskurs 4 Antal länet 1024 1119 
  48 % 52 % 
Årskurs 7 Antal länet 890 982 
  47,5 % 52,5 % 
Gymnasiet år 1 Antal länet 1047 1151 
  48 % 52 % 

                                                           
10 Bortfallet i respektive kommun kan bestå av de elevgrupper som beskrivits ovan i stycket om urval och svarsfrekvens.    
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Hur kan statistiska resultat tolkas? 
Resultaten från enkäten kan redovisas på flera nivåer. Medan denna rapport främst redovisar på 
länsnivå kan ansvarig skolsköterska ta fram resultat för respektive kommun och skola. Det är viktigt 
att tolka resultaten som presenteras på länsnivå som just ett genomsnitt av länet och vara 
uppmärksam på att kommuner och skolor kan avvika från genomsnittet. Om insatser planeras utifrån 
rapportens resultat bör det främst vara generella insatser på länsnivå. Men generella insatser kan 
även planeras för på kommunnivå – i de fall det finns stabila resultat. I de fall det är få respondenter 
kan fåtalet elevers svar ge stort genomslag för en viss kommun och resultaten ska tolkas med 
försiktighet.  

Dock bör det även beaktas att kvantitativ information syftar till att ge en större helhetsbild över olika 
frågor, faktorer, eller arenor. Helhetsbilden kan ge en signal om vilka frågor, faktorer och arenor som 
exempelvis behöver utvecklas eller främjas. En bild av hur det ser ut och en riktning mot vad som 
behöver göras. Men innan insatser initieras behövs troligtvis en mer samlad bild för att kunna 
utforma insatsen. Då tillförs kvalitativ information för att få en bild av varför det ser ut som det gör 
och en förståelse för hur insatser ska göras.  

I elevhälsoenkäten mäts endast tre bakgrundsvariabler: ålder, ort (kommun) samt biologiskt kön 
(pojke eller flicka). Dessa är viktiga bakgrundsvariabler som påverkar diverse hälsoaspekter. Förutom 
dessa är socioekonomisk status en viktig bakgrundsvariabel som vi vet påverkar folkhälsan. För barn 
och unga är vårdnadshavares utbildningsnivå och klass viktiga aspekter. Elevhälsoenkäten mäter ej 
socioekonomisk status och för att bidra till en jämlik hälsa är det därför av stor vikt att betrakta 
resultaten med detta i åtanke. Exempelvis kan kommunala skillnader bero på att det finns 
socioekonomiska skillnader mellan kommunernas befolkning. Förutom detta finns flera faktorer, 
såsom etnicitet, funktionalitet, sexualitet med flera, som påverkar folkhälsan och som ej fångas upp i 
denna rapport. Dessa övriga faktorer är därför något som kan behöva kompletteras med i eventuella 
planer för insatser för att dessa mer träffsäkert ska bidra till en jämlik hälsa.  

Då enkäten inte är anonym finns möjligheten att eleven inte är sanningsenlig i alla frågor. Däremot 
kan det antas att elever är ungefär lika sanningsenliga genom tid och att resultaten därmed är av 
intresse för trendanalyser.  

På grund av ovanstående resonemang bör resultaten i denna rapport tolkas med försiktighet och 
som en överblicksbild. Den kvantitativa informationen som ges i denna rapport kan visa en riktning 
för vilka insatser som kan behövas. Till denna information krävs troligtvis kvalitativ information 
(bland annat med hjälp av tidigare studier och kunskap samt genom elever och yrkesverksammas 
medverkan) vid planering av insatserna. Fler perspektiv än de som mäts i enkäten krävs även för att 
insatser ska kunna bidra till en jämlik hälsa. Tillika behövs djupare analys innan uttalanden om 
orsakssamband kan göras.   

Analys av samband mellan faktorer 
När samband/korrelationer mellan faktorer har studerats har det testats på data från de 6 senaste, 3 
senaste, eller 2 senaste åren (beroende på hur många år frågan funnits med i enkäten) för att få ett 
stabilt underlag. Alla statistiska signifikanstester är gjorda genom Pearson chi square på 5 procentig 
signifikansnivå. 
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Barnkonventionen och etiska spörsmål 
Konventionen om barnets rättigheter (allmänt kallad barnkonventionen) är mänskliga rättigheter 
specifikt för barn och handlar generellt om att alla barn har rätt att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda. Konventionen tar hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet, samtidigt som den 
erkänner och bejakar barnets inneboende resurser och värde. Barnkonventionens budskap kan då 
sammanfattas med att barn ska respekteras och barndomen har ett värde i sig och är inte en 
transportsträcka till vuxenlivet. I Barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande 
principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.  

Följande principer är även vägledande arbete med elevhälsa: 

� Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
� Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. 
� Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
� Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020, dvs. inkorporeringen av barnkonventionen in i 
svensk lagstiftning skyndas på. Därmed skärps kraven ytterligare på myndigheter, regioner och 
kommuner att uppfylla barnets rättigheter. För vissa verksamheter kommer det innebära en större 
förändring och för andra är redan barnkonvention synlig i lagstiftningen som t.ex. i skollagen eller 
hälso- och sjukvårdslagen.  

Vidare är en etisk fråga vilka förväntningar vuxenvärlden skapar genom att fråga barn och unga om 
deras hälsa, vanor och arbetsmiljö, såväl på individnivå som på gruppnivå. Exempelvis om elever vill 
förändra sina individuella hälsovanor – ges de stöd och möjlighet till detta av vuxna i deras närhet? 
Förutom detta kan det argumenteras för att vuxna även har ett ansvar i att redovisa och återkoppla 
till eleverna som grupp om hur deras svar i enkäten tas tillvara. Frågor värda att diskutera är hur 
resultaten redovisas till eleverna och hur de involveras i planeringen av insatserna som initierats som 
ett resultat av enkäten?  

Slutligen bör bristen på anonymitet belysas som ett eventuellt etiskt spörsmål. I och med att enkäten 
även används som samtalsunderlag för elevens hälsosamtal ges inte eleven möjlighet att svara 
anonymt på frågorna. Dock kan eleven alltid avböja att svara på frågorna samt avböja att delta i 
undersökningen.  
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Resultat 

Allmänt välmående samt fysiskt och psykiskt välbefinnande 
I följande del presenteras resultaten för elevers svar gällande självskattad hälsa, psykisk hälsa och 
välbefinnande, samt BMI. Det är vedertaget idag att det finns samband mellan dessa faktorer, det vill 
säga att de påverkar varandra. Dock är det mer komplext och komplicerat att beskriva orsaks-
samband, samt dess styrka. Men det vi anser oss veta är att för individens skull, såväl som för 
Norrbottens folkhälsas skull, krävs ett holistiskt perspektiv för att främja hälsa. Det vill säga vi 
behöver se till de olika faktorerna och dess samband för att främja hälsa, för enbart ett perspektiv 
räcker inte.  

Psykisk hälsa och välbefinnande 
WHO har definierat psykisk hälsa som ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan 
förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan 
bidra till det samhälle hen lever i”. I denna definition definieras psykiskt välbefinnande på samma 
sätt som psykisk hälsa.  

Psykisk (o)hälsa är ett brett område. I begreppet psykisk ohälsa innefattas såväl psykisk sjukdom, 
psykiska besvär, samt ”sunda besvär” som kan vara normala reaktioner på en påfrestande händelse 
eller situation som är övergående och ej bör sjukdomsförklaras. Denna rapport inkluderar inte 
psykiatriska besvär/psykisk sjukdom i undersökningen utan faktorer som går att koppla till psykiska 
besvär (som visserligen kan föranleda ett sjukdomstillstånd) såsom psykosomatiska symptom och 
sömn. Och genom att mäta om de psykosomatiska symptomen pågått över tid (de tre senaste 
månaderna) försöker vi undvika att fånga övergående besvär. Se även mätningarna av elevernas 
upplevelse av stress, arbetsro, och ogiltig frånvaro i delen om skolarbete och arbetsmiljö; samt 
alkohol- och drogvanor i delen om levnadsvanor och riskbeteende, i och med att även dessa faktorer 
kan tänkas ha samband med psykisk hälsa och välmående.  

Barn och ungas psykiska hälsa påverkas av åtskilliga faktorer på flera nivåer (genetiskt, 
familjerelationer, social omgivning, samhälleliga strukturer mm.) och kan yttra sig på flera sätt. 
Exempelvis kan en del unga isolera sig och dra sig undan, eller utveckla ett självskadebeteende 
(internaliserade problem) medan andra får ett utåtagerande beteende; vilket kan ge sig i uttryck 
genom aggressivitet, brottslighet eller mobbning (externaliserade problem). Internaliserade och 
externaliserade problem kan tituleras som psykosociala besvär. Det finns även andra sorters besvär. 
De vanligaste psykosomatiska besvären är sömnproblem, magproblem, och värk i axlar, rygg och 
nacke. Dessa besvär, de psykosomatiska liksom de psykosociala, påverkar många gånger även den 
fysiska och sociala hälsan, samt koncentrationen i skolan. Elever som lider av psykisk ohälsa riskerar 
därmed exempelvis försämrade sociala relationer och skolresultat, vilket i sin tur kan ha en negativ 
påverkan på individens framtidsutsikter samt hälsan i vuxen ålder. Vidare finns samband mellan 
psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa, goda familjerelationer, samt skolmiljö [2]. Nationella 
resultat pekar mot att majoriteten av Sveriges elever är nöjda med livet och ingen nämnvärd 
förändring har skett sedan 2001 samt att pojkar har en högre livstillfredsställelse än flickor. Även 
gällande självkänsla och självförmåga finns tydliga könsskillnader på nationell nivå, där det är 
vanligare bland pojkar än bland flickor att skatta detta som högt. 
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Dessutom är den psykiska hälsan ojämställd och ojämlik. Under en längre tid har vi kunnat följa 
forskning som återkommande visar att kvinnors psykiska hälsa är sämre än männens. Därtill finns 
skillnader i att utrycka psykiska besvär mellan kvinnor och män. Dessa två skillnader (hälsan, samt att 
utrycka ohälsan) bör förstås, tillika utforskas vidare, i relation till normer. Att kvinnor mår sämre har 
sociokulturella förklaringar samtidigt som mäns psykiska ohälsa har underdiagnostiserats genom att 
aggressivitet, utåtagerande beteende och missbruk inte setts som symptom för psykisk ohälsa [3]. 
Psykisk ohälsa är alltså sammankopplat till kön genom normer. På liknande sätt kan det tänkas att 
övriga samhällsgrupper som står utanför normen drabbas av psykisk ohälsa i större utsträckning än 
de inom normen. Etnicitet, sexualitet, funktionalitet och könsidentitet är exempel på övriga faktorer 
där vi som samhälle misslyckats med att skapa jämlika förutsättningar till hälsa.  

Den psykiska hälsan hos barn och unga i Sverige är generellt sett god, de flesta elever i Sverige svarar 
att de mår bra [4]. I Statistiska Centralbyråns (SCB) riks-undersökning av ungas levnadsförhållanden 
svarade 99 procent av ungdomarna jakande till påståendet jag tror jag kommer få det bra i 
framtiden. Samtidigt har det nationellt skett en ökning av självrapporterade psykosomatiska besvär 
sedan 80-talet i gruppen barn och unga [4]. Medan andelen självmord har minskat bland vuxna och 
äldre har det under samma tid hållit sig konstant i gruppen unga. Undersökningen Hälsa på lika 
villkor visar att andelen unga (16-29 år) i Norrbotten som upplever stress, ångest/ängsla/oro samt 
nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ5) har ökat sedan 2014 bland både män och kvinnor men 
fortfarande är andelen kvinnor störst.      

Kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattning är ett subjektivt mått där individen värderar sin kropp och relaterar den till 
rådande samhällsnormer. Under tonårstiden förändras kroppen och det är vanligt att börja jämföra 
sig med andra med en stigande kroppsmedvetenhet. Studier har visat att generellt sett så utvecklar 
unga en negativ bild av sin kropp med stigande ålder [4]. Vidare är en negativ uppfattning av den 
egna kroppen korrelerad till en mängd negativa hälsofaktorer såsom högt BMI senare i livet, psykisk 
ohälsa, psykosomatiska symptom, låg grad av fysisk aktivitet och låg grad av frukt- och grönsaksintag 
[4]. Utöver detta finns det samband mellan negativ kroppsuppfattning och bantning samt hetsätning, 
faktorer som i sin tur är korrelerade med ytterligare negativa hälsofaktorer [4]. Tidigare resultat från 
undersökningar gällande elever i Norrbotten visar att det är vanligare bland dem som skattar sin 
hälsa som god att även vara nöjd med sin kropp och vice versa [5]. 

Den egna kroppsuppfattningen mäts inte i Norrbottens elevhälsoenkät men nationellt sett är det 
vanligare bland pojkar att de är nöjda med sin kropp än flickor oavsett ålder. Bland både pojkar och 
flickor minskar andelen som ser sig som lagom med åldern (baserat på åldrarna 11, 13 och 15 år) [4]. 
Medan det är vanligare bland flickor att de svarar att de ser sig som tjocka så är det fler pojkar än 
flickor (som vid 15-års ålder) som svarar att de är för smala. Kortfattat så kan detta ses som en följd 
av de samhällsideal som råder där kvinnoidealet visas upp som smal och mansidealet som stor och 
muskulös. Nationellt sett har flickor och pojkars kroppsuppfattning sett densamma ut sedan 
folkhälsomyndigheten startade mätningarna läsår 05/06. Folkhälsomyndigheten pekar ut rådande 
normer och ideal som det som påverkar individens kroppsuppfattning (och kanske starkast bland 
tonåringar), samt att normer och idealen i västvärlden lett till att det är vanligare att män är nöjda 
med sina kroppar. 
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Självskattad hälsa 
Självskattad hälsa är ett subjektivt mått där eleven själv anger sin allmänna hälsostatus. Detta mått 
ifrågasätts ibland på grund av sin subjektivitet. Tidigare studier har visat att självskattad hälsa 
stämmer överens med objektiva mått på hälsa, samt att det är en relativt god indikator för andra 
hälsofaktorer. Exempelvis finns samband mellan självskattad hälsa hos elever och allmänt 
välbefinnande, levnadsvanor, och sjukvårdskonsumtion [6]; samt med skolrelaterad trivsel [7], att få 
vänner [8], skolprestation och upplevd trygghet i närsamhället [9]. Att ha en god självskattad hälsa är 
därför ett viktigt hälsomått för individens generella välmående.  

De flesta barn och unga mår bra i Sverige. I Folkhälsomyndighetens senaste rapport av 
undersökningen Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018 redovisas att majoriteten av eleverna i 
åldrarna 11, 13 och 15 har skattat sin hälsa som bra eller mycket bra, med en viss försämring av 
upplevd hälsa med stigande ålder. Bland 11-åringarna finns inga statistiskt signifikanta skillnader 
mellan pojkar och flickor i självskattad hälsa. Dock förändras detta med stigande ålder; andelen 
flickor med mycket god hälsa, i åldrarna 13 och 15 år, är signifikant lägre än bland pojkar i respektive 
ålder [4]. Statistiken är inte helt jämförbar (mellan den nationella enkätundersökningen och 
Norrbottens elevhälsoenkät) då formuleringen av frågorna skiljer sig åt. Men trender och skillnader 
mellan elevgrupper är av intresse att jämföra.  

Den självupplevda hälsan bland eleverna i Norrbotten mäts i hälsosamtalets enkät genom påståendet 
Jag mår… där eleven kan svara enligt en femgradig skala från mycket dåligt till mycket bra.11 De 
elever som väljer bra eller mycket bra slås samman till den grupp som visas i Figur 1.  

Figur 1. 

 
Figur 1 visar andelen elever som svarat att de mår bra i Norrbottens län, fördelat på kön och årskurs, 
samt visar utvecklingen över tid. Liksom tidigare år mår majoriteten av eleverna, som svarat på 

                                                           
11 Enkäten i sin helhet finns som bilaga och går även att nå via Region Norrbottens hemsida. 
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enkäten läsår 2018/19, bra eller mycket bra i Norrbotten. I årskurs fyra är det 92 procent som svarat 
att de mår bra eller mycket bra, utan statistiskt signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Precis 
som tidigare år verkar den självskattade hälsan minska med stigande årskurs samtidigt som 
könsskillnader framträder. I årskurs sju är det 76 procent av flickorna 91 procent av pojkarna som 
svarat att de mår bra eller mycket bra. I årskurs ett i gymnasiet är det 71 procent av flickorna och 84 
procent av pojkarna som svarat att de mår bra eller mycket bra. Att andelen flickor som skattar sin 
hälsa som god minskar efter årskurs fyra har setts i alla mätningar sedan enkäten startade. 
Detsamma gäller trenden att pojkars självskattade hälsa håller sig relativt stabil över tid mellan 
årskurs fyra och sju men minskar vid gymnasiets första år. Medan det i tidigare år framträtt 
könsskillnader i årskurs sju för att sedan öka i gymnasieskolans första årskurs så har mönstret ändrats 
något de senare åren till att könsskillnaderna är ungefär lika stora i årskurs sju som i första året i 
gymnasiet. Detta som en följd till att den självskattade hälsan bland flickor i årskurs sju minskat de 
senaste läsåren medan gruppen pojkar visar en mer eller mindre oförändrad utveckling. Detta 
innebär att könsskillnaderna i årskurs sju, enligt enkätens mätningar, ökat med åren.  I mätningarna 
för läsår 2018/19 skiljer det sig 15 procentenheter mellan könen i årskurs sju, och i år ett på 
gymnasiet skiljer det sig 13 procentenheter, vilket är en könsskillnad som hållit sig relativt stabilt över 
tid. Majoriteten av eleverna som år 2015/16 gick i årskurs sju återfinns i årets enkät som 
gymnasielever. I jämförelse mellan dessa grupper verkar elevernas hälsa minska med stigande ålder, 
oavsett kön.  

Figur 2. 

 
Figur 2 visar andelen elever som svarat att de mår dåligt i Norrbottens län, fördelat på kön och 
årskurs, samt visar utvecklingen över tid. Under de senaste sex läsåren har andelen elever som 
uppger att de mår dåligt eller mycket dåligt ökat, främst i gruppen flickor i årskurs sju. Skillnaderna i 
självskattad hälsa mellan läsåren är statistiskt signifikanta i alla tre årskurser.12 I enkäten för läsår 
18/19 svarar ca 2 procent av eleverna att de mår dåligt eller mycket dåligt. I årskurs sju framträder en 
                                                           
12 Chi-Square test p= .00 
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könsskillnad där 6.5 procent av flickorna svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt, motsvarande 
siffra i gruppen pojkar är 1 procent. I första året i gymnasiet svarar 6 procent av flickorna och 3 
procent av pojkarna att de mår dåligt eller mycket dåligt.    

Figur 3. 

 

Figur 4. 

Figur 3 visar spridningen mellan länets kommuner av andelen elever som uppger att de mår bra eller 
mycket bra. Resultaten är uppdelade i årskurs och fördelade i period 1 (medeltal för läsåren 2013/14-
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2015/16) och period 2 (medeltal för läsåren 2016/17-2018/19).13 Figur 4 visar en jämförelse mellan 
årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de senaste tre åren presenteras. Gällande 
årskurs fyra är det små skillnader mellan kommuner och perioderna. Det är även i denna årskurs det 
är vanligast med god självskattad hälsa bland eleverna och könsskillnaderna är små i länet generellt. 
För årskurs sju och första året i gymnasiet syns en något större variation mellan länets kommuner. 
Tidigare rapporter har visat att självskattad hälsa hos flickor kan skilja sig mellan kommuner medan 
pojkarnas hälsa har relativt liten spridning mellan kommuner [5]. Detta skulle kunna förklara en del 
av skillnaderna mellan kommunerna och tyder på att förhållanden för flickor, eller attityder mot 
flickor, normer osv. skiljer sig åt inom länet. Figuren ovan visar att de flesta kommunerna går i linje 
med länets trend att den självskattade hälsan minskar bland länets elever. Undantagen är Älvsbyn 
(årskurs sju), Boden (gymnasiet år ett), Jokkmokk (årskurs sju och gymnasiet år ett), Kalix (årskurs 
fyra), Övertorneå (årskurs sju och gymnasiet år ett).  
 
I de kommuner där det är vanligare att må bra är det även vanligare att kunna koncentrera sig på 
lektionerna. Tidigare undersökning har nämligen visat att det finns ett samband, på kommunnivå (ej 
individnivå) för gymnasieelever, mellan hög andel elever som skattar sin hälsa som god och hög 
andel elever som svarar att de kan koncentrera sig på lektionerna [5].  
 

Att trivas med sig själv 
Frågan om huruvida en person trivs med sig själv är en del av ett frågebatteri som tillsammans mäter 
en individs självkänsla. I denna rapport ingår dock endast denna fråga. I riket anger ca 61 % av 15-
åriga flickor att de tycker om sig själva, motsvarande andel hos pojkar är 84 % [4]. Dessa 
könsskillnader syns även inom Norrbottens län. 

Figur 5. 

 
                                                           
13 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 5 visar resultaten för andelen elever i Norrbottens län som uppger att de trivs med sig själva, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Majoriteten av eleverna i länet, som svarat på 
enkäten, trivs med sig själva. Dock visar figuren ovan att trivseln med sig själv minskar successivt med 
stigande årskurs bland gruppen flickor. För gruppen pojkar är skillnaderna mellan årskurserna relativt 
små men det pekar mot att trivseln med sig själv minskar mellan årkurs sju och första året i 
gymnasiet även bland pojkar. Detta innebär även att en könsskillnad är märkbar i årskurs sju, och 
återfinns även i första året i gymnasiet. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra är det 93 
procent av eleverna som trivs bra eller mycket bra med sig själv (92 procent bland flickor och 94 
procent bland pojkar). I årskurs sju har andelen flickor som trivs med sig själv minskat till 75 procent 
och bland pojkar är det en outvecklad förändring med 93 procent. I gymnasiets första år har andelen 
elever som trivs bra eller mycket bra med sig själv minskat i både gruppen flickor (69 procent) och 
pojkar (88 procent). I årskurs sju skiljer det sig 18 procentenheter mellan flickor och pojkar, 
könsskillnaden är relativt densamma i gymnasiets första år (19 procentenheter).  

Figur 6.  

 
Figur 6 visar spridningen mellan länets kommuner av andelen elever som svarat att de trivs bra eller 
mycket bra med sig själv, fördelat på årskurs, presenterat som ett medeltal för de tre senaste åren.14 
Figuren visar att det är relativt små skillnader mellan länets kommuner i andelen elever som trivs 
med sig själv i årskurs fyra medan det finns större variation i andelen elever som trivs med sig själv i 
de äldre årskurserna. De flesta kommunerna visar ett mönster av att trivseln med sig själv minskar 
bland eleverna med stigande årskurs (i enlighet med länsgenomsnittet), undantagen är Älvsbyn, 
Arjeplog, Boden och Pajala. Haparanda och Jokkmokk visar på relativt stora skillnader mellan årskurs 
fyra och gymnasiets första år.   

                                                           
14 Överkalix kommun presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Att få tycka om vem en vill 

Figur 7. 

 
Figur 7 visar andelen elever som svarat på frågan om de känner att de får tycka om vem de vill, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat som ett medeltal för de två senaste åren. Av de elever som 
svarat på enkäten uppger majoriteten att de känner att de får tycka om vem de vill. Resultaten för 
läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra känner ca 1.5 procent att de inte alls får tycka om vem de vill 
(vilket är 28 elever i absoluta mått), samt att 85 procent av eleverna svarar att de känner att de helt 
får tycka om vem de vill.  I årskurs sju svarar 83 procent av elever i gruppen flickor att de känner att 
de får tycka om vem de vill, jämfört med 89 procent av eleverna i gruppen pojkar. Detta samtidigt 
som andelen elever som känner att de inte alls får tycka om vem de vill har minskat till ca 1 procent, 
oavsett kön. I första året i gymnasiet har de som känner att de inte alls minskat ytterligare till 0.5 
procent, oavsett kön. Och de som uppger att de känner att de helt får tycka om vem de vill har den 
svaga tendens till könsskillnad som syns i årskurs sju jämnat ut sig, 86 procent av flickorna svarar 
detta jämfört med 89 procent av pojkarna. Det är relativt lika resultat i de olika årskurserna.   
 
Det finns ett statistiskt samband mellan självskattad hälsa och frågan om en får tycka om vem en vill. 
Resultaten pekar mot att det är vanligare att en elev som mår bra även känner även att hen får tycka 
om vem hen vill medan risken ökar för en elev som mår dåligt att även känna att hen inte får tycka 
om vem hen vill.15  
 

                                                           
15 Chi-Square test p= .00 
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Figur 8. 

 
Figur 8 visar spridningen mellan länets kommuner av andelen elever som svarat att känner att de helt 
får tycka om vem de vill, fördelat på årskurs, presenterat som ett medeltal för de två senaste åren.16 
Figuren visar att det finns en spridning mellan länets kommuner i uppfattningen att en får tycka om 
vem en vill. Arvidsjaur, Haparanda och Övertorneå visar relativt låg andel elever som känner att de 
får tycka om vem de vill i årskurs fyra. Medan Älvsbyn visar en relativt hög andel i årskurs fyra. 
Haparanda och Pajala visar en relativt låg andel elever i årskurs sju, medan Gällivare, Jokkmokk, 
Kiruna och Luleå visar relativt hög andel. Spridningen mellan kommunerna är mindre gällande 
årskurs ett i gymnasiet än de yngre årskurserna, högst andel elever som svarat att de känner de får 
tycka om vem de vill visar Gällivare och Pajala. Inom några kommuner skiljer sig det relativt mycket 
åt mellan årskurserna, till skillnad från länsgenomsnittet. Störst skillnad mellan årskurser verkar 
finnas i Älvsbyn och Pajala. 
 

  

                                                           
16 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras inte de årskurserna med låg andel respondenter, <50. 
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Psykosomatiska besvär 
Psykosomatiska besvär ingår i det breda begreppet psykisk ohälsa. Studier visar att självrapporterade 
psykiska och somatiska besvär är en viktig tidig indikator för vad som kan utvecklas till betydande 
besvär och problem senare i livet [4]. Med psykosomatiska besvär menas förenklat de besvär som 
åsamkas av både det psykosociala och det somatiska (fysiska). Exempelvis så kan psykosocial stress 
bidra till kroppsliga spänningar som i sin tur skapar en upplevelse av fysisk smärta. De fysiska 
symptomen är då uttryck för en psykosocial belastning och åtgårder bör vidtas för det psykosociala 
och inte nödvändigtvis det fysiska [10]. 

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland barn och unga i riket sedan de nationella 
mätningarna startade vid mitten av 80-talet [4]. Folkhälsomyndighetens undersökning av orsakerna 
till denna ökning visar på att bland annat brister i skolans funktion är en trolig bidragande orsak till 
detta. Folkhälsomyndighetens undersökningar har även funnit att de psykiska besvären många 
gånger är klustrade hos samma individer, samma sak gällande de somatiska besvären.  

Somatiska besvär mäts i elevhälsoenkäten genom frågan Jag har de senaste tre månaderna haft 
besvärande… i)…huvudvärk, ii)…ont i magen, iii)…värk i rygg, nacke eller axlar. Psykiska besvär mäts 
genom frågan Jag har de senaste tre månaderna känt mig… i)…ledsen eller nedstämd ii)…orolig eller 
rädd iii)…irriterad eller på dåligt humör. Eleverna svarar på en 5-gradig skala: aldrig, sällan, ibland, 
ofta och alltid. Dessa frågor korrelerar med varandra, samt med självskattad hälsa, vilket innebär att 
högre grad av ledsen/nedstämd ofta innebär högre grad av orolig/rädd och irriterad/dåligt humör, 
samt lägre grad av självskattad hälsa [5]. Även att lida av smärta och värk korrelerar med allmänt 
välbefinnande, tidigare undersökning visar att det är vanligare att ha smärta/värk bland de som är 
ledsen/nedstämd samt bland de som har lågt värde i självskattad hälsa [5]. Samtidigt kan somatiska 
besvär förstås och förklaras av andra orsaker än psykiskt välbefinnande (exempelvis fysisk 
arbetsmiljö). Resultaten för denna undersökning visar att smärta och värk samt irritation, oro och 
nedstämdhet är ålder- och könsrelaterat. 

Värk i rygg, nacke eller axlar  
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna som svarat på frågan om besvärande 
värk i rygg, nacke eller axlar aldrig har haft dessa besvär under de senaste tre månaderna, förutom i 
gruppen flickor i gymnasiet där det vanligaste är att sällan eller ibland haft sagda besvär under denna 
period.  
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Figur 9. 

 
Figur 9 visar andelen elever som uppger att de alltid eller ofta har besvärande värk i rygg, nacke eller 
axlar under de senaste tre månaderna, fördelat på kön och presenterat över tid. I årskurs 4 är det 
under läsåret 2018/19 ca 6 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna som ofta eller alltid haft 
dessa besvär. I årskurs 7 har andelen flickor som under läsåret 2018/19 svarar att de ofta eller alltid 
har haft dessa besvär de senaste tre månaderna ökat till 11 procent och för pojkar har det minskat till 
8 procent. I årskurs ett på gymnasiet har andelen elever som ofta eller alltid haft dessa besvär ökat, i 
gruppen flickor till ca 24 procent, och i gruppen pojkar till 11 procent.    

Tydliga könsmönster framträder i årskurs 7, där det genomgående genom undersökningens år varit 
större andel flickor som uppger att de ofta eller alltid har besvär med denna typ av värk, även om 
könsskillnaden är relativt liten. I första året på gymnasiet har denna könsskillnad ökat. Medan det är 
små förändringar för gruppen pojkar mellan årskurserna är det större differens mellan årskurserna 
för flickorna, framförallt mellan årskurs 7 och första året på gymnasiet.  Sett över tid ser det inte ut 
som att det sker en utveckling åt något håll, resultaten håller sig relativt stadigt för båda könen, i alla 
tre årskurser.  
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Figur 10. 

 

Figur 11. 

Figur 10 visar andelen elever som de senaste tre månaderna ofta eller alltid haft besvärande värk i 
rygg, nacke eller axlar fördelat på kommuner och presenterat i period 1 (medeltal för läsåren 
2013/14-2015/16) och period 2 (medeltal för läsåren 2016/17-2018/19).17 Figur 11 visar en 
jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de senaste tre åren 

                                                           
17 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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presenteras. I jämförelse mellan kommuner kan vi se en spridning mellan såväl kommuner som 
mellan årskurser inom samma kommun och mellan perioderna. Det är möjligt att en del kan förklaras 
av ett lågt antal respondenter. Gällivare ligger relativt lågt i både årskurs 7 och första året i 
gymnasiet, i båda perioderna. Övertorneå har relativt stora förändringar mellan perioderna i alla tre 
årskurser, det är sannolikt att dessa pendlar beror på ett lågt antal respondenter.   

Ont i magen 
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna i årskurs 4 som svarat på frågan om 
besvärande värk i magen har sällan haft dessa besvär under de senaste tre månaderna. I årskurs 7 
och första året i gymnasiet är det vanligast bland pojkarna att aldrig har haft ont i magen den senaste 
tiden medan det bland flickorna är vanligast att sällan ha ont i magen under denna period.   

Figur 12. 

Figur 12 visar andelen elever i länet som under de senaste tre månaderna ofta eller alltid haft 
besvärande ont i magen, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Under läsåret 2018/19 är 
det i årskurs 4 ca 7 procent av flickorna som uppger att de ofta eller alltid har besvärande ont i 
magen, i gruppen pojkar är det 6 procent. I årskurs 7 är motsvarande siffror 9,5 procent för flickorna 
och 3 procent för pojkarna. I gymnasiets första år har andelen bland flickor ökat till  

12,5 procent och bland pojkarna till 4,5 procent. Det är större skillnader mellan årskurserna i gruppen 
flickor än i gruppen pojkar. Trenden verkar vara den att bland pojkarna är det vanligare att ofta eller 
alltid ha ont i magen i årskurs 4 än i de äldre årskurserna (vars resultat är relativt detsamma) medan 
det motsatta gäller för flickorna, det vill säga att besvären successivt ökar med ålder. Resultaten 
indikerar inte att det sker en utveckling åt något håll.    
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Figur 13. 

 

Figur 14. 

Figur 13 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder (period 1 visar medeltal för 
läsåren 2013/14-2015/16 och period 2 för läsåren 2016/17-2018/19) inom respektive kommun.18 
Figur 14 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de 
senaste tre åren presenteras. I årskurs 4 visar de flesta kommunerna en ökning mellan perioderna, 

                                                           
18 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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enda undantagen är Jokkmokk och Pajala. I årskurs 7 visar de flesta kommunerna en viss ökning 
mellan perioderna, enda undantagen är Arvidsjaur och Haparanda. Även i årskurs 1 i gymnasiet visar 
de flesta kommunerna en ökning mellan perioderna men undantagen är något fler då Älvsbyn, 
Boden, Luleå, och Piteå snarare visar på större eller mindre minskning. 

Huvudvärk 
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna svarar att de sällan haft besvärande 
huvudvärk de senaste tre månaderna, enda undantaget är gruppen flickor i gymnasiets första år där 
det vanligaste svarsalternativet var Ibland.  

Figur 15. 

 
Figur 15 visar andelen elever i länet som under de senaste tre månaderna ofta eller alltid haft 
besvärande huvudvärk, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsåret 
2018/19 visar att i årskurs 4 är det 9 procent av flickorna som svarat att de ofta eller alltid haft 
besvärande huvudvärk de tre senaste månaderna, motsvarande siffra för pojkarna är 7 procent. I 
årskurs 7 har andelen i gruppen flickor ökat till 13 procent medan det för pojkarna minskat till 6 
procent. I första året i gymnasiet är det 17 procent av flickorna som svarat att de alltid eller ofta har 
besvärande huvudvärk och bland pojkarna är det 7 procent. Andelen som ofta eller alltid har 
besvärande huvudvärk i gruppen pojkar är relativt oförändrad mellan årskurserna och över tid. I 
gruppen flickor ser vi däremot att andelen med sagda besvär ökar med ålder, däremot verkar inte 
resultaten förändras nämnvärt över tid. 
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Figur 16. 

 

Figur 17. 

 
Figur 16 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder (period 1 visar medeltal för 
läsåren 2013/14-2015/16 och period 2 för läsåren 2016/17-2018/19) inom respektive kommun.19 
Figur 17 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de 
senaste tre åren presenteras. I årskurs 4 visar de flesta kommunerna en marginel förändring mellan 
                                                           
19 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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perioderna och likaså är spridningen mellan kommunerna marginell. Även i årskurs 7 är 
förändringarna små och spridningen liten, nära hälften av kommunerna visar på en ökning mellan 
perioderna och andra hälften på en minskning. I första året i gymnasiet syns en större spridning 
mellan kommunerna där Arvidsjaur, Haparanda och Jokkmokk har relativt hög andel av elever med 
besvärande huvudvärk i period 2 och Arjeplog och Övertorneå har relativt låg andel.  

Irriterad eller dåligt humör 
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna i årskurs 4 svarar att de sällan varit 
irriterad eller på dåligt humör de senaste tre månaderna. I årskurs 7 och i gymnasiets första år är det 
vanligast att eleverna svarar att de ibland varit irriterad eller på dåligt humör.   

Figur 18. 

 
Figur 18 visar andelen elever i länet som under de senaste tre månaderna ofta eller alltid varit 
irriterad eller på dåligt humör, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Frågan ställdes inte 
till eleverna i enkäten för läsåret 2016/17. Resultaten för läsåret 2018/19 visar att i årskurs 4 är det 
ca 12 procent av både flickorna (11.7) och pojkarna (12.1) som svarar att de ofta eller alltid är 
irriterad eller på dåligt humör. Detta går i linje med tidigare års resultat som tyder på att 
könsskillnader inte existerar i årskurs 4, däremot har det skett en viss ökning av andelen elever i 
årskurs 4 som ofta eller alltid känt sig irriterad eller på dåligt humör sedan tidigare mätningar. I 
årskurs 7 har andelen flickor ökat till 25 procent medan andelen pojkar ligger kvar på 12 procent. 
Även i årskurs 7 verkar det ske en viss ökning över tid, det som skiljer sig från årskurs 4 är den tydliga 
könsskillnaden. I gymnasiets första år återfinns den tydliga könsskillnaden tillika en svag trend av 
ökning av andelen elever som ofta eller alltid känner sig irriterad eller på dåligt humör. Bland 
gruppen flickor är det, under läsåret 2018/19, 26 procent och i gruppen pojkar är det fortsatt 12 
procent. Resultaten visar tydligt att medan andelen pojkar som uppger dessa svarsalternativ håller 
sig konstant över årskurserna så ökar andelen flickor med stigande ålder, framförallt mellan årskurs 4 
och årskurs 7. Årets mätningar skiljer sig från tidigare år i och med att skillnaden på gruppen flickor i 
årskurs 7 och i gymnasiets första år är relativt liten.  
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Figur 19. 

Figur 19 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder (period 1 visar medeltal för 
läsåren 2013/14-2015/16 och period 2 för läsåren 2016/17-2018/19) inom respektive kommun.20 I 
årskurs 4 visar de flesta kommunerna en ökning mellan perioderna, undantaget Arvidsjaur och 
Jokkmokk. Även i årskurs 7 visar de flesta kommunerna en ökning mellan perioderna, med undantag 
för Älvsbyn, Arjeplog och Övertorneå som minskat, samt Haparanda som har oförändrade resultat. I 
gymnasiets första år är det större spridning gällande ökning eller minskning av andelen elever som 
svarat att de ofta eller alltid är irriterade eller på dåligt humör, ungefär hälften av kommunerna 
redovisar en ökning och hälften en minskning.  

Orolig eller rädd 
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna i länet svarar att de aldrig varit orolig 
eller rädd de senaste tre månaderna, med undantag för flickor i gymnasiets första år; vars vanligaste 
svar är att de sällan känner sig orolig eller rädd.  Tidigare undersökningar visar att oroliga/rädda 
elever känner sig ledsen/nedstämd i större utsträckning än elever som inte är orolig/rädd [5]. 

                                                           
20 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 20. 

 
Figur 20 visar andelen elever i länet som under de senaste tre månaderna ofta eller alltid varit orolig 
eller rädd, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsåret 2018/19 visar att i 
årskurs 4 svarar 4.5 procent av flickorna att de ofta eller alltid känner sig orolig eller rädd, för 
pojkarna är motsvarande siffra 3 procent. I årskurs 7 har andelen flickor ökat till nära 8 procent och 
för pojkar minskat till 1 procent. Här kan en könsskillnad utläsas, tillika en viss ökning över tid 
gällande andelen flickor. I gymnasiets första år är andelen flickor som uppger att de ofta eller alltid är 
orolig eller rädd nära 10 procent, motsvarande siffra för gruppen pojkar är drygt 3 procent. 
Resultaten visar att andelen flickor som ofta eller alltid är orolig eller rädd ökar med stigande ålder 
samt att könsskillnader återfinns i samtliga årskurser med fördel till pojkarna men är som tydligast i 
årskurs 7 och i gymnasiets första år. I gruppen pojkar är det vanligare att ofta eller alltid vara orolig 
eller rädd i årskurs 4 eller i gymnasiets första år, jämfört med årskurs 7.   
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Figur 21. 

 

Figur 22. 

Figur 21 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder (period 1 visar medeltal för 
läsåren 2013/14-2015/16 och period 2 för läsåren 2016/17-2018/19) inom respektive kommun.21 
Figur 22 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de 
senaste tre åren presenteras. I årskurs 4 och årskurs 7 är spridningen mellan kommuner och 
perioderna liten, de flesta kommunernas resultat visar på en liten ökning över tid med några 

                                                           
21 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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undantag. I gymnasiets första år är spridningen något större där Älvsbyns resultat visar på en relativt 
stor minskning över tid medan Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Jokkmokk och Övertorneå istället 
visar på relativt stora ökningar mellan perioderna.   

Ledsen eller nedstämd  
Resultaten för läsåret 2018/19 visar att majoriteten av eleverna i årskurs 4 i länet svarar att de aldrig 
varit ledsen eller nedstämd de senaste tre månaderna. Detsamma gäller för gruppen pojkar i årskurs 
7. I gruppen flickor i årskurs 7, tillika pojkar i gymnasiets första år, är det vanligaste svaret att de 
sällan känner sig ledsen eller nedstämd medan det för flickor i gymnasiets första år är vanligast att 
svara att de ibland känner sig ledsen eller nedstämd. Det är vanligare att elever som svarar att de 
ofta är ledsen/nedstämd även är irriterade/på dåligt humör [5]. 
 
Data från de senaste tre läsåren visar på ett statistiskt signifikant samband mellan att identifiera sig 
som ”annat” än hon/han och att känna sig ledsen/nedstämd.22 Det innebär att det är högre risk att 
de elever som svarat att de identifierar sig som ”annat” uppger att de ofta eller alltid känner sig 
ledsen/nedstämd än de som svarat att de identifierar sig som hon/han. 41 procent av de som 
identifierar sig som ”annat” att de ofta eller alltid känner sig ledsen/nedstämd, motsvarande siffra 
för de som identifierar sig som hon/han är 10 procent.23 Dock bör det beaktas att detta är ett 
medelvärde för de som identifierar sig som hon/han, separeras dessa blir medelvärdet för de som 
identifierar sig som hon betydligt högre och de som identifierar sig som han lägre. Slutligen bör det 
observeras att mer information behövs innan slutsatser kan dras kring detta. Exempelvis saknas 
kompletta uppgifter om transpersoner, dessa data ger ingen information om transpersoner som 
identifierar sig som hon/han.  

                                                           
22 Chi square-test p= 0.00.  
23 Detta gäller data från de senaste tre läsåren där elever i årskurs sju och gymnasiets första år slagits samman till en grupp. För läsår 
16/17 formulerades svarsalternativen annorlunda, istället för ”annat” fanns svaralternativet ”hen”. Dessa svarsalternativ har dock 
behandlats som samma svar i årets rapport för att få ett större underlag. Detta bör beaktas i analysen och slutsatser görs med försiktighet.  
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Figur 23. 

 
Figur 23 visar andelen elever i länet som under de senaste tre månaderna ofta eller alltid varit ledsen 
eller nedstämd, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsåret 2018/19 
visar att i årskurs 4 svarar 5 procent av flickorna att de ofta eller alltid känt sig ledsen eller nedstämd 
den senaste tiden, och för gruppen pojkar är andelen 3.5 procent. I årskurs 7 är motsvarande siffror 
15.5 procent respektive 2.5 procent och i gymnasiets första år 19 procent respektive 7 procent.  
Resultaten antyder att det sker en ökning av andelen flickor som ofta eller alltid är ledsen eller 
nedstämd, främst i de övre årskurserna. Tillika en ökning av andelen pojkar i gymnasiet, om än 
mindre. I årskurs 7 framträder en tydlig könsskillnad som kvarstår i gymnasiets första år. 
Könsskillnaderna är statistiskt signifikanta.24 I gruppen pojkar är skillnaderna mellan årskurserna små, 
dock verkar det vara något vanligare att pojkar är ledsen eller nedstämd ofta eller alltid i gymnasiets 
förstå år, i jämförelse med årskurs 4 och årskurs 7. I gruppen flickor är skillnaderna mellan 
årskurserna desto större, framförallt mellan årskurs 4 och årskurs 7.  

                                                           
24 Chi square-test p= 0.00 
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Figur 24. 

 

Figur 25. 

Figur 24 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder inom respektive kommun.25 
Figur 25 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de 
senaste tre åren presenteras. I årskurs 4 är spridningen mellan kommuner och perioderna liten. I 
årskurs 7 visar flesta kommunernas resultat en ökning av andelen elever som ofta eller alltid känner 

                                                           
25 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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sig ledsen eller nedstämd. Detsamma gäller för gymnasiets första år, med undantag för Älvsbyn och 
Boden.   

Sömn 
Även sömn ses som en indikator på psykisk hälsa. Sömn är viktigt för fysisk och psykisk återhämtning. 
Undersökningar har visat att andelen elever som angett att de har sömnsvårigheter har ökat sedan 
mätningarna startade under mitten av 80-talet [4]. 

Sömnvanor bland eleverna mäts i hälsosamtalet genom två frågor. Den ena frågan innebär att eleven 
ska svara på påståendet Jag sover… där eleven kan svara på en femgradig skala från mycket bra till 
mycket dåligt. Den andra frågan gäller antalet timmar eleverna vanligtvis sover per natt.   

Figur 26. 

 
Figur 26 visar andelen elever i länet som uppger att de sover bra eller mycket bra, fördelat på kön 
och årskurs, presenterat över tid. De flesta elever i länet verkar sova bra. Andelen elever som sover 
bra eller mycket bra verkar dock minska successivt med stigande årskurs, oavsett läsår och kön. 
Utvecklingen är relativt oförändrad över tid och inga könsskillnader framträder. Resultaten för läsår 
2018/19 visar att bland eleverna i årskurs fyra uppger 86 procent av flickorna och 85 procent av 
pojkarna att de sover bra eller mycket bra. Motsvarande siffror för årskurs sju är 75 procent 
respektive 80 procent, och för gymnasiets första år 69 respektive 63 procent. Inte heller gällande 
eleverna som uppger att de sover dåligt eller mycket dåligt framträder några tydliga könsskillnader 
och med stigande årskurs ökar andelen som sover dåligt marginellt. Resultaten för läsår 2018/19 
visar att 3 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna i årskurs fyra svarar att de sover dåligt eller 
mycket dåligt. Motsvarande siffor i årskurs sju är 6 procent respektive 5 procent, och i gymnasiets 
första år 8 procent respektive 9 procent (vilket i absoluta mått innebär att drygt 180 av länets elever i 
gymnasiets första år svarar år 2018/19 att de sover dåligt eller mycket dåligt).   
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Figur 27. 

 
Figur 27 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som sover bra eller mycket bra, resultaten redovisas som medeltal för de senaste tre 
läsåren. 26 Mer än hälften av eleverna i samtliga grupper som presenteras i figuren ovan uppger att 
de sover bra eller mycket bra. De flesta kommunerna har, i enlighet med länsgenomsnittet, ett 
mönster av att andelen elever med god sömn minskar successivt med stigande årskurs. Undantagen 
är Jokkmokk och Övertorneå (där det är i årskurs sju som högst andel elever uppger att de sover 
gott), samt Pajala (där det är i årskurs sju som lägst andel elever uppger att de sover gott). De 
grupper som har högst andel elever som sover gott är årskurs fyra i Gällivare och Kalix. De grupper 
som har lägst andel elever som sover gott är årskurs ett i gymnasiet i Arvidsjaur och Haparanda.   

                                                           
26 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 28. 

 
Figur 28 visar antal timmar elever sover per natt, fördelat på årskurs. Resultaten är presenterade i 
procentandel som ett medeltal för de senaste tre läsåren. Figuren visar tydligt att antal timmar 
elever sover minskar med stigande årskurs. I årskurs fyra är det vanligast att sova 9-10 timmar och i 
de två äldre årskurserna är det vanligast att sova 7-8 timmar. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i 
årskurs fyra svarar 74 procent av flickorna och 73 procent av pojkarna att de sover 9-10 timmar. I 
årskurs sju svarar 60 procent av eleverna, oavsett kön, att de sover 7-8 timmar och 26 procent av 
flickorna och 32 procent av pojkarna att de sover 9-10 timmar. I gymnasiets första år svarar 69 
procent av flickorna och 68 procent av pojkarna att de sover 7-8 timmar, och endast 6 procent av 
eleverna, oavsett kön, svarar att de sover 9-10 timmar per natt. Istället har det i gymnasiets första år 
blivit vanligare att sova 6 timmar eller mindre (i jämförelse med de två yngre årskurserna): 25 
procent av flickorna och 26 procent av pojkarna. Resultaten pekar mot att det inte finns några 
könsskillnader.  

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma mäts i hälsosamtalet genom elevens body mass index (BMI). BMI följer en 
normalkurva för respektive ålder och är ett mått som utgår från individens uppmätta längd och vikt.  

Den relativt stora andelen elever med övervikt och fetma som vi sett i Norrbottens län under flera år, 
och som återfinns även i årets undersökning är ett strukturellt samhällsproblem. Mest troligt är det 
ett resultat av en kombination av för lite rörelse och för stor tillgång till energirik mat, samtidigt som 
det tycks bli svårare att välja näringsrik mat och att röra på sig dagligen – för att gravt förenkla 
processerna som kan leda till detta folkhälsoproblem. Övervikt och fetma är generellt sett en god 
indikator för barn och ungas hälsoläge och framtida hälsa som vuxen. Det är en betydande riskfaktor 
som har samband med bland annat förhöjt blodtryck och blodsocker, samt med sämre självskattad 
hälsa. Självklart finns individuella avvikelser där en överviktig person är fullt frisk och mår bra men ur 
ett folkhälsoperspektiv räddar vi liv om vi minskar övervikten bland befolkningen.  
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En utmaning är att minska övervikt och fetma utan att lägga skam och skuld på individen, vilket kan 
påverka hens hälsa negativt. Hur vi förhåller oss till normer kring kroppar och hur den subjektiva 
kroppsuppfattningen påverkar individens totala hälsa bör tas i beaktande när insatser planeras. På 
grund av detta inkluderar rapporten ett kort stycke om subjektiv kroppsuppfattning och dess 
koppling till övervikt/fetma i inledningen av detta kapitel.  

I jämförelse mellan årskurser verkar den största förändringen gällande övervikt/fetma ske mellan 
förskoleålder och årskurs 4, med en ökning av andelen elever som har övervikt/fetma (se tabell 
nedan).  

Tabell 4. Antal elever som deltagit i BMI-mätning i Norrbottens län läsåret 2018/2019. 
 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet år 1 
Flickor 867 1016 862 896 
Pojkar 917 1107 973 1052 
Totalt 1784 2123 1835 1948 

Tabell 5. Andel elever som ej deltagit i BMI-mätning, av de som deltagit i elevhälsosamtalen, i Norrbottens län läsåret 
2018/2019. 
 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasieklass 1 
Ej svar 0.1 % 0.9 % 1.8 % 11.3 % 

Tabell 6. Andel elever (av de som deltagit i elevhälsosamtalen) i de olika BMI-grupperna, uppdelat i kön och årskurs, i 
Norrbottens län läsåret 2018/2019.  
  Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma 
Förskoleklass      
 Flickor 2.5 % 80.6 % 12.5 % 4.4 % 
 Pojkar 2.6 % 81.9 % 12 % 3.5 % 
 Total 2.6 % 81.3 % 12.2 % 3.9 % 
Årskurs 4      
 Flickor 1.6 % 74.7 % 17.3 % 6.4 % 
 Pojkar 1.4 % 74.2 % 18.5 % 5.9 % 
 Total 1.5 % 74.4 % 17.9 % 6.1 % 
Årskurs 7      
 Flickor 1.3 % 77.1 % 17.3 % 4.3 % 
 Pojkar 1.2 % 73.2 % 19.1 % 6.5 % 
 Total 1.3 % 75 % 18.3 % 5.4 % 
Gymnasiet år 1      
 Flickor 1.7 % 74 % 17.5 % 6.8 % 
 Pojkar 2.4 % 70.2 % 20.2 % 7.3 % 
 Total 1.8 % 75.5 % 16.9 % 5.7 % 
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Figur 29. 

 
Figur 29 visar resultaten för övervikt och fetma, fördelat över kön och ålder, över tid i Norrbottens 
län. Ingen större utveckling sker åt något håll i länet gällande övervikt och fetma. Något som kan vara 
intressant att följa är tendensen att övervikt/fetma minskar i gruppen pojkar i gymnasiet under de 
tre senaste åren, men det låga antalet respondenter i gruppen gör att resultatet är osäkert.27 Ett 
könsmönster är synligt där flickor har högre andel med övervikt eller fetma i förskoleålder och vid 
årskurs fyra börjar mönstret vända till det motsatta där pojkar har högre andel med övervikt eller 
fetma. Detta könsmönster har varit konstant sedan elevhälsosamtalets mätningar startade. Gruppen 
som har störst andel överviktiga/har fetma är pojkar i gymnasiets första år.   

                                                           
27 Det är ett större bortfall av gymnasieelever som deltar i enkäten och dessutom ett mindre bortfall på 11 procent på BMI-mått av de som 
deltar i enkäten. Detta gör att BMI-resultaten från gymnasieelever är osäkra, särskilt på kommunnivå (Figur 24).  
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Figur 30. 

 
Figur 30 visar spridningen mellan kommuner i elever som grupperats som överviktig eller har fetma. 
Resultaten är uppdelade i årskurs och fördelade i period 1 (medeltal för läsåren 2013/14-2015/16) 
och period 2 (medeltal för läsåren 2016/17-2018/19).28 Liksom tidigare rapporter visat finns 
skillnader mellan länets kommuner, men även mellan årskurser inom kommuner och mellan de två 
perioderna. Kommuner som har relativt stabila resultat över tid är Älvsbyn, Arvidsjaur, Boden, Luleå 
och Övertorneå. Kommuner med relativt stora skillnader mellan perioderna är Arjeplog och 
Jokkmokk. 

 
 

  

                                                           
28 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras inte de årskurserna med låg andel respondenter, <50. 
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Social hälsa och skolmiljö 
I denna del redovisas elevernas psykosociala arbetsmiljö i skolan samt deras sociala relationer. 
Resultat över elevers generella skoltrivsel och upplevelser av den fysiska arbetsmiljön presenteras 
även. Det kan inte uteslutas att de somatiska besvär som redovisats för i tidigare kapitel är ett 
resultat av såväl psykosocial som fysisk miljö.  

Elevers välbefinnande och hur hen lyckas i skolan påverkas många gånger av samma faktorer. En 
trygg skola och god lärandemiljö går hand i hand med såväl goda studieresultat som en god hälsa 
bland eleverna. Dessutom påverkar åren i skolan elevers kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling, liksom deras framtidsutsikter och hälsa i vuxen ålder [4]. Att främja en positiv skolgång för 
elever ger ringar på vattnet, det leder till ökad chans till hälsofrämjande levnadsvanor, hälsa och 
välbefinnande. På samma vis finns all anledning att förebygga hemmasittare, mobbning och att halka 
efter i skolutvecklingen. Det finns nämligen samband som visar att en negativ skolupplevelse ökar 
risken till ohälsosamma levnadsvanor, och försämrad fysisk och psykisk hälsa [4].   

Det positiva sambandet mellan skolans klimat och elevers prestationer är inte oberoende av skolors 
förutsättningar. Det finns faktorer som påverkar detta och skapar ojämlika förutsättningar för barn 
och ungas skolprestationer, tillika hälsa, exempelvis presterar elever från skolor med en hög SES 
(socioekonomisk status) bättre än elever från skolor med låg SES [11]. 

Vidare finns samband mellan skolprestationer och ohälsa. Risken för självmordsförsök är högre bland 
ungdomar med låga betyg i årskurs 9 jämfört med ungdomar med höga betyg i samma årskurs, 
oavsett kön. Likaså finns det samband mellan självskadebeteende och faktorer som korrelerar med 
lägre grad av skolprestationer (ex. blandad etnisk bakgrund, låg socioekonomisk status och/eller 
lågutbildade mödrar) [11]. Detta kan vara uttryck för en rad olika saker, där framtidstro och att känna 
att ens insatser har betydelse skulle kunna vara starka bidragande faktorer till sambanden. Detta 
indikerar även att skolbetyg inte bara mäter skolframgång utan även kan vara en betydelsefull 
markör för psykiska besvär bland ungdomar. 

Nationellt sett har trivseln i skolan minskat och skolstressen ökat under de senaste åren, störst 
ökning syns bland flickor (i samtliga undersökta åldersgrupper) och 15-åriga pojkar [4]. Att känna 
stress för skolarbete ökar risken för ohälsa. Tidigare studier har visat samband mellan ett flertal 
skolbaserade faktorer (skolstress, höga krav från lärare, upplevelse att läraren tycker att en inte 
presterar bra nog, lågt socialt stöd från lärare och klasskamrater) och psykosomatiska besvär. 
Samtidigt finns det positiva samband mellan skolbaserade faktorer och elevers välmående [4].  

Sociala relationer är en viktig faktor för hälsa, på olika sätt i olika faser i livet. Bland annat erbjuder 
sociala relationer ett väsentligt stöd och omsorg för individen. Men det kan även ge en känsla av 
gemenskap och sammanhang, samt att vara betydelsefull. Kamraters sociala stöd är av betydelse 
men även vårdnadshavares stöd och övriga vuxna i elevens närhet är av betydelse. Det har visat sig 
att samband finns mellan psykiska besvär och elevers relation till sina föräldrar. 
Folkhälsomyndighetens data pekar mot att det är vanligare att elever som uppger att de har svårt att 
prata med sina föräldrar om saker som bekymrar dem även lider av psykosomatiska besvär [1]. 

Socialt stöd anses fungera som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa (men sambandet kan även tänkas 
gå i andra riktningen, exempelvis att personer med psykisk ohälsa har svårt att vårda sociala 
relationer) och kan minska risken för depression, tillika stärka självförtroendet, bland unga (även här 
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kan det argumenteras för att sambandet går i den andra riktningen, exempelvis att en person med 
gott självförtroende har enklare att skaffa sociala relationer) [4]. Andra sidan av myntet är att 
bristfälliga sociala relationer kan bidra till ohälsa. Nationella undersökningar har visat att de flesta 
elever i Sverige menar att de har lätt för att prata med sin mor eller far om saker som bekymrar dem. 
Det är fortfarande vanligare att ha lätt för att prata med sin mor än att prata med sin far, men det 
har skett en ökning av andelen elever (13- och 15-åringar) som har lätt för att prata med sin far sedan 
2009 [4]. Vänskapsrelationer är viktiga under uppväxten och tiden för identitetssökande. Bland annat 
finns samband mellan att sakna nära vänskapliga relationer och en ökad risk för psykisk ohälsa, 
specifikt inåtvända symptom [12]. På liknande sätt finns samband mellan upplevd ensamhet (ett 
subjektivt mått) under en längre period och ohälsa (fysisk såväl som psykisk) [13]. Dessutom finns det 
studier som pekar mot att uppleva ensamhet i tonåren ger högre risk för att i vuxen ålder lida av 
ohälsa (fysisk såväl som psykisk) [14]. Data för elevhälsosamtalet i skolan fångar ej upp elevers 
upplevelse av ensamhet och isolering.29 Men nationella data visar att det är dubbelt så vanligt för 
flickor (15 år) att känna sig ensam i jämförelse med pojkar [4]. Vilket kan ses som motstridigt till att 
det är vanligare att flickor har nära vänskapsrelationer i jämförelse till pojkar.    

Mobbning kan förpesta en elevs upplevelse av skolan och påverka hälsan negativt. Nationella data 
visar på starka samband mellan att vara mobbad och besväras av psykosomatiska symptom [3]. Det 
går att förklara mobbning utifrån flera perspektiv (individnivå, gruppnivå, strukturnivå osv.). Studier 
har visat på en mängd skolbaserade faktorer som kan bidra/motverka förekomsten av mobbning, 
men att även familjerelaterade faktorer har inflytande på mobbning [4]. Mobbning och att vara 
utanför förekommer till och från skolan samt på skolan, men det sker även under fritiden och via 
internet. Nätmobbning är problematiskt av flera aspekter, det kan vara svårare för en elev att ”fly” 
från den formen av mobbning då den kan ske när som helst, spridningen kan snabbt bli stor, 
förövaren/förövarna kan enklare vara anonyma och det kan ske via en miljö där vuxna inte har 
tillträde. I Folkhälsomyndighetens senaste rapport över skolbarns hälsovanor i Sverige visar 
resultaten att det skett en ökning (sedan 2009) av andelen elever som uppger att de mobbas. 
Ökningen är oberoende av kön men är tydligast bland 13- och 15-åriga tjejer [4]. Friends rapport 
Mobbningens kostnader – En socioekonomisk analys visar att utöver mänskligt lidande kostar 
mobbning samhället stora ekonomiska resurser, såväl under den otrygga skoltiden (för individ, klass, 
närstående m.fl.) såsom under 30 år framöver, i och med att det kan påverka den mobbade 
individens framtid [15]. Detta kan ytterligare motivera investeringar i trygghetsarbete för elevers 
bästa. För att veta mer om beräkningarna och uträkningar för hur mycket din kommun kan spara på 
förebyggande arbete se Friends hemsida.  

Elever i förskolan 
Yngre barns svar på enkätfrågor kan behöva tolkas mer försiktigt än äldre barns, eftersom svaren i 
större utsträckning kan vara beroende av elevens upplevelse just den dagen. Ett annat problem är att 
mindre kommuner har ett lågt antal svaranden, som därför kan göra stor påverkan på resultaten. För 
att stärka resultatens korrekthet har sex läsår slagits samman för att utgöra två skilda perioder, 
period 1 visar resultaten från läsår 13/14-15/16 och period 2 visar resultaten från 16/17-18/19 
(Jokkmokk och Överkalix har för få deltagare under period 2 för att resultaten ska kunna redovisas, 

                                                           
29 Enkätfrågan om mobbning är formulerad så att den kan fånga upp huruvida en elev blivit utsatt för mobbning eller känner sig utanför. 
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det vill säga färre än 50 respondenter).30 Trots detta är det av vikt att vara försiktig med att dra alltför 
starka slutsatser gällande skillnader mellan kommuner. Genom att problematisera dessa aspekter 
och ta med dem i analysen kan vi följa förskoleelevers upplevelser av skolan och dess miljö över tid.  

Det är fyra enkätfrågor som ställs till eleverna i förskoleklass. Samtliga frågor har tre svarsalternativ 
där eleven ombeds ringa in ett ansikte med antingen: i) en glad mun, ii) en rak mun, eller iii) en 
ledsen mun.  

De flesta förskolebarnen i länet, 83 procent av flickorna och 74.5 procent av pojkarna, svarade att de 
känner sig glada när de går till skolan, se Tabell 7. Detta resultat är i stort sett oförändrat i jämförelse 
med tidigare år, se figur 31. Resultatet visar att det är vanligare bland flickor att svara glad mun, än 
vad det är hos pojkarna. Detta könsmönster ser vi oberoende av kommun och läsår. Skillnaderna 
mellan kommunerna är relativt små, se figur 32. 

Tabell 7. Hur barnen i förskoleklass känner sig när de går till skolan, läsåret 2018/2019 i Norrbottens län. 
 -  / 
Flickor 83 % 16,5 % 0,5 % 
Pojkar 74,5 % 22,5 % 3 % 
 

Figur 31. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de går till skolan. Fördelat över kön och tid.  

 

                                                           
30 Underlaget för dessa frågor är totalt 1234 förskoleelever i länet, detta innebär att ca 30 procent saknas av de 1785 förskoleeleverna, 
vilket kan bero på t.ex. att svaren ej registrerats eller att de ej fått frågorna. 
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Figur 32. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de går till skolan. Fördelat över kommuner 
och 3-års perioder. Period 1 innehåller läsåren 2013/14 – 2015/16 och Period 2 innehåller läsåren 2016/17-
2018/19.   

 
De flesta förskoleeleverna i länet, 82.5 procent av flickorna och 79 procent av pojkarna, svarade att 
de känner sig glada när de tänker på klasskamraterna, se Tabell 8. Liksom tidigare år uppger flickor i 
högre grad än pojkar en glad mun, se Figur 33.   

Tabell 8: Hur barnen i förskoleklass känner sig när de tänker på sina klasskamrater, läsåret 2018/2019 i Norrbottens 
län. 
 -  / 
Flickor 82,5 % 15,5 % 2 % 
Pojkar 79 % 19,5 % 1,5 % 
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Figur 33. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de tänker på sina klasskamrater.   

 

Figur 34. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de går till skolan. Fördelat över kommuner 
och 3-års perioder. Period 1 innehåller läsåren 2013/14 – 2015/16 och Period 2 innehåller läsåren 2016/17-
2018/19.   

 
De flesta förskoleeleverna i länet, 76.5 procent av flickorna och 79 procent av pojkarna, svarade att 
de känner sig glada när de tänker på sina raster, se Tabell 9. Vid frågan om känslor till rasterna ser vi 
det omvända könsmönstret än gällande övriga frågor, där det är vanligare bland pojkar att välja glad 
mun än bland flickor. Samtidigt har högre andel pojkar valt ledsen mun än flickor. 
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Tabell 9: Hur barnen i förskoleklass känner sig när de tänker på sina raster, läsåret 2018/2019 i Norrbottens län. 
 -  / 
Flickor 76,5 % 20 % 3,5 % 
Pojkar 79 % 16,5 % 4,5 % 

Figur 35. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de tänker på sina raster.   

 

Figur 36. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de går till skolan. Fördelat över kommuner 
och 3-års perioder. Period 1 innehåller läsåren 2013/14 – 2015/16 och Period 2 innehåller läsåren 2016/17-
2018/19.   
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De flesta förskoleeleverna i länet, 81.5 procent av flickorna och 76.5 procent av pojkarna, svarade att 
de känner sig glada när de tänker på sin matsal/matplats, se Tabell 10. Liksom tidigare år uppger 
flickor glad mun i högre grad än pojkar.  

Tabell 10: Hur barnen i förskoleklass känner sig när de tänker på sin matsal/matplats, läsåret 2018/2019 i 
Norrbottens län. 
 -  / 
Flickor 81,5 % 16,5 % 2 % 
Pojkar 76,5 % 19,5 % 4 % 

Figur 37. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de tänker på sin matsal/matplats.   
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Figur 38. Andel förskoleelever som svarat på frågan hur de känner sig när de går till skolan. Fördelat över kommuner 
och 3-års perioder. Period 1 innehåller läsåren 2013/14 – 2015/16 och Period 2 läsåren 2016/17-2018/19.   

 

Trivsel 
Barn och unga spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan, det är därför inte förvånande att det 
finns ett samband mellan skoltrivsel och hur en trivs med livet [16]. På samma sätt kan det verka 
självklart att studier visar att skolklimatet påverkar elevernas hälsa [4]. Nationellt sett har andelen 
som trivs mycket bra i skolan minskat de senaste åren, och majoriteten tycker det är en bra stämning 
i sin klass även om en viss minskning har skett de senaste åren även gällande detta. En liknande 
nationell trend gäller elevers relation till lärarna, nämligen att de flesta uppger en god relation, dock 
har andelen minskat de senaste åren bland flickor [4]. 

Trivsel bland eleverna mäts i elevhälsoenkäten genom dels det direkta påståendet Jag trivs i skolan… 
där eleven ges fem svarsalternativ från Mycket bra till Mycket dåligt. Samt dels genom att fråga om 
hur ofta eleven kommer bra överens med sina lärare samt hur hen upplever att stämningen i klassen 
är. 
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Figur 39. 

 
Figur 39 visar andelen elever i länet som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan, fördelat på kön 
och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsåret 2018/19 visar att i årskurs 4 trivs 87.5 
procent av flickorna och 87 procent av pojkarna ganska bra eller mycket bra i skolan. Motsvarande 
siffror i årskurs 7 är 85 procent för flickorna och 90 procent för pojkarna och i gymnasiets första år 
90.5 procent respektive 93.5 procent. Figuren ovan visar en viss nedgång i skoltrivseln för årskurs 4, 
för båda könen. En liten minskning av skoltrivseln syns även i årskurs 7 för flickor medan skoltrivseln i 
gymnasiets första år verkar vara relativt stabil över tid för både flickor och pojkar. De senaste åren 
har en viss könsskillnad uppstått i årskurs 7 gällande skoltrivseln, med fördel till pojkar. I gymnasiets 
första år kan även ett könsmönster utläsas, om än små skillnader, där en större andel pojkar än 
flickor har god skoltrivsel genomgående över tid.    
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Figur 40. 

 

Figur 41. 
 

 
Figur 40 visar spridningen mellan kommuner, samt årkurser och perioder inom respektive kommun.31 
Figur 41 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de 
senaste tre åren presenteras. I årskurs 4 har de flesta kommunerna i period 2 sett en minskning i 
                                                           
31 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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skoltrivsel. I årskurs 7 syns ett mer varierat mönster med ca hälften av kommunerna med en ökad 
skoltrivsel och ca hälften med en minskad skoltrivsel. I gymnasiets första år har de flesta 
kommunerna sett en minskad skoltrivsel, trots detta har de flesta kommunerna högst skoltrivsel i 
denna årskurs i jämförelse med de två yngre årskurserna. 

Figur 42. 

 
Resultatet för läsåret 2018/19 visar att i årskurs 4 kommer 95 procent av flickorna och 90 procent av 
pojkarna ofta eller alltid överens med sina lärare. Motsvarande siffra i årskurs 7 är 92 procent för 
flickorna och 91 procent för pojkarna, och i gymnasiets första år 96 procent för både flickor och 
pojkar. Vidare uppger 1 procent av flickorna och 2 procent av pojkarna, i årskurs 4 såväl som i årskurs 
7, att de aldrig eller sällan kommer överens med sina lärare. Motsvarande siffror i gymnasiets första 
år är 0.2 procent för flickorna respektive 0.7 procent för pojkarna. Figur 42 visar andelen elever i 
länet som kommer bra överens med sina lärare, fördelat på kön och årskurs, presenterat som 
medeltal för de två senaste läsåren. Resultaten visar att det är främst alternativen ofta och alltid som 
nyanseras mellan årskurserna samt att eventuella könsskillnader är utjämnade vid första året på 
gymnasiet i frågan om att komma överens med sina lärare.   
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Figur 43. 

 
Figur 43 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun. 32 
Resultaten i figuren ovan, som presenteras som ett medeltal för de senaste två läsåren, tyder på att 
spridningen mellan länets kommuner är störst för årskurs 7 gällande att ofta eller alltid komma 
överens med sina lärare. De flesta kommunerna har relativt liten spridning mellan årskurserna, med 
undantag för Älvsbyn, Boden, Haparanda och Pajala som har relativt stor skillnad mellan årskurserna 
och då främst mellan årskurs 7 och gymnasiets första år.  
 

                                                           
32 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras inte de årskurserna med låg andel respondenter, <50. 
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Figur 44. 

 
Figur 44 visar andelen elever i länet som anser att stämningen i sin klass är bra eller mycket bra, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs 4 är 
det 70 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna som tycker att stämningen är bra eller mycket 
bra i klassen. Detta medan 8 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna tycker att stämningen är 
dålig eller mycket dålig. I årskurs 7 har andelen som tycker att stämningen är god ökat till 78 procent 
för flickorna och 80 procent för pojkarna medan andelen som anser att stämningen är dålig eller 
mycket dålig minskat till ca 5 procent bland flickor och 3 procent bland pojkar. I gymnasiets första år 
är motsvarande siffror för god stämning 88 procent för flickor och 92 procent för pojkar, medan 
andelen som tycker stämningen är dålig/mycket dålig minskat ytterligare till ca 1 procent, gäller båda 
könen. Figuren ovan pekar mot att en upplevd god stämning i klassen ökar med ålder samt att 
eventuella könsskillnader är ytterst små, dock tydligast i gymnasiets första år.   
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Figur 45. 

 
Figur 45 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun. 33 
Resultaten visar på att det finns en spridning mellan årskurserna inom respektive kommun, med 
undantag för Arjeplog och Arvidsjaur som har är relativt stabila utfall mellan årskurserna. Inom de 
flesta kommuner finns en tendens, i enlighet med länets genomsnitt, att upplevd god stämning i 
klassen ökar med ålder, med undantag för Älvsbyn, Haparanda, Jokkmokk och Övertorneå. Om detta 
är undantag eller beror på något särskilt inom kommunerna är osäkert.  
 
 
 

  

                                                           
33 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Arbetsro 
Arbetsro mäts i elevhälsoenkäten genom en direkt fråga om hur ofta eleven upplever att hen har 
arbetsro under lektionerna.   

Figur 46. 

 
Figur 46 visar andelen elever i länet som upplever att de har ofta eller alltid arbetsro på lektionerna, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att arbetsro ökar med stigande 
årskurs. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs 4 upplever 51 procent av flickorna och 55 
procent av pojkarna att de ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna. I årskurs 7 är motsvarande 
siffror 59 procent för flickor och 65 procent för pojkar, och i gymnasiets första år 77 procent för 
flickor respektive 83 procent för pojkar. Bland eleverna i de yngre åldrarna har cirka en tiondel 
uppgett att de sällan eller aldrig har arbetsro (10 procent i årskurs 4 och 8 procent i årskurs 7). 
Genomgående genom åren som ingår i undersökningen verkar arbetsron öka med ålder. Vidare 
pekar resultaten mot att större andel pojkar ofta eller alltid har arbetsro i jämförelse med flickor, 
även om könsskillnaderna är relativt små. Slutligen verkar andelen elever som ofta eller alltid har 
arbetsro ha minskat de senaste åren, förutom i gruppen pojkar i gymnasiets första år.    
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Figur 47. 

 

Figur 48. 

Figur 47 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun.34 Figur 48 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet 
för de senaste tre åren presenteras. Resultaten visar att gällande årskurs fyra minskar andelen som 
ofta eller alltid har arbetsro på lektionerna mellan perioderna, i enlighet med länsgenomsnittet, med 
undantag för Arjeplog, Arvidsjaur, och Haparanda. För årskurs sju finns fler undantag från 

                                                           
34 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 eller för gymnasieklass 1 pga. låg andel respondenter, <50. 
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genomsnittet, denna gång Älvsbyn, Jokkmokk, Kiruna och Övertorneå; och för gymnasiets första år är 
det ungefär hälften av kommunerna som visar en minskning av arbetsro över tid och cirka hälften en 
ökning.  

Trygghet 
Trygghet mäts i elevhälsoenkäten genom en direkt fråga om hur ofta eleven känner sig trygg i skolan. 

Figur 49.  

 
Figur 49 visar andelen elever i länet som upplever att de alltid känner sig trygg i skolan, fördelat på 
kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra känner sig 
61 procent av flickorna och 63 procent av pojkarna sig alltid trygga i skolan. I årskurs sju känner sig 54 
procent av flickorna och 70 procent av pojkarna sig alltid trygga i skolan. I gymnasiets första år är 
motsvarande siffror 65 respektive 76. Resultaten visar att medan pojkarnas känsla av trygghet på 
skolan ökar med stigande ålder så syns inte samma mönster bland flickorna som är trygg i mindre 
utsträckning i årskurs sju än i de två andra årskurserna. Vi ser även att medan könsskillnaderna är 
marginella i årskurs 4 så går de att utläsa i de äldre årskurserna, med fördel för pojkarna som verkar 
känna sig trygg i större utsträckning än flickorna. Sett över dessa tre läsår tenderar andelen som alltid 
känner sig trygg i skolan minska i grupperna: pojkar i gymnasiets första år, samt flickorna i årskurs 
sju. Könsskillnaderna är statistiskt signifikanta.35    

                                                           
35 Chi square-test p= 0.00 
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Figur 50. 

 
Figur 50 visar andelen elever i länet som upplever att de ofta eller alltid känner sig trygg i skolan, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsår 2018/19 visar att majoriteten 
av länets elever ofta eller alltid känner sig trygga i skolan. I årskurs fyra är andelen som ofta eller 
alltid känner sig trygg i skolan 87 procent för flickor och 89 procent för pojkar. I årskurs sju är det 89 
procent av flickorna och 96 procent av pojkarna som ofta eller alltid känner sig trygga. Motsvarande 
siffror i gymnasiets första år är 95 respektive 97 procent. I jämförelse med Figur 49 (som endast 
presenterar svarsalternativer alltid) så kvarstår de tydliga könsskillnaderna i årskurs sju medan de har 
jämnats ut något i gymnasiets första år. I denna figur syns nu könsskillnader även i årskurs fyra, även 
dessa till fördel för pojkarna. Resultaten som visas i Figur 50 pekar mot att samtliga elevers trygghet 
ökar successivt med stigande ålder, oavsett kön och läsår (det vill säga att ”dippen” för flickor i 
årskurs sju märks inte av i figur 50).   
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Figur 51. 

 
Figur 51 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun och 
presenteras som genomsnitt för de tre senaste läsåren. 36 Många kommuner visar en ökad trygghet i 
skolan i takt med ökad ålder men flera undantag finns, dessa är: Haparanda, Jokkmokk, Kalix, 
Övertorneå och Pajala. I de flesta kommunerna är andelen gymnasieelever som är trygga störst, med 
undantag för Jokkmokk och Övertorneå (som båda visar en relativt hög andel trygga elever i årskurs 
sju).  

Utsatthet för mobbning 
Med mobbning menas att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social 
grupp. Exempel på handlingar är fysisk eller psykisk misshandel, förtal och utfrysning. Frihet från våld 
är en mänsklig rättighet. Det finns starka samband mellan mobbning och hälsoproblem bland barn 
och unga, bland annat en högre risk för somatiska och psykiska besvär. Tidigare analyser på data från 
hälsosamtalen i skolan i Norrbotten har visat att det finns ett signifikant samband mellan en 
kränkningsfri skolmiljö och skoltrivsel, sambandet gäller främst i årskurs fyra men även i årskurs sju. 
Inget signifikant samband syns i första året i gymnasiet [5]. Nationella data redovisar att det är 
vanligare att 11-åriga flickor uppger att de är mobbade än 15-åriga flickor, men i övrigt finns inga 
skillnader mellan åldersgrupper, och inga skillnader finns mellan könen [4].37 Data som samlats via 
hälsosamtalet i skolan i Norrbotten visar att det är vanligast att bli utsatt för kränkningar/bli utfryst i 
årskurs fyra. 

Mobbning mäts i elevhälsoenkäten genom två frågor: Har du blivit utsatt för mobbning/känt dig 
utanför de tre senaste månaderna? och Blir någon av dina skolkamrater utsatta för mobbning eller är 
utanför? 

                                                           
36 Resultaten för Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
37 Frågan om mobbning är formulerad på annat sätt än i enkäten för elevhälsosamtalen i skolan i Norrbotten, och därför inte helt 
jämförbart.  
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Figur 52. 

 
Figur 52 visar andelen elever i länet som upplevt att en skolkamrat blivit utsatt för mobbning eller 
känt sig utanför de senaste tre månaderna, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. 
Resultaten för läsår 2018/19 visar att majoriteten inte upplever att en skolkamrat blivit utsatt för 
mobbning eller känt sig utanför de senaste tre månaderna.38 I årskurs fyra svarar 20 procent av 
flickorna och 19 procent av pojkarna att de under de senaste tre månaderna upplevt att en 
skolkamrat varit mobbad/känt sig utanför. Motsvarande siffror för årskurs sju är 12 procent bland 
flickorna och 9 procent bland pojkarna, och i gymnasiets första år är det 7 procent respektive 3 
procent. Upplevelsen av att skolkamrater blir mobbade/utanför minskar med stigande ålder och är 
något vanligare bland flickor i jämförelse med pojkar.39 Vidare har upplevelsen ökat i gruppen elever i 
årskurs 4 under de senaste tre åren.  

                                                           
38 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
39 Könsskillnaderna är statistiskt signifikanta i samtliga årskurser. Chi-Square test p= .00.  
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Figur 53. 

Figur 53 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun och 
presenteras som genomsnitt för de tre senaste läsåren. 40 I de flesta kommuner är det vanligast att 
uppleva att en skolkamrat är mobbad/utanför i årskurs fyra, med undantag för Kalix och Pajala där 
det istället är vanligast i årskurs sju. I majoriteten av kommunerna är det ovanligast att uppleva detta 
i gymnasiet, med undantag för Jokkmokk där det istället är ovanligast i årskurs sju.  

Figur 54. 

 

                                                           
40 Resultaten för Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Figur 54 visar andelen elever i länet som upplever att de själva blivit utsatt för mobbning eller känt 
sig utanför de senaste tre månaderna, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten 
för läsår 2018/19 visar att majoriteten inte upplever sig ha blivit mobbad/känt sig utanför under de 
senaste tre månaderna.41 I årskurs fyra svarar 13 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna att 
de har blivit mobbad/känt sig utanför. I årskurs sju är andelen mindre, 9 procent bland flickorna och 
4 procent bland pojkarna. Och i gymnasiets första år har det minskat ytterligare till 5 procent bland 
flickorna och 3 procent bland pojkarna. Under de tre år frågan har ställts till eleverna har andelen 
som upplevt sig mobbad/känt sig utanför succesivt minskat med stigande ålder. Andelen elever som 
upplever sig mobbad/utanför har ökat vid årets mätningar i jämförelse med läsåret 2016/17, gäller 
mer eller mindre samtliga elevgrupper. Under de två senaste läsåren syns en viss könsskillnad, 
nämligen att det är något vanligare bland flickor att uppleva sig mobbad/känna sig utanför.  

Figur 55. 

 
Figur 55 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun och 
presenteras som genomsnitt för de tre senaste läsåren. 42 I de flesta kommuner, i enlighet med 
länsgenomsnittet, är det vanligast att uppleva sig mobbad/känna sig utanför i årskurs fyra; med 
undantag för Arjeplog, Kalix och Pajala. . I majoriteten av kommunerna är det ovanligast att uppleva 
detta i gymnasiet, med undantag för Jokkmokk och Övertorneå där det istället är ovanligast i årskurs 
sju.  

Utsatthet för sexuella kränkningar och våld 
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Att ställa frågan om våld och sexuellt ofredande är viktigt då 
det inte är ovanligt att bli utsatt för olika former av våld eller sexuella kränkningar. Det är svårt att 
veta vem som utsätts (och utsätter) utan att fråga eftersom tecknen inte alltid finns eller är diffusa. 

                                                           
41 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
42 Resultaten för Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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En våldsutsatthet kan påverka barn och ungdomars hälsa, studieresultat samt deras psykologiska, 
fysiologiska och sociala utveckling. Att ställa frågan, och genom ett gott bemötande, ökar chansen till 
att barn och unga som utsätts för våld eller sexuellt ofredande upptäcks och får hjälp och stöd så 
tidigt som möjligt.  

Killar blir ofta utsatta för våld av andra killar. För tjejer sker våldet vanligast i nära relationer samt att 
det är vanligt att bli utsatt för sexuellt våld. HBTQ-personer samt personer med 
funktionsnedsättningar kan vara mer utsatta för våld än populationen i övrigt.  

I en analys från Brottsförebyggande rådet 2018 framkommer att nästan var femte ung person i 
åldrarna 16–24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner [17]. Få har 
dock anmält händelserna.   

I en studie från Stiftelsen allmänna barnhuset (2016) framgick det att de flesta eleverna i 
undersökningen inte utsatt för något vålds alls från en vuxen. När de räknade in alla former av 
barnmisshandel – fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, upplevt våld mellan vuxna i familjen och 
sexuella övergrepp – har totalt 44 procent utsatts för någon typ av barnmisshandel någon gång 
under livet. Majoriteten av den barnmisshandel som elever har utsatts för är mindre allvarligt våld 
vid enstaka tillfällen. Men nästintill nio procent har varit utsatta för tre eller fler olika former av 
barnmisshandel. Samma elever har ofta även utsatts för grövre och upprepad misshandel [18]. Det 
finns även samband mellan att ha upplevt barnmisshandel och att inte få välja sin egen partner [19]. 

Ungefär 10 % av alla barn i Sverige upplever våld i hemmet någon gång, 5 % har gjort det ofta. Många 
barn som upplever våld i hemmet blir också själva utsatta för våld. Dock ställs inte frågan om eleven 
upplevt våld/bevittnat våld i hemmet i enkäten för elevhälsosamtalset [20].  

Sexuella kränkningar och våld mäts i elevhälsoenkäten genom två frågor: Alla har rätt att bestämma 
över sin egen kropp. Har du varit med om att någon gjort något mot dig som inte kändes bra? och 
Har du blivit utsatt för våld/sexuellt ofredad någon gång? 
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Figur 56. 

 
Figur 56 visar andelen elever i länet som upplever att de blivit utsatt för något mot deras kropp som 
inte kändes bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Frågan preciserar dock ej när, eller 
hur ofta, detta ska ha skett. Resultaten för läsår 2018/19 visar att majoriteten inte upplevt detta.43 I 
årskurs fyra är det 13 procent av flickor och 14 procent av pojkar som uppger att de blivit utsatta för 
något mot deras kropp som inte kändes bra. I årskurs sju är andelen mindre, 9 procent bland flickor 
och 7 procent bland pojkar. Skillnaderna mellan könen i dessa två årskurser är små och omvända i 
det att det är något vanligare att svara jakande på frågan bland pojkar i årskurs fyra och bland flickor 
i årskurs sju. Ett tydligare könsmönster framträder i årskurs ett i gymnasiet där 18 procent av flickor 
och 8 procent av pojkar svarar att de blivit utsatt för något mot sin kropp som inte kändes bra. 
Medan det är vanligast för pojkar att uppleva detta i årskurs fyra är det vanligast för flickorna att 
uppleva det i gymnasiets första år, när dessa tre årskurser jämförs. Resultaten pekar mot att andelen 
flickor i gymnasiet som varit med om detta minskat något under dessa tre läsår. Sett till den totala 
andelen elever (dvs. oavsett kön) som svarat jakande på frågan är det i stort sett lika vanligt i årskurs 
fyra (13 procent) som i första året i gymnasiet (13 procent), och minst vanligt är det i årskurs 7 (8 
procent).  
 

                                                           
43 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
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Figur 57. 

 
Figur 57 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun och 
presenteras som genomsnitt för de tre senaste läsåren. 44 I de flesta kommuner, i enlighet med 
länsgenomsnittet, är det vanligast att inte svara jakande på frågan om en blivit utsatt för något mot 
sin kropp som inte kändes bra i årskurs sju, med undantag för Boden och Pajala. I övrigt är det 
relativt liten skillnad inom kommunerna i hur vanligt det är att uppleva att ha blivit utsatt för detta i 
årskurs fyra jämfört med första året på gymnasiet, i enlighet med länsgenomsnittet. Undantagen är 
Haparanda och Jokkmokk som har relativt stor skillnad mellan dessa två årskurser. 

                                                           
44 Resultaten för Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Figur 58. 

 
Figur 58 visar andelen elever i länet som upplever att de blivit utsatt för våld eller sexuellt ofredad 
någon gång, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Frågan preciserar dock ej när, eller hur 
ofta, detta ska ha skett, förutom i enkäten för läsår 16/17 då den formulerades annorlunda.45 
Resultaten för läsår 2018/19 visar att majoriteten (över 90 procent) av länets elever svarar att de inte 
blivit utsatta för våld eller sexuellt ofredad någon gång. Av eleverna i årskurs sju svarar 4 procent av 
flickorna och 2 procent av pojkarna att de blivit utsatta för våld eller sexuellt ofredad någon gång. 
Motsvarande siffror i första året i gymnasiet är 13 procent respektive 3 procent. Medan det för 
pojkarna är en marginell skillnad mellan årskurserna är det bland flickorna en betydligt större andel 
flickor i gymnasiets första år som uppger att de blivit utsatta för detta, i jämförelse med årskurs sju. 
Detta innebär även att könsskillnaderna är mer påtagliga i gymnasiets första år där mer än var tionde 
flicka svarar att hon blivit utsatt. Sett över tid visar resultaten från de tre senaste läsåren att ingen 
utveckling verkar ske åt något håll, inte heller verkar könsskillnaderna förändras.  
 

                                                           
45 För läsår 17/18 och 18/19 formuleras frågan: Har du blivit utsatt för våld/sexuellt ofredad någon gång? Medan den för läsår 16/17 
formulerades: Har du blivit utsatt för våld/blivit sexuellt ofredad i skolan eller på fritiden. Frågan blir något mer preciserad men utelämnar 
hemmet som arena för våld/sexuellt ofredande.  
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Figur 59. 

 
Figur 59 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun och 
presenteras som genomsnitt för de tre senaste läsåren. 46 I de flesta kommuner, i enlighet med 
länsgenomsnittet, är det vanligast att blivit utsatt för våld/sexuellt ofredad någon gång i årskurs ett i 
gymnasiet, med undantag för Pajala. De tre kommuner med störst skillnad mellan de två årskurserna 
är Arvidsjaur, Jokkmokk och Haparanda. Gällivare har lägst andel sett till årskurs sju medan Pajala har 
lägst andel sett till första året i gymnasiet.   

Stress över skolarbetet 
Elevhälsoenkäten fångar stress genom en direkt fråga om upplevd stress över skolarbetet hos eleven 
samt genom frågan om hur eleven upplever att skolarbetet fungerar.  Resultaten för läsår 2018/19 
visar att majoriteten av eleverna är stressade över skolarbetet ibland, med undantag för gruppen 
pojkar i årskurs sju där de flesta istället svarade att de sällan är stressade över skolarbetet. 
 
Nationellt sett har den upplevda skolstressen ökat de senaste åren bland flickor i alla undersökta 
årsgrupper (11, 13 och 15 år) samt för 15-åriga pojkar [4]. Andelen elever, på nationell nivå, som 
anger att de ofta eller väldigt ofta har för mycket skolarbete har ökat hos majoriteten av eleverna, 
liknande resultat ses hos andelen som anger att skolarbetet ofta eller väldigt ofta är svårt [4].   

                                                           
46 Resultaten för Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Figur 60. 

 
Figur 60 visar andelen elever i länet som känner att de ofta eller alltid är stressade över skolarbetet, 
fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Resultaten för läsår 2018/19 visar att bland flickor i 
årskurs sju svarar 29 procent att de ofta eller alltid är stressade, respektive 13 procent bland 
pojkarna. I gymnasiets första år är det istället 38 procent av flickorna som känner sig stressad medan 
det bland pojkarna är 15 procent. För båda könen är det vanligare att vara stressad i gymnasiet än i 
årskurs sju, med en relativt större skillnad mellan årskurserna bland flickor än bland pojkar. Sett över 
tid visar Figur 60 att andelen som känner sig stressad av skolarbetet ökar i gruppen flickor medan det 
i gruppen pojkar är relativt stabilt mellan läsåren.  
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Figur 61. 

Figur 61 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som ofta eller alltid känner sig stressade av skolarbetet.47 Resultaten 
visar att de flesta kommuner har en negativ utveckling med ökad andel elever som ofta eller alltid 
känner sig stressade av skolarbetet. Undantagen är Älvsbyn (både årskurs sju och första året i 
gymnasiet), Arjeplog (första året i gymnasiet), Kiruna (årskurs sju), och Pajala (första året i 
gymnasiet).   

                                                           
47 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 eller för gymnasieklass 1 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 62. 

Figur 62 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som sällan eller aldrig känner sig stressade av skolarbetet.48 Resultaten 
visar att de flesta kommuner har en negativ utveckling med minskad andel elever som sällan eller 
aldrig känner sig stressade av skolarbetet. Undantagen är Älvsbyn (både årskurs sju och första året i 
gymnasiet), Arvidsjaur (årskurs sju), Kiruna (årskurs sju), Övertorneå (årskurs sju), samt Pajala (första 
året i gymnasiet) som istället ser en ökning av andelen som sällan eller aldrig känner sig stressad över 
skolarbetet.  
 
 

                                                           
48 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 eller för gymnasieklass 1 pga. låg andel respondenter, <50. 



 

74 
 

Figur 63. 

 
Figur 63 visar hur länets elever svarat på frågan om hur de tycker att skolarbetet fungerar för dem, 
resultaten är presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de 
senaste två läsåren. Figuren visar att andelen som anser att skolarbetet fungerar mycket bra minskar 
med stigande årskurs och istället ökar andelen som svarar att det fungerar bra och varken bra eller 
dåligt. Medan det är vanligare bland gruppen pojkar att tycka att skolarbetet fungerar dåligt eller 
mycket dåligt i årskurs fyra är det vanligare bland flickor att svara det i årskurs sju och första året i 
gymnasiet. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra svarar 3 procent av pojkarna att de 
tycker skolarbetet fungerar dåligt eller mycket dåligt för dem medan det bland flickorna är 2 procent. 
I årskurs sju är motsvarande siffror 4, respektive 2 procent. Och i gymnasiets första år 3, respektive 1 
procent. I årskurs fyra svarar 90 procent flickorna och 86 procent av pojkarna att de tycker 
skolarbetet fungerar bra eller mycket bra för dem. I årskurs sju är motsvarande siffror 82, respektive 
85 procent. Och i gymnasiets första år är det 77 procent av länets elever i gruppen flickor som svarar 
att skolarbetet fungerar bra eller mycket bra för dem, i gruppen pojkar svarar 83 procent detta.  
Dessa resultat pekar mot att upplevelsen av att skolarbetet fungerar bra eller mycket bra minskar 
successivt med stigande årskurs, oberoende av kön, men att skillnaderna mellan årskurserna (i 
andelen som tycker skolarbetet fungerar bra eller mycket bra) är något större i gruppen flickor. Dock 
är könsskillnaderna små och en bör dra slutsatser med försiktighet.       
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Figur 64. 

 
Figur 64 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun. 49 
Majoriteten av eleverna upplever att skolarbetet fungerar bra eller mycket bra för dem i samtliga av 
länets kommuner som kan redovisas. Viss variation finns mellan kommunerna. Arvidsjaur, 
Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå visar på liknande mönster som länsgenomsnittet med en 
minskad andel elever som upplever att skolarbetet fungerar bra eller mycket bra för dem med 
stigande årskurs. Älvsbyn, Boden och Pajala har liknande mönster i det att eleverna i årskurs sju visar 
på lägst andel elever som upplever att skolarbetet fungerar bra eller mycket bra. Gällivare sticker ut 
genom att ha högst andel bland eleverna i årskurs sju och dessutom relativt små skillnader mellan 
årskurserna. Pajala sticker ut som den kommunen där det är vanligast att anse att skolarbetet 
fungerar bra eller mycket bra i gymnasiets första år. Då resultaten baseras på endast två läsår är de 
desto mer påverkade av förhållanden som är mer eller mindre beroende av enskilda klasser, 
framförallt i länets mindre kommuner. Säkrare resultat kan utläsas över tid.  

                                                           
49 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras endast några årskurser pga. låg andel respondenter i övriga årskurser, <50. 
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Figur 65. Stress över skolarbetet visas på y-axeln och upplevelsen av hur skolarbetet fungerar visas på x-axeln. 

 
Data från årets enkätundersökning visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan stress 
över skolarbetet och hur en upplever att skolarbetet fungerar.50 Detta är måhända inte förvånande. 
Vad som dock kan vara av intresse att titta närmare på är det könsskillnader som visar sig i 
sambandet mellan dessa variabler, se Figur 65. Bland annat pekar resultaten mot att en relativt stor 
andel pojkar som anser att skolarbetet fungerar dåligt även svarar att de inte känner sig stressad 
över skolarbetet, något som inte syns i motsvarande grupp bland flickor. Medan det är ungefär lika 
stor andel av flickor som pojkar som svarar att de alltid är stressade över skolarbetet, av de elever 
som svarar att de tycker skolarbetet går mycket dåligt så är det betydligt större andel flickor än 
pojkar som alltid eller ofta är stressade av de elever som svarar att skolarbetet går dåligt eller varken 
bra eller dåligt.  

Skolfrånvaro 
När elever stannar hemma från skolan utan att vara sjuk brukar det ses som en signal om att något 
inte står rätt till med eleven och dess relation till skolan. Det kan röra sig om olika anledningar, 
exempelvis psykisk ohälsa, känsla av hopplöshet för framtiden, mobbning eller stress över 
skolarbetet. Sker detta vid upprepade tillfällen kan det ha stark negativ påverkan på en elevs 
skolutveckling. Att klara grundskolan och gymnasiet (tillika eftergymnasial utbildning) har stark 
koppling till ett flertal positiva hälsofaktorer. Att skolka från skolan kan vara ett sent symptom för ett 
problem som funnits en längre tid. Att arbeta med hemmasittare/elever som skolkar är ett viktigt 
arbete för att förebygga än mer lidande för individen, att förebygga att elever hamnar i situationer 
där de känner att de behöver skolka är än bättre, och att främja barn och ungas välmående är 
måhända det bästa.       

 

                                                           
50 Chi square-test p= 0.00 
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Bland annat visar tidigare studier att risken att drabbas av sjukdom och förtidig död minskar med 
längre utbildning, högstatus-yrken och högre inkomst, oavsett kön och socioekonomisk bakgrund. 
Tidigare forskning har även pekat på ett starkt samband mellan intelligens under barndomen och 
hälsa i vuxenlivet [11]. Detta skulle kunna innebära att genom att skapa jämlika förutsättningar för 
elever att utveckla sin intelligens, skaffa sig en längre utbildning och/eller högre inkomst så kan även 
hälsan i framtida vuxna befolkning bli mer jämlik. Detta talar för att en fortsatt utveckling av förskola, 
skola och stöd till föräldrar (och övriga främjande insatser) går i linje med svensk folkhälsopolitik. 

Resultaten för läsår 2018/19 visar att majoriteten av länets elever i årskurs sju och i gymnasiets 
första år aldrig väljer att stanna hemma utan att vara sjuk: 81 procent av flickor och 82 procent av 
pojkar i årskurs sju, 67 procent av flickor och 75 procent av pojkar i gymnasiets första år. Bland dem 
som väljer att stanna hemma utan att vara sjuk är det vanligast svara att det sker några gånger per år 
(14 procent av flickorna, och 15 procent av pojkarna i årskurs sju; och 25 procent av flickorna och 20 
procent av pojkarna i gymnasiets första år).  

Figur 66. 

 
Figur 66 visar andelen elever i länet som uppger att de väljer att stanna hemma från skolan några 
gånger i månaden eller oftare utan att vara sjuk, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. 
Resultaten för läsår 2018/19 att bland flickor i årskurs sju väljer 5 procent att stanna hemma några 
gånger i månaden eller oftare, motsvarande siffra för pojkar är 3.5 procent. I första året i gymnasiet 
väljer 8 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna att stanna hemma några gånger i månaden 
eller oftare. Figuren ovan visar att andelen elever som uppger detta har ökat något sedan läsåret 
2013/14. Genom åren har en större andel flickor stannat hemma från skolan, i jämförelse med 
pojkar. Figuren visar även att det är vanligare att elever i gymnasiet stannar hemma några gånger i 
månaden eller oftare än elever i årskurs sju.  
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Figur 67. 

Figur 67 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som aldrig väljer att stanna hemma från skolan utan att vara sjuk.51 
Figuren visar att det i de flesta kommuner har skett en minskning mellan perioderna 1 och 2 av 
andelen elever i årskurs sju som aldrig väljer att stanna hemma från skolan utan att vara sjuk. 
Undantagen är Gällivare, Kalix och Övertorneå. Gällande första året i gymnasiet är det mer variation 
av resultaten. I Älvsbyn, Arvidsjaur och Luleå är resultaten mer eller mindre oförändrade mellan de 
två perioderna medan det i Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna och Pajala skett en ökning i 
andel elever som aldrig väljer att stanna hemma. I Jokkmokk, Kalix, Övertorneå och Piteå har det 
istället skett en minskning.  
 
För att ge en mer rättvis bild över spridningen mellan kommunerna kan en djupare analys över de 
som väljer att stanna hemma från skolan behöva göras för respektive kommun. Exempelvis kan det i 
en kommun vara ett problem med få elever som stannar hemma ofta medan det i en annan kommun 
är problem med många elever som stannar hemma ”endast” några gånger per år.  

                                                           
51 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 eller för gymnasieklass 1 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 68. 

 
Data från de senaste sex läsåren visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 
skolfrånvaro och självskattad hälsa.52 Figur 68 visar att större andel elever, i gymnasiets första år, 
som aldrig har skolfrånvaro även skattar sin hälsa som bra/mycket bra. Störst skillnad i hälsa 
återfinns inom gruppen flickor. Elever i årskurs sju visar liknande resultat. Dessutom visar data från 
de senaste sex åren att samband finns mellan att ha skolfrånvaro och att inte ha en vuxen att prata 
med, inte ha en kompis att prata med, inte alltid känna sig trygg på skolan, känna sig 
ledsen/nedstämd, samt att vara mobbad/utfryst.53 

Fysiska miljöer 
Den fysiska miljön i skolan är oerhört viktig för skolelevers trivsel och arbetsmiljö. I hälsosamtalet i 
skolan frågas eleven vad hen anser om matsalen, toaletterna, duscharna, idrottshallen, 
skolgården/rasthallen, samt klassrummen. Ljud, ljus, ventilation, matro, samt trevliga 
utomhusmiljöer kan tänkas ha stor påverkan på elevers mående och trivsel. Dock kan det inte 
uteslutas att i frågan om de fysiska miljöerna så finns även psykosociala aspekter invävt i elevernas 
svar. Exempelvis visar resultaten att eleverna i Norrbotten är minst nöjda med toaletter och duschar. 
Det kan röra sig om att dessa miljöer är otrevliga eller smutsiga, men det kan även tänkas handla om 
att det är miljöer där vuxna inte finns i samma utsträckning eller upplevs som otrygga av andra 
anledningar.  

                                                           
52 Chi square-test p= 0.00. Både i årskurs sju och första året i gymnasiet. 
53 Chi square-test p= 0.00. Både i årskurs sju och första året i gymnasiet. 
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Figur 69. 

 
Figur 69 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att matsalen/matplatsen är ganska bra 
eller mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av 
länets elever tycker att matsalen är bra. Det är större andel av elever i årskurs fyra som är positiv till 
matsalen genom åren än i årskurs sju. Resultaten är relativt stabila över tid, en liten minskning av 
andelarna som tycker att matplatserna är bra kan ses bland eleverna i årskurs sju sedan läsår 
2015/16. Resultaten för läsår 2018/19 visar att bland länets elever är det 86 procent av eleverna i 
årskurs fyra (oavsett kön) som tycker att matsalen är ganska bra eller mycket bra, i årskurs sju är 
andelen 80 procent av flickorna och 77 av pojkarna.  
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Figur 70. 

Figur 70 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att matsalen/matplatsen är ganska bra eller mycket bra.54 De 
flesta av länets kommuner har i period 2 en minskad andel elever i årskurs 4 som tycker att matsalen 
är ganska eller mycket bra. Undantagen är Älvsbyn, Haparanda, Jokkmokk och Kiruna som har en 
ökning medan Gällivare har relativt oförändrat resultat mellan perioderna. I årskurs sju har ungefär 
hälften av kommunerna en ökning och hälften en minskning. Jokkmokk är den kommunen med störst 
skillnad mellan perioderna i årskurs fyra, och Jokkmokk tillsammans med Älvsbyn har störst skillnad 
mellan perioderna i årskurs sju.   

                                                           
54 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 71. 

 
Figur 71 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att toaletterna är ganska bra eller 
mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att lite mindre än hälften 
av länets elever tycker att toaletterna är ganska bra eller mycket bra, att det är något vanligare bland 
flickor att tycka att toaletterna är bra, samt att resultaten är relativt stabila över tid. Det är ingen 
större skillnad mellan årskurserna i upplevelsen av toaletterna men eleverna i årskurs fyra verkar 
uppleva toaletterna något bättre än eleverna i årskurs sju. Resultaten för läsår 2018/19 visar att det 
är vanligast att eleverna i årskurs fyra svarar att de tycker att toaletterna är ganska bra (39 procent 
av flickorna och 33 procent av pojkarna) och det är näst vanligast att svara att de tycker att 
toaletterna varken är bra eller dåliga (23 procent bland flickorna och 22 procent bland pojkarna). 
Samma gäller för årskurs sju där 39 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna svarar att de 
tycker toaletterna är ganska bra, och 31 respektive 33 procent svarar att de tycker toaletterna varken 
är bra eller dåliga. Sett till de som tycker att toaletterna är mycket dåliga eller ganska dåliga svarar 24 
procent av flickorna och 29 procent av pojkarna i årskurs fyra att de tycker det. Motsvarande siffror i 
årskurs sju är 24 procent, respektive 28 procent. Könsskillnaderna är relativt små men gruppen 
pojkar verkar uppleva toaletterna som något sämre än gruppen flickor, oberoende av årskurs och 
läsår.     
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Figur 72. 

Figur 72 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att toaletterna är ganska bra eller mycket bra.55 Det har skett 
en minskning i andelen elever som anger att de tycker att toaletterna är ganska bra eller mycket bra i 
båda årskurserna i Arjeplog, Boden, Kalix, och Piteå. Samt en minskning i årskurs fyra i Arvidsjaur, och 
en minskning i årskurs sju i Jokkmokk, Luleå och Pajala. Det har även skett en ökning mellan 
perioderna av andelen elever som tycker att toaletterna är ganska, eller mycket, bra. I Älvsbyn, 
Haparanda, Kiruna och Övertorneå har det skett en ökning i båda årskurserna. I Gällivare, Jokkmokk, 
Luleå och Pajala har det skett en ökning i årskurs fyra, och i Arvidsjaur i årskurs sju. Störst andel 
elever som tycker toaletterna är bra i årskurs fyra har Övertorneå, och i årskurs sju Arjeplog. Störst 
skillnad mellan perioderna har årskurs sju i Arvidsjaur, där det skett nära en fördubbling i andelen 
som tycker att toaletterna är ganska, eller mycket, bra.  
 

                                                           
55 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 73. 

 
 
Figur 73 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att duscharna är ganska bra eller 
mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att resultaten är relativt 
stabila över tid, att inga tydliga könsskillnader verkar existera i frågan om duschar (en liten skillnad 
verkar finnas i årskurs sju, till fördel för gruppen pojkar), och att det inte heller går att utläsa en tydlig 
skillnad mellan årskurserna (dock kan det vara lite vanligare bland elever i årskurs fyra att tycka att 
duscharna är bra, än i årskurs sju). Resultaten för läsår 2018/19 visar att 23 procent av flickorna och 
26 procent av pojkarna i årskurs fyra svarar att de tycker att duscharna är ganska dåliga eller mycket 
dåliga. I årskurs sju är motsvarande siffror 25 respektive 24 procent. Andelen som svarar att de 
tycker duscharna är ganska bra eller mycket bra är i årskurs fyra 56 procent bland flickor och 57 
bland pojkar. Motsvarande siffror för årskurs sju är 50 procent, respektive 53 procent.  
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Figur 74. 

Figur 74 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att duscharna är ganska bra eller mycket bra.56  Det har skett 
en minskning i andel elever som tycker duscharna är ganska eller mycket bra mellan perioderna i 
Älvsbyn (årskurs sju), Arjeplog (båda årskurser), Arvidsjaur (årskurs fyra) Boden (båda årskurser), 
Kalix (båda årskurser), Luleå (årskurs sju), Övertorneå (årskurs fyra), Piteå (årskurs fyra). Det har skett 
en ökning i Arvidsjaur (årskurs sju), Gällivare (båda årskurser), Haparanda (båda årskurser), Jokkmokk 
(båda årskurser), Kiruna (båda årskurser), Luleå (årskurs fyra), Övertorneå (årskurs sju) och Piteå 
(årskurs sju). I Älvsbyn har resultaten för årskurs fyra varit relativt oförändrade mellan perioderna. 
Störst skillnad mellan perioderna har årskurs fyra i Boden och Haparanda. I Arjeplog (båda 
årskurserna) och i Övertorneå (årskurs fyra) är majoriteten av eleverna positiv till duscharna över tid. 
Spridningen mellan kommunerna är relativt stor, främst i årskurs sju.  
 

                                                           
56 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 75. 

 
Figur 75 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att idrottshallen är ganska bra eller 
mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets 
elever är nöjda med idrottshallen; oberoende av kön, årskurs och läsår. Resultaten för läsår 2018/19 
visar att 92 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna i årskurs fyra tycker att idrottshallen är 
ganska eller mycket bra. I årskurs sju är motsvarande siffror 87 procent respektive 89 procent. Inga 
tydliga skillnader finns mellan varken årskurser eller kön.  
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Figur 76. 

Figur 76 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att idrottshallen är ganska bra eller mycket bra.57 Majoriteten 
av eleverna är nöjda i samtliga kommuner. Det har skett en minskning i andel elever som tycker 
idrottshallen är ganska eller mycket bra mellan perioderna i Älvsbyn (båda årskurser), Arjeplog (båda 
årskurser), Boden (båda årskurser), Gällivare (årskurs sju), Haparanda (årskurs sju), Kalix (båda 
årskurser), Luleå (båda årskurser), Övertorneå (årskurs fyra) och Pajala (årskurs fyra). Det har skett en 
ökning i Arvidsjaur (båda årskurser), Gällivare (årskurs fyra), Haparanda (årskurs fyra), Kiruna (båda 
årskurser), Övertorneå (årskurs sju), Pajala (årskurs sju) och Piteå (årskurs sju). Lägst skillnad mellan 
perioderna har årskurs fyra i Piteå där utvecklingen varit oförändrad. Den största skillnaden mellan 
perioderna har årskurs sju i Arvidsjaur där ca 10 procentenheter fler tycker att idrottshallen är bra vid 
period 2.   
 

                                                           
57 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 77. 

 
Figur 77 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att skolgården/rasthallen är ganska bra 
eller mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av 
länets elever tycker att skolgården/rasthallen är ganska eller mycket bra, att en mindre andel elever 
tycker detta i årskurs sju jämfört med årskurs fyra, att utvecklingen är relativt oförändrad över tid 
samt att inga tydliga könsskillnader går att utläsa. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 83 procent av 
flickor och 84 procent av pojkar i årskurs fyra tycker att skolgården är ganska bra eller mycket bra. I 
årskurs sju är motsvarande siffror 67 procent respektive 68 procent.   
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Figur 78. 

Figur 78 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att skolgården/rasthallen är ganska bra eller mycket bra.58 
Gällande skillnader mellan perioderna är det generellt en relativt liten skillnad i de flesta kommuner, 
undantaget årskurs sju i Arvidsjaur, Övertorneå och Pajala där det är relativt stora skillnader mellan 
perioderna. I de flesta kommunerna har det för årskurs fyra skett en ökning av andelen elever som 
tycker att skolgården/rasthallen är ganska eller mycket bra. Undantagen är Kalix, där utvecklingen 
varit relativt oförändrad, och Boden, Gällivare samt Piteå där utvecklingen varit negativ. Även i 
årskurs sju har det i de flesta kommunerna skett en ökning av andelen elever som är positiva till 
skolgården/rasthallen. Undantagen är Älvsbyn, Boden, Gällivare och Luleå där det skett en minskning 
mellan perioderna. Flera kommuner har relativt stor skillnad mellan de två årskurserna.  
 

                                                           
58 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 79. 

 
Figur 79 visar andelen elever i länet som uppger att de tycker att matsalen/matplatsen är ganska bra 
eller mycket bra, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av 
länets elever tycker att klassrummen är ganska eller mycket bra, att en mindre andel elever tycker 
detta i årskurs sju jämfört med årskurs fyra, att utvecklingen är relativt oförändrad över tid (förutom 
en antydan till minskning i årskurs sju de senaste två läsåren), samt att inga tydliga könsskillnader går 
att utläsa. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 88 procent av flickorna och 87 procent av pojkarna i 
årskurs fyra tycker att klassrummen är ganska bra eller mycket bra. Motsvarande siffror för årskurs 
sju är 75 procent, respektive 77 procent.  
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Figur 80. 

Figur 80 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som tycker att klassrummen är ganska bra eller mycket bra.59 Gällande 
skillnader mellan perioderna är det generellt en relativt liten skillnad i de flesta kommuner, 
undantaget Arvidsjaur (årskurs sju), Boden (årskurs sju), Gällivare (årskurs sju) och Haparanda (båda 
årskurser). I de flesta kommunerna har det för årskurs fyra skett en minskning i andelen elever som 
tycker klassrummen är bra, undantagen är Älvsbyn, Arvidsjaur, Haparanda och Jokkmokk. Även i 
årskurs sju har det i de flesta kommunerna skett en minskning av andelen elever som tycker att 
klassrummen är bra, undantagen är Älvsbyn, Arvidsjaur, Jokkmokk och Övertorneå. I de flesta 
kommunerna är det större andel av eleverna i årskurs fyra än i årskurs sju som är positiva till 
klassrummen, störst skillnad mellan årskurserna har Älvsbyn och Haparanda.  
 

Emotionellt stöd från familj, vänner, vuxen 
Att uppleva emotionellt stöd är hälsofrämjande och kan bidra till en känsla av gemenskap, vara en 
indikator till att en individ får hjälp vid behov och att hen känner sig trygg.  

Emotionellt stöd mäts i elevhälsoenkäten genom att eleven får besvara de tre frågorna:  

Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj? 
Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig. 
Jag har någon kompis att prata med om det som är viktigt för mig.   

                                                           
59 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 81. 

 
 
Figur 81 visar hur länets elever svarat på frågan om hur nöjda de är med sitt förhållande till sin familj. 
Resultaten är presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de 
senaste två läsåren. Figuren visar att majoriteten av länets elever är mycket nöjda med relationen till 
sin familj, samt att andelen som är mycket nöjd med sitt förhållande minskar successivt med stigande 
årskurs medan andelarna som svarar att de är nöjd och varken nöjd eller missnöjd ökar. Figuren pekar 
mot att det är större skillnad mellan årskurserna i gruppen flickor än i gruppen pojkar. Resultaten för 
läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra svarar 95 procent av eleverna (oberoende av kön) att de var nöjd 
eller mycket nöjd med sitt förhållande med sin familj, i årskurs sju 89 procent av flickorna och 95 
procent av pojkarna, och i gymnasiets första år 86 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna. 
Sett till elever som svarat att de är missnöjd eller mycket missnöjd med förhållandet till familjen 
svarar 0.6 procent av flickorna och 1.4 procent av pojkarna i årskurs fyra detta. I årskurs sju är 
motsvarande siffror 2.2 procent för flickor och 0.7 procent för pojkar, och i gymnasiets första år 3.5 
procent respektive 2.4 procent.  
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Figur 82. 

 
Figur 82 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun, i 
andelen elever som uppger att de är nöjda/mycket nöjda med sin relation till sin familj. Resultaten är 
presenterade som ett medeltal för de två senaste läsåren.60 Figuren visar att majoriteten av eleverna 
upplever sig nöjda/mycket nöjda med sin relation till familjen, gällande alla tre årskurser i samtliga 
redovisade kommuner. De flesta kommuner har, i enlighet med länsgenomsnittet, en successiv 
minskning i andel elever som är nöjda med familjerelationen med stigande årskurs. Undantagen är 
Älvsbyn, Arvidsjaur och Jokkmokk. Högst andel nöjda elever i årskurs fyra finns i Övertorneå, i årskurs 
sju i Jokkmokk, samt i årskurs ett i gymnasiet i Älvsbyn. Störst skillnad mellan årskurser finns i 
Arvidsjaur (mellan årskurs sju och första året i gymnasiet).   
 

                                                           
60 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras inte de årskurserna med låg andel respondenter, <50. 
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Figur 83. 

 
Figur 83 visar andelen elever i länet som uppger att de har någon kompis att prata med om det som 
är viktigt, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets 
elever har någon kompis att prata med om viktiga saker.61 Även att inga tydliga skillnader mellan 
årskurserna framträder i gruppen flickor men att det däremot pekar mot att det är vanligare att ha 
en kompis att prata med i årskurs sju och i första året i gymnasiet än i årskurs fyra i gruppen pojkar. 
Detta innebär även att könsskillnaderna verkar vara störst i årskurs fyra, sett över tid. Resultaten 
pekar mot att oberoende läsår och årskurs är det vanligare bland flickor än pojkar att ha någon 
kompis att prata med om viktiga saker. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra svarar 95 
procent av flickorna och 90 procent av pojkarna att de har en kompis att prata med. I årskurs sju 
svarar 96 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna att de har det och motsvarande siffror för 
elever i gymnasiets första år är 97 procent respektive 93 procent. Nationella undersökningar visar 
liknande resultat, nämligen att det är något vanligare bland flickor att ha vänner att prata med samt 
att skillnader mellan åldersgrupper inte finns i gruppen flickor men att det i gruppen pojkar är 
vanligare att ha nära vänner att prata med i äldre årskurser än i yngre [3]. 
 

                                                           
61 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
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Figur 84. 

 
Figur 84 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som har någon kompis att prata med om det som är viktigt.62 Det är små 
skillnader mellan perioderna i de olika årskurserna i länets kommuner.  

Figur 85. 

 

                                                           
62 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 i årskurs fyra och sju och varken för period 1 eller två i årskurs ett i gymnasiet pga. 
låg andel respondenter, <50. 
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Figur 85 visar andelen elever i länet som uppger att de har någon vuxen att prata med om det som är 
viktigt, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets 
elever har någon vuxen att prata med om viktiga saker.63 Och att sett över tid finns tendensen att 
andelen minskar med stigande årskurs, främst i gruppen flickor, samt att eventuella könsskillnader är 
marginella. Resultaten för läsåret 2018/19 visar att hela 98 procent av eleverna som svarat på 
enkäten har en vuxen att prata med (oavsett kön). I årskurs sju svarar 96 procent av flickorna och 98 
procent av pojkarna att de har en vuxen att prata med och i gymnasiets första år svarar 94 procent 
att de har det (oavsett kön). Resultaten är relativt stabila över tid. Den gradvisa minskningen i takt 
med ökad ålder syns även i nationella siffror [3]. Data från de senaste sex läsåren visar att det finns 
statistiskt signifikant samband mellan självskattad hälsa och att ha en vuxen eller kompis att prata 
med. Resultaten visar att det är ökad risk att skatta sin hälsa som låg om en inte har en vuxen/kompis 
att prata med, oavsett årskurs, se Figur 87 och 88 nedan.   
 

Figur 86. 

Figur 86 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som har någon vuxen att prata med om det som är viktigt.64 Det är små 
skillnader mellan perioderna i de olika årskurserna i länets kommuner, störst skillnad har Övertorneå 
för årskurs sju där det skett en relativt stor ökning i andelen elever som har någon vuxen att prata 
med. 
 

                                                           
63 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
64 Överkalix kommun presenteras inte för gymnasiet eller period 2 pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 87. Självskattad hälsa visas på x-axeln, att ha en vuxen att prata med visas på y-axeln. 

 

Figur 88. Självskattad hälsa visas på x-axeln, att ha en kompis att prata med visas på y-axeln. 
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Arbete på fritiden 
Arbete på fritiden kan, förutom extra inkomst, ge ungdomen framtidstro i och med att hen har 
kommit in på arbetsmarknaden. Den kan även tänkas att ungdomen skaffar sig ökad självständighet, 
självkänsla och mognad – om förutsättningarna och miljön på arbetsplatsen är god. Men det kan 
även tänkas att arbete på fritiden bidrar till ökad stress och press på individen.  

Figur 89. 

 
Figur 89 visar andelen elever i första året på gymnasiet i länet som uppger att de arbetar på sin fritid, 
fördelat på kön och presenterat över tid. Sett över tid har andelen elever som arbetar på sin fritid 
ökat. Inga statistiskt signifikanta skillnader är synliga mellan flickor och pojkar.65 Resultaten för läsår 
2018/19 visar att 25 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna i gymnasiets första år arbetar på 
fritiden.  
 
 
 

                                                           
65 Pearsson chi square mellan frekvens arbetar på fritiden och kön p=.2 i gymnasiet läsåren 2013/14-2018/19. 
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Figur 90. 

Figur 90 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan perioder inom respektive kommun för 
andelen elever i gymnasiets första år som arbetar på fritiden.66 I de flesta kommuner har det skett en 
ökning mellan perioderna i andelen elever som arbetar på sin fritid, undantagen är Pajala och 
Gällivare. Trots minskningen i Pajala är det en av de tre kommuner som har störst andel elever som 
arbetar på fritiden. Gällivare och Övertorneå är de kommuner som under period 2 haft lägst andel 
elever i fritidsarbete. I Älvsbyn och Arjeplog har det skett en relativt stor ökning mellan perioderna i 
andelen elever som arbetar på fritiden.  
 
 

                                                           
66 Resultaten för Överkalix presenteras inte för årskurs ett i gymnasiet pga. låg andel respondenter, <50. 
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Att känna att en har valt rätt program 

Figur 91. 

 
Figur 91 visar andelen elever i första året på gymnasiet i länet som uppger att de känner att de valt 
rätt program, fördelat på kön och presenterat över tid. Majoriteten av länets elever känner vid första 
året i gymnasiet att de valt rätt program.67 Resultaten är relativt oförändrade över tid och pekar mot 
att det är något vanligare att känna att en valt rätt program i gruppen pojkar. Könsskillnaderna är 
små.68 Resultaten för år 2018/19 visar att 96 procent av flickorna och 98 procent av pojkarna känner 
att de valt rätt program.  
 

                                                           
67 Resultaten presenterar andelar efter det att svaret Vet ej/Ej svar har registrerats som bortfall. Det är dock värt att nämna att en relativt 
stor andel elever svarade detta. Analyser är dock svårt att dra eftersom vet ej och ej svar är sammansatt som ett och samma 
svarsalternativ. 
68 I genomsnitt rör det sig om 1 procentenhet. Pearsson chi square mellan frekvens valt rätt program och kön p=.02 i gymnasiet läsåren 
2013/14-2018/19. 



 

101 
 

Figur 92. 

Figur 92 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan perioder inom respektive kommun för 
andelen elever i gymnasiets första år som känner att de valt rätt program.69 I samtliga kommuner 
uppger majoriteten av eleverna att de känner att de valt rätt program. Jokkmokk redovisar något 
lägre resultat än övriga kommuner för både period 1 och 2. De flesta kommunerna redovisar relativt 
oförändrade resultat mellan perioderna, undantaget är Pajala där det skett en relativt stor ökning av 
andelen elever som känner att de valt rätt program vid period 2, från att vid period 1 ha en relativt 
låg andel elever som kände att de valt rätt.  
  

                                                           
69 Resultaten för Överkalix presenteras inte för årskurs ett i gymnasiet pga. låg andel respondenter, <50. 
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Risk- och frisklevnadsvanor  
Levnadsvanor som skaffas i ung ålder följer ofta med individen i vuxen ålder och kommer påverka 
individens hälsa såväl i ung ålder som framtida hälsa och hälsovanor. Exempelvis visar studier att 
riskbeteenden som en ungdom skaffar sig (som alkohol- och tobakskonsumtion eller beteenden som 
leder till övervikt och fetma) bidrar till somatiska sjukdomar som vuxen (som hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes) [4].  

Tidigare analyser av data från hälsosamtalet i skolan visar att det finns inbördes samband mellan 
levnadsvanor på så vis att en god levnadsvana samvarierar med andra goda levnadsvanor (ex. finns 
samband mellan att äta frukost varje skoldag, att vara fysiskt aktiv på fritiden, dricka sötade drycker i 
mindre utsträckning och spenderar mindre tid framför skärm på fritiden). Det starkaste sambandet 
syntes mellan skärmtid och att dricka sötade drycker (ju fler timmar framför skärm desto högre 
konsumtion av sötade drycker) [5]. 

Genom att röra på sig, både vardagsmässigt och träningsmässigt, och äta nyttigt så mår vi bättre, 
såväl kortsiktigt som långsiktigt. Denna information är idag mer eller mindre allmängiltig och 
dessutom har media på senare tid mer och mer uppmärksammat det positiva sambandet mellan 
fysisk aktivitet och förbättrad fysisk och psykisk hälsa, samt att elevers koncentrations- och 
inlärningsförmåga förbättras. Trots all information och kunskap om vilka levnadsvanor vi människor 
mår bra av så rapporterar befolkningsundersökningar gång på gång att det finns mer att önska om 
befolkningens levnadsvanor. Detta tyder på att något annat än endast kunskap och information kan 
behövas för att förebygga framtida folkhälsoproblem. 

Den allmänna rekommendationen är att barn ska äta ca fem knytnävsstora portioner frukt och grönt 
om dagen, ca 400 gram. Genom att äta nyttigt, äta flera gånger under dagen, och sluta äta när vi är 
mätta mår vi människor bättre på både kort och lång sikt. Bland annat kan det förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer samt fetma. Precis som med många andra levnadsvanor verkar kostvanorna 
som etableras i ung ålder följa med individen in i vuxen ålder. Många faktorer påverkar kostvanor. 
Exempelvis tillgången till näringsrik mat i de olika miljöer en vistas i (t.ex. skola och 
fritidsverksamhet), kostvanor i hemmet, samt jämnårigas matvanor. Troligtvis påverkar även 
samhällsideal, trender, och reklam barn och ungas matvanor. Frukosten räknas som dagens viktigaste 
måltid i och med att den har stor påverkan på hur mycket vi orkar under dagen och har koppling till 
skolresultat.  Att äta frukost regelbundet som barn är även relaterat till en hälsosam kosthållning som 
vuxen samt minskar risken för utveckling av fetma (i såväl ungdomsåren som i vuxen ålder) [21]. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet per dag för barn är minst 60 minuter (enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO). En mängd positiva effekter kommer med fysisk aktivitet, inte 
minst för barn och unga. Bland annat förbättras kondition och muskelstyrka, koncentrationen kan 
förbättras och det kan fungera som skyddsfaktor mot stress och psykisk ohälsa. Effekter kan ses i 
realtid såväl som i vuxen ålder. Det talas idag om att stillasittande är ett växande folkhälsoproblem 
och enligt WHO är det ca 80 procent av världens skolelever som rör sig för lite [22]. Nationella data 
pekar mot att även i Sverige är det en relativt liten andel elever som når rekommendationen [4]. 

Hälsoklyftor kan ses mellan geografiska områden och beror självklart på flera faktorer. En faktor kan 
vara hur närmiljön uppmuntrar till, och möjliggör för, fysisk aktivitet. Exempelvis finns det starka 
samband mellan barns fysiska aktivitet och tillgången till idrottsplatser, sportanläggningar, säkra 
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, lekplatser, öppna ytor och skog [23, 24]. En hälsoklyfta kan även 



 

103 
 

skapas mellan andra samhällsgrupper, exempelvis deltar barn med föräldrar med hög 
socioekonomisk-status (SES) i större utsträckning i organiserad träning som fritidsaktivitet än barn 
med föräldrar med lägre SES. En ungdom med goda vanor av fysisk aktivitet fortsätter troligen att 
vara aktiv också i vuxen ålder. Därför bör vi uppmuntra barn och unga, samt ge dem jämlika 
förutsättningar, till att utveckla grundläggande hälsosam livsstil i unga år, eftersom detta kan påverka 
individen positivt i realtid såväl som i framtiden. Fysisk aktivitet är nämligen relaterat till såväl fysisk 
som psykisk hälsa [25], och sömn [26]. Dessutom har det visat sig att låg grad av fysisk aktivitet på 
fritiden under ungdomsåren har kunnat predicera förekomst av riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjuklighet som vuxen [26].  

Att cykla eller gå till och från skolan kan ses som fördelaktigt ur såväl hälsosynpunkt som miljöaspekt 
men alla elever har inte förutsättningar till detta, antingen på grund av avstånd eller på grund av brist 
på säkra cykel- och gångvägar. När analys sker på kommun-nivå gällande denna fråga är det av vikt 
att ta med, inte bara svarsfrekvensen bland eleverna, utan även förutsättningarna eleverna har till 
transport till och från gymnasieskolan. Exempel på frågeställningar kan vara: hur fungerar den lokala 
skolskjutsen? Finns trygga och fungerande cykel- och gångvägar? Hur långt från skolan bor 
genomsnittseleven? 
 
Observera att figurerna nedan som beskriver elevers vanor gällande skärmtid inte berättar vad 
eleverna gör framför skärmen på fritiden. Skolarbete och kommunikation med familj och vänner via 
skärm är allt vanligare och att motverka skärmtid utan att erbjuda alternativ skulle kunna motverka 
en god hälsa och minskad stress för skolarbete. Många elever i Sverige har daglig kontakt med 
vänner, familj eller lärare via internet och det är vanligare bland flickor än bland pojkar, samt bland 
äldre elever än bland yngre. En relativt stor andel elever svarar även att de tycker det är lättare att 
prata om hemligheter, inre känslor och oro via nätet (främst bland pojkar) [4]. Att vårda sociala 
relationer via skärm kan vara en positiv faktor för hälsan, medan stillasittande framför skärm kan 
vara en negativ faktor för fysisk hälsa (fysisk aktivitet är även stärkande för den psykiska hälsan). 
Samtidigt som nätmobbning kan förekomma, vilket kan ha stor negativ påverkan på hälsa. Den 
nationella undersökningen Ungar & medier redovisar att 75 procent av unga i ålder 13-16 år 
använder någon form av sociala medier varje dag [27]. Tidigare studier har visat på samband mellan 
sociala medier och depression samt nedstämdhet, men det är komplext och svårt att visa på orsaks-
samband. Sociala medier kan nämligen även bidra till positiva faktorer såsom ett utökat nätverk, 
gemenskap och en plats att utforska sin identitet [4]. Vidare innebär ”skärmtid” i denna rapport mer 
än enbart sociala medier. Även datorspel kan innefattas i elevens svar. Spelberoende är en relativt ny 
folkhälsofråga som det arbetas med att förebygga. Samtidigt sker många gånger ett socialt utbyte 
även inom spelvärden vilket kan tänkas bidra till liknande positiva effekter som sociala medier. Det 
finns även korrelation mellan skärmtid, som bred definition, och sömnsvårigheter bland unga [4]. 
Avslutningsvis bör det kommenteras att det är osäkert att likställa skärmtid med stillasittande ur det 
perspektivet att minskad skärmtiden inte nödvändigtvis leder till ökad fysisk aktivitet. Troligtvis finns 
andra faktorer som även spelar in gällande barn och ungas stillasittande och fysiska aktivitet. Kanske 
bör skärmtid ses snarare som en faktor som berör den sociala hälsan än den fysiska.   
 
Alkohol, tobak och droger ger negativa hälsoeffekter och barn är särskilt sårbara för dessa. Studier 
visar att låg anknytning till skolan har samband med olika former av riskbeteende som 
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alkoholkonsumtion och rökning. Dessutom är socialt stöd från lärare och klasskamrater en 
skyddsfaktor mot riskbeteenden såsom alkoholkonsumtion, rökning och cannabisanvändning [4]. 

Kostvanor 
Elevernas kostvanor mäts i elevhälsoenkäten genom dels frågan om hur många skoldagar per vecka 
eleven äter frukost, lunch och middag. Samt dels genom frågan om hur ofta eleven äter i) grönsaker 
och rotfrukter; ii) frukt eller bär; iii) fisk eller skaldjur; iv) bullar, kakor, choklad, godis eller chips; v) 
sötade drycker.  

Nationella data visar att hälsosamma matvanor har förbättrats sedan 2001 bland svenska elever 
(oavsett kön) gällande grönsaker, läsk och godis men att de försämrats gällande frukostvanor samt 
att det är få som äter frukt varje dag [4]. 

Figur 93. 

 
Figur 93 visar andelen elever i länet som uppger att de äter frukost varje skoldag, fördelat på kön och 
årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets elever äter frukost varje dag men 
att andelen tydligt successivt minskar med stigande årskurs. Vid jämförelse mellan läsåren pekar 
resultaten mot att det sker en minskning i andelen elever som äter frukost varje skoldag i länet, 
oavsett årskurs, samt att störst skillnad mellan läsåren syns i gruppen pojkar (medan det för gruppen 
flickor är en mindre skillnad mellan läsåren). Resultaten antyder att det finns en könsskillnad i årskurs 
sju, där det är något vanligare i gruppen pojkar att äta frukost varje skoldag än i gruppen flickor, 
skillnaden har dock minskat i årets enkät (2018/19). Denna könsskillnad syns även i gymnasiets första 
år i undersökningens tidigare år men verkar ha upphört under de tre senaste läsåren. Resultaten för 
läsår 2018/19 visar att 88 procent av eleverna i årskurs fyra äter frukost varje skoldag (oavsett kön). 
68 procent av flickorna och 72 procent av pojkarna i årskurs sju uppger att de äter frukost varje dag 
och motsvarande siffror i gymnasiets första år är 57 procent respektive 54 procent.  
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Figur 94. 

 

Figur 95. 

Figur 94 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som äter frukost varje skoldag.70 Figur 95 visar en jämförelse mellan 
årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de senaste tre åren presenteras. Andelen 
elever i årskurs fyra som äter frukost varje skoldag har minskat mer eller mindre i de flesta 

                                                           
70 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 i årskurs fyra och sju och varken för period 1 eller två i årskurs ett i gymnasiet pga. 
låg andel respondenter, <50. 
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kommuner. Undantagen är Arjeplog och Arvidsjaur där det skett en ökning, samt Kalix och Luleå där 
utvecklingen varit oförändrad. Det har även skett en minskning i andelen elever som äter frukost 
varje skoldag i årskurs sju i de flesta av länets kommuner. Undantagen är Älvsbyn, Arvidsjaur och 
Jokkmokk där det istället skett en ökning, samt Kiruna där utvecklingen varit oförändrad. Vidare har 
det skett en minskning i andelen elever även gällande första året i gymnasiet i de flesta kommunerna 
i länet. Undantaget är Gällivare där det skett en ökning, samt Boden och Jokkmokk som har en 
oförändrad utveckling. Figuren ovan visar även att det i samtliga kommuner sker en successiv 
minskning i andelen elever som äter frukost i takt med ökad årskurs, med undantag för Övertorneå 
under period 1.   

Figur 95. 

 
Figur 95 visar andelen elever i länet som uppger att de äter lunch varje skoldag, fördelat på kön och 
årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets elever äter lunch varje dag men 
att andelen tydligt minskar mellan årkurs fyra och årskurs sju. I gymnasiets första år har andelen 
elever som äter lunch varje dag ökat i jämförelse med årskurs sju, främst i gruppen pojkar. Vid 
jämförelse mellan läsåren är resultaten relativt oförändrade över tid. En viss könsskillnad är synlig i 
gymnasiets första år där det är något vanligare i gruppen pojkar att äta lunch varje skoldag än i 
gruppen flickor, skillnaden har i stort sett försvunnit vid årets enkät (2018/19). Resultaten för läsåret 
2018/19 visar att 93 procent av eleverna i årskurs fyra äter lunch varje skoldag (oavsett kön), i 
årskurs sju har andelen minskat till 67 procent för gruppen flickor och 68 procent för gruppen pojkar. 
I gymnasiets första år har andelen ökat till 74 procent för gruppen flickor och 75 procent för gruppen 
pojkar.  
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Figur 96. 

 

Figur 97. 

Figur 96 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser och perioder inom respektive 
kommun för andelen elever som äter lunch varje skoldag.71 Figur 97 visar en jämförelse mellan 
årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet för de senaste tre åren presenteras. Det är små 
skillnader mellan kommuner och perioder för årskurs fyra. I de flesta kommuner har det skett en 

                                                           
71 Resultaten för Överkalix presenteras inte för period 2 i årskurs fyra och sju och varken för period 1 eller två i årskurs ett i gymnasiet pga. 
låg andel respondenter, <50. 
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liten ökning eller att utvecklingen är oförändrad, undantagen är Arjeplog, Arvidsjaur och Övertorneå 
där det skett en liten minskning i andelen elever som äter lunch varje skoldag mellan perioderna. I de 
äldre årskurserna är spridningen mellan kommunerna, samt skillnaderna mellan perioderna, något 
större. Övertorneå har störst skillnad mellan perioderna, i såväl årskurs sju som första året i 
gymnasiet. I de flesta kommunerna har det skett en minskning av andelen elever som äter lunch 
varje skoldag i de två äldre årskurserna. Undantagen är Gällivare (årskurs sju), Arvidsjaur (första året i 
gymnasiet) och Kiruna (första året i gymnasiet) där utvecklingen varit oförändrad; fler undantag finns 
där det istället skett en ökning i andel elever som äter lunch varje skoldag, för årskurs sju har detta 
skett i Älvsbyn, Haparanda, Jokkmokk och Kiruna, samt för gymnasiets första år har detta skett i 
Arjeplog, Boden, och Piteå.  

 

Figur 98. 

 
Figur 98 visar andelen elever i länet som uppger att de äter middag varje skoldag, fördelat på kön och 
årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att majoriteten av länets elever äter middag varje skoldag. 
Det är vanligast att elever äter middag varje dag i årskurs fyra, jämfört med äldre årskurser. 
Resultaten pekar mot att andelen elever som äter middag varje skoldag minskar successivt med 
stigande årskurs i gruppen flickor medan skillnaderna mellan årskurserna i gruppen pojkar först 
framträder mellan årskurs sju och första året på gymnasiet. Vidare antyder figuren ovan att det är 
vanligare bland pojkar i gymnasiet att äta middag varje skoldag än bland flickor. Sett över läsåren 
verkar ingen utveckling ske åt endera hållet.  
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Figur 99. 

 
Figur 99 visar hur länets elever svarat på frågan om hur ofta de äter fisk. Resultaten är presenterade i 
procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de senaste tre läsåren. Figuren ovan 
visar att det är vanligast att elever i årskurs sju, samt i gruppen pojkar i årskurs ett i gymnasiet, svarar 
att de äter fisk några gånger i veckan. Det är vanligast att elever i årskurs fyra och i gruppen flickor i 
gymnasiets första år svarar att de äter fisk en gång i veckan eller mer sällan. Det är vanligare att 
gruppen flickor äter fisk några gånger i veckan i årskurs fyra, än gruppen pojkar medan det i de två 
äldre årskurserna visas ett motsatt mönster. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 52 procent av 
gruppen flickor och 53 procent av gruppen pojkar i årskurs fyra svarar att de äter fisk några gånger i 
veckan eller oftare. Motsvarande siffra i årskurs sju är 53 respektive 59 procent, och i första året i 
gymnasiet 52 procent respektive 59 procent.    
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Figur 100. 

 
Figur 100 visar andelen elever i länet som uppger att de äter grönsaker eller rotfrukter en gång per 
dag eller oftare, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att det är vanligast 
bland elever i årskurs fyra (jämfört med de äldre årskurserna) och bland flickor (jämfört med pojkar) 
att äta grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare. Det är även i årskurs fyra skillnaderna 
mellan könen är som minst för att sedan successivt öka något med stigande årskurs. Skillnaderna 
mellan årskurserna verkar vara relativt liten för gruppen flickor medan det i gruppen pojkar skett en 
relativt stor minskning i andel elever som äter grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare 
mellan årskurs fyra och årskurs sju.  Ingen större skillnad mellan läsåren visar sig förutom en viss 
gradvis ökning i andelen pojkar i årskurs fyra under de tre läsåren. Resultaten för läsår 2018/19 visar 
att i årskurs fyra svarar 68 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna att de äter 
grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare. Motsvarande siffror i årskurs sju är 60 procent 
respektive 48 procent, och i gymnasiets första år 65 procent respektive 45 procent.  
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Figur 101. 

 
Figur 101 visar hur länets elever svarat på frågan om hur ofta de äter frukt eller bär. Resultaten är 
presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de senaste tre 
läsåren. Figuren ovan visar att i årskurs fyra är det ca en tredjedel av eleverna som äter frukt/bär två 
gånger per dag, ca en tredjedel en gång per dag och ca en tredjedel några gånger i veckan. I de två 
äldre årskurserna svarar de flesta att de äter frukt/bär några gånger i veckan. Figuren ovan visar att 
även fast könsskillnadera är små så verkar det vara vanligare bland flickor att äta frukt/bär än bland 
pojkar, störst skillnad syns i gymnasiets första år. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra 
svarar 67 procent av flickorna och 62 procent av pojkarna att de äter frukt/bär en gång per dag eller 
oftare. Motsvarande siffror i årskurs sju är 49 procent respektive 44 procent, och i gymnasiets första 
år 47 procent respektive 32 procent.   



 

112 
 

Figur 102. 

 
Figur 102 visar hur länets elever svarat på frågan om hur ofta de äter godis, chips, bullar osv. 
Resultaten är presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de 
senaste tre läsåren. Figuren ovan visar att det är vanligast att elever i årskurs fyra svarar att de äter 
godis mm. en gång i veckan eller mer sällan medan det i de äldre årskurserna är mer vanligt att svara 
att en äter godis mm. några gånger i veckan. Andelen som äter godis mm. några gånger i veckan eller 
oftare verkar öka successivt med stigande årskurs. Figuren pekar mot att könsskillnaderna är som 
störst i årskurs fyra (med en större andel pojkar som äter godis några gånger i veckan eller oftare) för 
att sedan jämna ut sig i de två äldre årskurserna. Resultaten för läsår 2018/19 visar att det i årskurs 
fyra är 44 procent i gruppen flickor och 53 procent i gruppen pojkar som äter godis mm. några gånger 
i veckan eller oftare. Motsvarande siffror i årskurs sju är 58 procent respektive 59 procent, samt i 
gymnasiets första år 70 procent, oavsett kön.  
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Figur 103. 

 
Figur 103 visar hur länets elever svarat på frågan om hur ofta de dricker sötade drycker. Resultaten 
är presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal för de senaste tre 
läsåren. Figuren ovan visar att det är vanligast att elever i årskurs fyra, samt bland flickor i årskurs sju, 
svarar att de dricker sötade drycker en gång i veckan eller mer sällan, medan det i övriga grupper är 
vanligast att svara att de dricker sötade drycker några gånger i veckan. Andelen elever som dricker 
sötade drycker några gånger i veckan eller oftare verkar öka successivt med stigande årskurs och det 
verkar vara vanligare att dricka sötade drycker i gruppen pojkar än i gruppen flickor. Könsskillnaderna 
är relativt stabila över de tre årskurserna. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 38 procent av 
flickorna och 49 procent av pojkarna i årskurs fyra svarar att de dricker sötade drycker några gånger i 
veckan eller oftare. Motsvarande siffror i årskurs sju är 50 procent respektive 60 procent, och i 
gymnasiets första år 60 procent respektive 74 procent.  
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Figur 104. 

 
Figur 104 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som äter grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare, resultaten presenteras 
som medeltal för de senaste tre läsåren.72 Majoriteten av kommunerna visar ett mönster av att det 
är minst vanligt att elever i årskurs sju äter grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare. 
Undantagen är Arvidsjaur (där det istället är vanligare bland elever årskurs sju än övriga årskurser) 
samt i Gällivare, Kalix, Kiruna och Luleå (där andelen elever som äter grönsaker/rotfrukter minskar 
med stigande årskurs). Arjeplog sticker ut med en relativt stor andel elever i gymnasiets första år som 
äter grönsaker/rotfrukter en gång per dag eller oftare. De flesta kommunerna har relativt stor 
skillnad mellan årskurs fyra och de två äldre årskurserna.  

                                                           
72 Resultaten för Överkalix presenteras inte för pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 105. 

 
Figur 105 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som dricker sötade drycker en gång i veckan eller mer sällan, resultaten presenteras 
som medeltal för de senaste tre läsåren.73 De flesta kommuner har ett mönster av att andelen elever 
som endast dricker sötade drycker en gång i veckan eller mer sällan minskar successivt med ökad 
årskurs. Undantagen är Älvsbyn och Pajala där det är minst vanligt att elever i årskurs sju endast 
dricker sötade drycker en gång i veckan eller mer sällan, samt Arjeplog där det är vanligare bland 
elever i årskurs sju att de endast dricker sötade drycker en gång i veckan eller mer sällan. Det är 
relativt stora skillnader mellan årskurserna inom respektive kommun, undantagen är Arjeplog, 
Övertorneå och Pajala.   

                                                           
73 Resultaten för Överkalix presenteras inte för pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 106. 

 
Figur 106 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som äter godis eller liknande en gång i veckan eller mer sällan, resultaten presenteras 
som medeltal för de senaste tre läsåren.74 De flesta kommuner visar ett mönster av att andelen 
elever som endast äter godis eller liknande en gång i veckan eller mer sällan minskar successivt med 
stigande årskurs. Det finns dock flera undantag: Älvsbyn, Jokkmokk, Övertorneå och Pajala visar 
mönster av att det är minst vanligt att elever i årskurs sju äter godis och liknande endast en gång i 
veckan eller mer sällan, samt att det i Arjeplog istället är vanligast bland elever i årskurs sju. De flesta 
kommuner redovisar relativt stora skillnader mellan årskurserna, undantagen är Älvsbyn, Arjeplog 
och Kalix.   

Fysisk aktivitet 
Den fysiska aktiviteten bland eleverna redovisas i denna rapport genom följande frågor: i) hur många 
dagar under en genomsnittlig vecka eleven rör sig/motionerar sammanlagt 60 min; ii) hur ofta eleven 
deltar i idrottslektioner; iii) hur eleven tar sig till och från skolan. Efter stycket om fysisk aktivitet 
redogörs elevernas svar för skärmtid, vilket ibland används som mått för stillasittande.  

Nationella data visar att det är relativt få svenska elever som rör på sig minst en timme varje dag och 
att andelen är relativt oförändrad sedan 2001 då denna mätning startade. Samtidigt har andelen som 
uppger att de tränar på fritiden minst fyra gånger i veckan ökat sedan mitten på 1980-talet då den 
faktorn började mätas (men minskat bland 11- och 15-åriga flickor sedan 2013). Fysisk aktivitet är 
beroende av ålder och kön på nationell nivå. Det är vanligare att pojkar är fysiskt aktiva i jämförelse 
med flickor och det är vanligare i yngre åldrar i jämförelse med äldre [4].   

                                                           
74 Resultaten för Överkalix presenteras inte för pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 107. 

Figur 107 visar hur länets elever svarat på frågan om hur ofta de brukar röra sig sammanlagt 60 
minuter. Resultaten är presenterade i procentandel, fördelat på kön och årskurs, som ett medeltal 
för de senaste två läsåren. Figuren ovan visar att bland elever i årskurs fyra är det vanligast att svara 
att de rör sig alla dagar i veckan medan det i årskurs sju är vanligast att svara 5-6 dagar i veckan. I 
första året i gymnasiet är det vanligast bland eleverna i gruppen flickor att svara att de rör sig 3-4 
dagar i veckan och i gruppen pojkar 5-6 dagar i veckan. Andelen elever som rör sig alla dagar i veckan 
verkar minska successivt med stigande årskurs och i takt med detta ökar även andelen som rör sig 
endast 1-2 dagar i veckan eller sällan/aldrig. En stor förändring i elevers vanor att röra på sig varje 
dag verkar ske mellan årskurs fyra och årskurs sju. Figuren pekar mot att det är vanligare bland 
pojkar att röra på sig alla dagar i veckan än bland flickor, men även att det är lite vanligare bland 
pojkar än flickor att röra på sig 1-2 dagar i veckan eller sällan/aldrig (dock är könsskillnaderna väldigt 
små). Resultaten för läsåret 2018/19 visar att 11 procent bland flickorna och 13 procent bland 
pojkarna i årskurs fyra rör på sig 1-2 dagar i veckan eller sällan/aldrig. Motsvarande siffror i årskurs 
sju är 12 procent respektive 16 procent, och i gymnasiets första år 22 procent respektive 24 procent. 
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  Figur 108. 

 
Figur 108 visar andelen elever i länet som uppger att de rör på sig varje dag, fördelat på kön och 
årskurs, presenterat över tid. Figuren visar att en viss minskning har skett mellan de två läsåren i 
andelen elever som rör på sig varje dag, undantaget är gruppen flickor i årskurs fyra där utvecklingen 
varit relativt oförändrad. Ett visst könsmönster finns gällande elever som rör sig varje dag, 
undantaget är årskurs fyra nuvarande läsår (2018/19). Precis som Figur X visade syns en minskning i 
andelen elever som rör sig varje dag med ökad årskurs, skillnaderna mellan årskurs sju och 
gymnasiets första år är dock små, det verkar vara mellan årskurs fyra och årskurs sju ett vanemönster 
förändras bland eleverna. Resultaten för läsår 2018/19 visar att i årskurs fyra svarar 40 procent av 
eleverna att de rör på sig varje dag (oavsett kön), i årskurs sju svarar 22 procent av flickorna och 27 
procent av pojkarna att de rör sig varje dag, motsvarande siffror för gymnasiets första år är 19 
procent respektive 25 procent.  
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Figur 109. 

 
Figur 109 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som rör på sig fem dagar i veckan eller mer, resultaten redovisas som medeltal för de 
senaste två läsåren.75 I samtliga kommuner är det störs andel elever i årskurs fyra som rör på sig fem 
dagar i veckan eller oftare, samt att det successivt minskar mer eller mindre med ökad årskurs. Störst 
skillnad mellan årskurser verkar Arvidsjaur och Kalix ha medan Kiruna verkar ha minst skillnad mellan 
årskurserna. Figuren pekar även mot att det är i Arvidsjaur och Kalix som störst andel elever i årskurs 
fyra rör på sig fem dagar i veckan eller mer. Sett till årskurs sju verkar det vara störst andel av 
eleverna i Boden, Kalix och Kiruna som rör på sig fem dagar i veckan eller mer, gällande första året i 
gymnasiet verkar det även där vara Boden och Kiruna.   
 
 

                                                           
75 Kommunerna Arjeplog och Överkalix presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. För kommunerna Jokkmokk och Övertorneå 
presenteras inte de årskurserna med låg andel respondenter, <50. 
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Figur 110. 

 
Figur 110 visar andelen elever i länet som uppger att de ofta eller alltid deltar i lektionerna i 
idrott/hälsa, fördelat på kön och årskurs, presenterat över tid. I figuren ovan är svarsalternativen ofta 
och alltid sammanslagna. Vi ser att majoriteten av länets elever deltar ofta eller alltid i lektionerna i 
idrott/hälsa, samt att det är vanligare att delta i lektionerna i gruppen pojkar än i gruppen flickor, 
oavsett årskurs och läsår. Figuren pekar mot att det är små skillnader mellan årskurserna och läsåren, 
kanhända sker det en svag ökning över tid i andelen elever som deltar i lektionerna men fler läsår 
krävs för att kunna uttala sig om en eventuell trend. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 15 procent 
av flickorna och 13 procent av pojkarna i årskurs sju svarar att de ofta deltar i lektionerna. Samt att 
79 procent av flickorna och 84 procent av pojkarna alltid deltar i lektionerna. I gymnasiets första år 
svarar 20 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna att de ofta deltar i lektionerna och 74 
procent av flickorna och 81 procent av pojkarna att de alltid deltar i lektionerna. 
 
Det finns ett statistiskt samband mellan BMI och att delta i lektionerna i idrott/hälsa.76 Resultaten 
pekar mot att de som är i gruppen övervikt/fetma deltar i lektionerna i lägre utsträckning än övriga 
grupper. Sambandets eventuella kausalitet går ej att utläsa i denna analys.  

                                                           
76 Chi square-test p= 0.00 
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Figur 111. 

 
Figur 111 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun, i 
andelen elever som alltid deltar i lektionerna i idrott/hälsa och presenteras som ett medeltal för de 
tre senaste läsåren.77 Figuren visar att i de flesta kommuner är det störst andel elever i årskurs sju 
som deltar i lektionerna, jämfört med elever i första året i gymnasiet. Undantagen är Älvsbyn, 
Arjeplog, Boden, Haparanda och Övertorneå där det istället är större andel elever i gymnasiet som 
alltid deltar i lektionerna. Störst andel av elever i årskurs sju som alltid deltar i lektionerna har Luleå 
och störst andel av elever i gymnasiets första år som deltar i lektionerna har Älvsbyn. Störst skillnad 
mellan årskurserna har Jokkmokk och Pajala som har en relativt låg andel elever i gymnasiets första 
år som alltid deltar i lektioner i idrott/hälsa. Observera att figuren endast visar andelen som alltid 
deltar i lektionerna, den säger inte hur ofta resterande andel elever deltar.    

                                                           
77 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Figur 112 

 
Figur 112 visar hur eleverna i länet oftast tar sig till och från gymnasieskolan, resultaten är 
presenterade i procentandel, fördelat på kön och läsår. Figuren visar att det vanligaste sättet för 
elever i första året i gymnasiet att ta sig till och från gymnasieskolan är genom buss/skolskjuts (mer 
än hälften av länets elever) och det näst vanligaste sättet är genom att gå eller cykla (cirka en 
tredjedel av länets elever). Ungefär en sjättedel av eleverna blir oftast skjutsad eller åker bil till och 
från skolan. Könsskillnaderna är relativt små och resultaten verkar vara oförändrade över tid. 
Resultaten för läsår 2018/19 visar att 15 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna blir oftast 
skjutsad/åker bil till och från gymnasieskolan, 61 procent av flickorna och 59 procent av pojkarna 
åker oftast buss/skolskjuts till och från skolan och 24 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna 
svarar att de oftast går/cyklar till och från gymnasieskolan.      
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Figur 113. 

 
Figur 113 visar hur eleverna i länet oftast tar sig till och från gymnasieskolan, resultaten är 
presenterade i procentandel, fördelat på kommun och presenteras som ett medeltal för de tre 
senaste läsåren.78 De kommuner där det är vanligast att eleverna oftast tar sig till och från skolan 
genom buss/skolskjuts är: Boden, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. De kommuner där det är vanligast 
att eleverna oftast tar sig till och från skolan genom att gå eller cykla är: Älvsbyn, Arjeplog, Arvidsjaur, 
Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Övertorneå och Pajala. Störst andel elever som oftast tar sig till och 
från gymnasieskolan genom att bli skjutsad/åker bil finns i Gällivare, Haparanda, Kalix och Kiruna. 
Minst andel elever som tar sig till och från gymnasieskolan genom att cykla eller gå finns i Luleå, 
Gällivare, Kalix och Boden.  
 

Skrämtid på fritiden 
Tidigare analyser av datamaterialet visar att skärmtiden för en elev i gymnasiets första år har ett 
signifikant samband med ledsen/nedstämd, till fördel för de med lägre skärmtid [4]. Dock säger detta 
oss inget om orsaken till att de samvarierar och en tredje faktor kan inte uteslutas.  

                                                           
78 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50.  
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Figur 114. 

 
 
Figur 114 visar hur eleverna i länet svarat på frågan om hur lång deras skärmtid är under deras fritid, 
en vanlig dag.  Resultaten är presenterade fördelat på kön och årskurs för läsår 2018/19. Figuren 
visar att det är vanligast bland flickor i årskurs fyra att spendera 0-2 timmar framför skärm på 
fritiden, i de två äldre årskurserna är det vanligast att spendera 3-4 timmar framför skärm. 
Resultaten pekar mot att antalet timmar framför skärm ökar successivt med ökad årskurs bland 
flickor. I gruppen pojkar ses liknande mönster men mindre skillnad i andel mellan gruppen som 
spenderar 0-2 timmar framför skärm och gruppen som spenderar 3-4 timmar framför skärm, än i 
gruppen flickor. Resultaten pekar mot att det är mindre skillnad mellan årskurserna i gruppen pojkar 
som det är i gruppen flickor samt att det är vanligare att spendera mer än 2 timmar framför en skärm 
bland flickor än bland pojkar i årskurs sju och första året i gymnasiet, medan det är vanligare att 
pojkar spenderar mer än 2 timmar framför skärm i årskurs fyra. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 
i årskurs fyra spenderar 27 procent av flickorna och 38 procent av pojkarna 3-4 timmar framför skärm 
och 67 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna spenderar 0-2 timmar. I årskurs sju spenderar 
50 procent av flickorna och 43 procent av pojkarna 3-4 timmar framför skärm och 24 procent av 
flickorna och 30 procent av pojkarna spenderar 0-2 timmar. I första året i gymnasiet är det 51 
procent av flickorna och 44 procent av pojkarna som spenderar 3-4 timmar framför skärm och 11 
procent av flickorna och 23 procent av pojkarna som spenderar 0-2 timmar.  
 
För mer information om elever som spenderar 5 timmar eller mer framför skärm på fritiden se Figur 
115 nedan.      
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Figur 115. 

 
Figur 115 visar andelen elever i länet som uppger att de, en vanlig dag på sin fritid, sitter framför 
skärm 5 timmar eller mer. Staplarna är fördelade på kön, årskurs, och läsår. Frågan om 
skärmtid/stillasittande har formulerats annorlunda genom åren men syftningen bör kunna ses som 
densamma och därmed kan svaren jämföras över tid, enda läsåret där syftningen är annorlunda är 
läsår 16/17 vilket gör att det läsårets siffror inte är helt jämförbara med övriga läsår.79 För mer 
information se tidigare års enkäter och rapporter. I figuren ovan visas en ökning över tid bland elever 
i årskurs fyra, främst bland pojkar, i andelen elever som sitter framför skärm 5 timmar eller längre 
under sin fritid. I årskurs sju och första året i gymnasiet är inte utvecklingen lika tydlig då främst läsår 
2016/17 utgör ett trendbrott (det går inte att utesluta att detta delvis kan bero på varierande 
formuleringar av frågeställningen i enkäten). Andelen elever som spenderar 5 timmar eller mer 
framför skärm på fritiden tycks öka successivt med stigande årskurs, oavsett kön. Sett över tid är det 
vanligare bland pojkar än flickor med denna skärm-vana i årskurs fyra och vanligare bland flickor än 
pojkar i gymnasiets första år. I årskurs sju syns inga tydliga könsskillnader. Resultaten för läsår 
2018/19 visar att i årskurs fyra spenderar 8 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna 5 timmar 
eller mer framför skärm på fritiden. Motsvarande siffra för elever i årskurs sju är 26 procent bland 
flickor och 27 procent bland pojkar, samt för årskurs ett i gymnasiet är 39 procent bland flickor och 
32 procent bland pojkar.     
 
Data från de senaste sex läsåren visar att sambandet mellan skärmtid och sömn (antal timmar samt 
kvalitet) är statistiskt signifikant, se Figur 116-119.80  

                                                           
79 I enkäten för läsår 16/17 formulerades frågan: Jag ägnar mig en vanlig dag, på min fritid, åt stillasittande aktiviteter (T.ex. dator, TV, 
Ipad, mobil, läsning,pyssel). Eftersom frågan är tänkt att fånga bland annat skärmtid har den använts i jämförelse med övriga läsår. 
80 Chi square-test p= 0.00 
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Figur 116. 

 

Figur 117. 
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Figur 118. 

 

Figur 119. 
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Figur 120. 

 

Figur 121. 

Figur 120 visar andelen elever i länet som uppger att de, en vanlig dag på sin fritid, sitter framför 
skärm 5 timmar eller mer. Resultaten är presenterade fördelat på kommun och årskurs, samt 
period.81 Figuren visar att de flesta kommuner har en ökad andel elever mellan perioderna som, en 
vanlig dag, sitter 5 timmar eller mer framför skärm. Undantagen är Arjeplog (samtliga årskurser), 

                                                           
81 Överkalix kommun presenteras inte i period 1, för gymnasiets första år, samt i period 2, för samtliga årskurser, pga. låg andel 
respondenter, <50.  
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Boden (första året i gymnasiet), Jokkmokk (årskurs sju och första året i gymnasiet), Kalix (årskurs sju 
och första året i gymnasiet), och Kiruna (årskurs sju). Det är relativt små förändringar mellan 
perioderna, undantagen är Jokkmokk i årskurs fyra, samt Arvidsjaur och Övertorneå i årskurs ett i 
gymnasiet. Figur 121 visar en jämförelse mellan årskurserna i respektive kommun, där genomsnittet 
för de senaste tre åren presenteras. 

Alkohol, droger och tobak 
Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågas i hälsosamtalet om alkohol- och tobaksbruk, 
liksom om inställning till narkotika. I gymnasiets första år ställs även frågan om de prövat narkotika. 
Eftersom enkätsvaren gås igenom av skolsköterskan tillsammans med eleven är det möjligt att 
siffrorna visar en mer positiv bild av hur verkligheten ser ut. Dock kan en anta att elever förskönar 
sanningen i lika stor grad år för år och därmed kan resultaten användas för en trendanalys över tid. 
Det är ändå att föredra att komplettera denna rapport med uppgifter från andra källor, såsom 
undersökningen som utförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).  

Under ett flertal år har vi sett en minskning av andelen elever som uppger att de dricker alkohol och 
konsumerar tobak. Denna trend verkar ha stagnerat med årets mätningar, framtida mätningar får 
visa om detta visar på en vändande trend eller om det rör sig om en tillfällighet. Både gällande 
alkohol och tobak visar mätningarna att något sker mellan årskurs sju och första året i gymnasiet, se 
Figur 124, Figur 127 och Figur 130 nedan. En individ med ett riskbeteende/osund vana brukar i regel 
skaffa sig fler osunda vanor/ta fler risker. Tidigare undersökning av data från elevhälsosamtalet visar 
att det finns ett samband mellan elevers cigarettvanor och huruvida de testat droger eller ej, där 
högre frekvens av rökning ger högre risk att ha provat narkotika. Med andra ord visar analysen att ju 
oftare en elev röker (har ett högre riskbeteende) desto troligare är det att eleven även testat 
narkotika, eller tvärtom [5].  

Nationella data visar att andelen elever som uppger att de druckit sig berusade har minskat sedan 
mätningarna startade under mitten av 1980-talet. Andelen elever som provat att röka cigaretter har 
minskat sedan 2013 men ingen förändring har skett gällande snusning. En större andel elever har 
prövat e-cigaretter än traditionella cigaretter [4]. 

Oro över annans konsumtion av alkohol, tobak eller droger 
Att känna oro över en nära vän, eller familjemedlems, konsumtion av alkohol, tobak eller droger kan 
vara påfrestande för den egna hälsa – såväl den psykiska som den sociala. Det kan även tänkas 
påverka den fysiska hälsan genom exempelvis passiv rökning. Utöver detta kan detta indikera att 
eleven är i miljöer som främjar osunda levnadsvanor.  
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Figur 122. 

 
Figur 122 visar andelen elever i gymnasiets första år som svarar att de känner sig ganska mycket eller 
väldigt mycket orolig över någons alkohol-/tobaks- eller drogkonsumtion, fördelat på kön och 
årskurs. En minoritet av länets elever svarat att de är orolig över detta. Figuren ovan visar att det är 
något vanligare bland pojkar i årskurs fyra att vara orolig än pojkar i de äldre årskurserna medan det 
är otydligt om det finns en skillnad mellan årskurserna i gruppen flickor. Resultaten för läsår 2018/19 
visar att 4.7 procent av flickorna och 6.2 procent av pojkarna är ganska mycket eller väldigt mycket 
oroad för någons alkohol-/tobaks- eller drogkonsumtion, samt att 13 procent av flickorna och 14 
procent av pojkarna är bara lite orolig. I årskurs sju svarar 6.3 procent av flickorna och 3.5 procent av 
pojkarna att de är ganska mycket eller väldigt mycket orolig, och 16 procent av flickorna och 13 
procent av pojkarna känner sig bara lite orolig. I årskurs ett i gymnasiet svarar 6 procent av flickorna 
och 4.4 procent av pojkarna att de är ganska mycket eller väldigt mycket orolig, och 15 procent av 
flickorna och 12 procent av pojkarna känner sig bara lite orolig.           
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Figur 123. 

 
Figur 123 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som svarat att de är ganska mycket eller väldigt mycket oroad över någons alkohol-
/tobaks- eller drogkonsumtion. Resultaten redovisas som medeltal för de senaste tre läsåren. 82 
Figuren visar att det är stor variation mellan länets kommuner i vilken årskurser det är vanligast att 
eleverna säger sig vara oroad över detta. Jokkmokk, och även Arvidsjaur och Älvsbyn, har en relativt 
stor andel oroade elever i årskurs fyra. Gällande årskurs sju har Haparanda och Arjeplog störst andel 
oroade elever. För årskurs ett i gymnasiet har Haparanda och Jokkmokk störst andel oroade elever. 
Haparanda har minst skillnad mellan årskurserna medan Jokkmokk har störst skillnad. Dock bör den 
statistiska analysen kompletteras med mer information innan eventuella åtgärder vidtas i och med 
att det kan skilja sig mellan oro för exempelvis någons tobakskonsumtion och oron för någons 
drogkonsumtion.  

Alkohol 
I elevhälsoenkäten ställs frågan om eleven dricker alkohol, med en skala från svarsalternativet har 
aldrig provat till varje dag. Svarsalternativet Har slutat finns även.  

                                                           
82 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 124 

 
Figur 124 visar hur elever svarat gällande deras alkoholkonsumtion, fördelat på årskurs och läsår. 
Den absoluta majoriteten av elever i årskurs sju har svarat att de aldrig provat alkohol (98 procent av 
flickorna och 95 procent av pojkarna svarade i enkäten för läsår 2018/19 att de aldrig provat alkohol). 
Svaren visar en större variation bland elever i första året i gymnasiet. Se figur nedan för att se 
resultaten fördelat på kön i årskurs ett i gymnasiet.  
 

Figur 125. 
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Figur 125 visar hur elever svarat gällande deras alkoholkonsumtion, fördelat på kön och läsår. Bland 
både flickor och pojkar är det vanligast att svara att en aldrig har provat alkohol och andelen som 
svarat detta har ökat i de senare läsåren jämfört med läsår 2016/17. Sett över tid skiljer sig inte 
alkoholkonsumtionen mycket mellan könen, figuren pekar mot att det under läsår 2016/17 och 
2018/19 var större andel flickor som aldrig provat alkohol och större andel pojkar som provat 
enstaka gånger. I övrigt syns inga könsskillnader. Resultaten för läsår 2018/19 visar att andelen som 
svarat att de har slutat dricka alkohol är 2 procent, oavsett kön. Andelen som svarat att de dricker 
någon/några gånger i månaden är 10 procent, oavsett kön (i absoluta mått rör det sig om drygt 200 
elever). Bland gruppen flickor svarar 24 procent att de provat alkohol någon enstaka gång, respektive 
29 procent i gruppen pojkar. Avslutningsvis svarar 64 procent av flickorna och 58 procent av pojkarna 
i gymnasiets första år att de aldrig provat alkohol.  
 

Figur 126. 

 
 
Figur 126 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som svarat att de aldrig provat alkohol, resultaten redovisas som medeltal för de 
senaste tre läsåren. 83 I samtliga kommuner är det vanligare bland elever i årskurs sju att svara att de 
aldrig provat alkohol, jämfört med elever i gymnasiets första år. Störst andel elever i årskurs sju som 
svarat att de aldrig provat har Arjeplog och Jokkmokk. Lägst andel har Boden, Haparanda och Pajala. 
Spridningen mellan länets kommuner är dock liten. Något större variation finns mellan länets 
kommuner gällande elever i gymnasiets första år, störst andel elever har Älvsbyn med ca 70 procent 
och lägst andel har Haparanda med drygt 40 procent. Skillnaderna mellan årskurserna är ungefär lika 
stor i länets kommuner, med undantag för Älvsbyn som har något mindre skillnad mellan årskurserna 
än övriga kommuner.  
 
                                                           
83 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. 
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Cigarettrökning 
I elevhälsoenkäten ställs frågan om eleven röker, med en skala från svarsalternativet har aldrig 
provat till varje dag. Svarsalternativet Har slutat finns även.  

Figur 127. 

 
Figur 127 visar hur elever svarat gällande deras cigarettkonsumtion, fördelat på årskurs och läsår. 
Den absoluta majoriteten av elever i årskurs sju har svarat att de aldrig provat att röka (97 procent av 
flickorna och 95 procent av pojkarna svarade i enkäten för läsår 2018/19 att de aldrig provat att 
röka). Svaren visar en större variation bland elever i första året i gymnasiet. Se figur nedan för att se 
resultaten fördelat på kön i årskurs ett i gymnasiet.  
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Figur 128. 

 
Figur 128 visar hur elever svarat gällande deras cigarettkonsumtion, fördelat på kön och läsår. Bland 
både flickor och pojkar är det vanligast att svara att en aldrig har provat att röka och andelen som 
svarat detta har ökat i de senare läsåren jämfört med läsår 2016/17. Sett över tid, visar figuren att 
det är något vanligare bland flickor än pojkar att aldrig provat att röka. Bland de som röker enstaka 
gånger eller någon/några gånger i månaden pekar resultaten mot att det är lite vanligare bland 
pojkar än flickor, medan det verkar vara något vanligare bland flickor än pojkar att svara att de röker 
varje dag. Och medan andelen som svarat att de slutat röka håller sig konstant i gruppen flickor har 
andelen ökat lite över läsåren i gruppen pojkar. I övrigt tycks det vara andelarna som svarat att de 
aldrig provat att röka samt de som svarat att de provat enstaka gånger som varierar över tid. 
Resultaten för läsår 2018/19 visar att nära 5 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna svarat att 
de slutat röka, 4 procent av flickorna och 2 procent av pojkarna har svarat att de röker varje dag, och 
77 procent av flickorna och 71 procent av pojkarna har svarat att de aldrig provat att röka.     
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Figur 129. 

 
Figur 129 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som svarat att de aldrig provat cigaretter, resultaten redovisas som medeltal för de 
senaste tre läsåren. 84 I samtliga kommuner är det vanligare bland elever i årskurs sju att svara att de 
aldrig rökt, jämfört med elever i gymnasiets första år. Störst andel elever i årskurs sju som svarat att 
de aldrig provat har Övertorneå och lägst andel har Haparanda, Pajala och Gällivare. Spridningen 
mellan länets kommuner är dock relativt liten. Något större variation finns mellan länets kommuner 
gällande elever i gymnasiets första år, störst andel elever som svarat att de aldrig provat har Älvsbyn 
och Övertorneå med ca 80 procent och lägst andel har Haparanda med ca 50 procent. Det finns även 
en viss spridning i skillnaden mellan årskurserna.  
 

Snusning 
I elevhälsoenkäten ställs frågan om eleven snusar, med en skala från svarsalternativet har aldrig 
provat till varje dag. Svarsalternativet Har slutat finns även.  

                                                           
84 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. 



 

137 
 

Figur 130. 

 
Figur 130 visar hur elever svarat gällande deras snuskonsumtion, fördelat på årskurs och läsår. Den 
absoluta majoriteten av elever i årskurs sju har svarat att de aldrig provat snusa (99 procent av 
flickorna och 96 procent av pojkarna svarade i enkäten för läsår 2018/19 att de aldrig provat snusa). 
Svaren visar en större variation bland elever i första året i gymnasiet. Se figur nedan för att se 
resultaten fördelat på kön i årskurs ett i gymnasiet.  
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Figur 131. 

 
Figur 131 visar hur elever svarat gällande deras snuskonsumtion, fördelat på kön och läsår. Bland 
både flickor och pojkar är det vanligast att svara att en aldrig har provat att snusa och andelen som 
svarat detta har ökat i de senare läsåren jämfört med läsår 2016/17. Sett över tid är det större andel 
pojkar än flickor som svarar att de snusar varje dag och större andel flickor än pojkar som svarar att 
de aldrig provat. Resultaten för läsår 2018/19 visar att ca 1 procent av flickorna och 3 procent av 
pojkarna har svarat att de slutat snusa, 1 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna svarar att de 
snusar varje dag, och 91 procent av flickorna och 80 procent av pojkarna har svarat att det aldrig 
provat snusa.  
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Figur 132. 

 
Figur 132 visar spridningen mellan kommuner, samt mellan årkurser inom respektive kommun för 
andelen elever som svarat att de aldrig provat snus, resultaten redovisas som medeltal för de senaste 
tre läsåren. 85 I samtliga kommuner är det vanligare bland elever i årskurs sju att svara att de aldrig 
snusat, jämfört med elever i gymnasiets första år. Det är en relativt liten spridning mellan länets 
kommuner. Lägst andel av elever i årskurs sju som svarat att de aldrig provat har Haparanda och 
Pajala och gällande gymnasiets första år har Arvidsjaur, Haparanda, Kiruna och Piteå lägst andel.  

Droger/Narkotika 
Elevhälsoenkäten mäter huruvida eleverna i länet har prövat droger/narkotika samt deras inställning 
till droger/narkotika, det sistnämnda genom frågan Om jag blir erbjuden droger/narkotika säger jag… 
där eleven ges fyra svarsalternativ. I och med att enkäten inte är anonym samt att droger är mer 
tabubelagt än konsumtion av alkohol, cigaretter och snus kan det tänkas att färre elever svarar 
sanningsenligt på denna fråga. 

                                                           
85 Överkalix kommun presenteras inte pga. låg andel respondenter, <50. 
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Figur 133. 

 
Figur 133 visar andelen elever som svarar att de skulle säga ja eller kanske ja om de blir erbjudna 
droger, fördelat på årskurs och kön, presenterat över tid. Bland både flickor och pojkar, i såväl 
årskurs sju som första året i gymnasiet, är det en liten andel som svarar att de skulle säga ja eller 
kanske ja till droger. Sett över tid kan inget könsmönster utläsas i årskurs sju, gällande eleverna i 
gymnasiets första år pekar figuren mot att det är vanligare bland pojkar att svara att de säger ja, eller 
kanske ja, till droger. Resultaten för läsår 2018/19 visar att 0.6 procent av flickorna och 0.1 procent 
av pojkarna i årskurs sju svarar att de säger ja, eller kanske ja, om de blir erbjudna droger (i absoluta 
mått rör det sig om 7 elever). Motsvarande siffror för gymnasiets första år är 0.6 procent bland 
flickor och 1.3 procent bland pojkar (i absoluta mått rör det sig om 21 elever). Andelen som svarat att 
de bestämt säger nej är 95 procent bland flickorna och 96 procent av pojkarna i årskurs sju, och 93 
procent bland flickor respektive 90 procent bland pojkar i årskurs ett i gymnasiet.    
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Figur 134. 

Figur 134 visar andelen elever som svarat att de säger bestämt nej om de blir erbjudna droger, 
fördelat på kommun och period.86 Resultaten visar att majoriteten av eleverna i respektive kommun 
uppger att de svarar nej om någon erbjuder dem droger. Andelen har dock minskat mellan period 1 
och 2 i samtliga grupper förutom i gruppen årskurs sju i Gällivare och Övertorneå. Att attityden till 
droger eventuellt förändras över tid till en mer liberal hållning behöver dock inte innebära att 
konsumtionen ökar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
86 Överkalix kommun presenteras inte i period 1 för gymnasiets första år, samt i period 2 för samtliga årskurser pga. låg andel 
respondenter, <50. 
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Figur 135. 

 
Figur 135 visar andelen elever i gymnasiets första år som svarar att de har provat droger/narkotika, 
fördelat på kön. Figuren visar att det är en minoritet av eleverna som svarat att de har prövat droger. 
Medan andelen som svarat att de prövat droger minskat mellan läsåren i gruppen flickor har andelen 
ökat i gruppen pojkar. Detta innebär även att skillnaden mellan könet har ökat. Resultaten för läsår 
2018/19 visar att 1.6 procent bland flickorna och 3.4 procent av pojkarna i gymnasiets första år har 
svarat att de prövat droger (i absoluta mått rör det sig om 56 elever i länet).  De elever som svarat att 
de prövat droger finns spridda i nära alla av länets kommuner. 
 
Observera att enskilda individers svar kan påverka starkare när det rör sig om en liten andel elever 
och det är oklart om hur ett mörkertal ser ut och hur detta skulle påverka eventuella mönster och 
könsskillnader. Resultaten bör analyseras med försiktighet.  
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Allmänt välmående 

TAB 1 Självskattad hälsa. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de mår bra eller mycket 
bra. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … … … 66,1% 
Boden 87,4% 75,0% 85,5% 89,2% 89,6% 90,1% 88,4% 82,5% 88,0% 
Gällivare 90,6% … 75,4% 97,2% … 89,0% 94,1% 90,4% 82,8% 
Haparanda … … … … … … 89,1% 70,1% 63,2% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 100,0% 60,9% 74,6% 95,8% 93,8% 83,3% 97,7% 77,5% 79,9% 
Kiruna 92,9% 78,3% 58,4% 86,4% 86,4% 90,0% 89,6% 82,6% 74,9% 
Luleå 92,5% 84,6% 68,4% 91,8% 96,1% 81,4% 92,1% 90,4% 74,7% 
Pajala … … … … … … 94,1% … … 
Piteå 87,6% 74,4% 68,9% 92,5% 92,3% 88,2% 90,3% 84,6% 78,9% 
Älvsbyn … … … … … … 90,8% 79,0% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 90,6% 76,2% 70,6% 92,0% 92,5% 84,6% 91,4% 84,7% 77,9% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       

TAB 2 Trivs med sig själv. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de trivs bra eller mycket bra med sig själv. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 76,8% 
Boden 88,3% 75,0% 82,4% 88,5% 91,5% 88,7% 88,4% 83,5% 85,8% 
Gällivare 92,2% … 72,1% 98,6% … 91,8% 95,6% 89,2% 82,8% 
Haparanda … … … … … … 92,2% 77,9% 67,6% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 96,8% 63,5% 64,8% 97,2% 96,9% 84,3% 97,0% 80,5% 76,5% 
Kiruna 92,9% 75,0% 68,6% 88,5% 88,3% 90,9% 90,6% 82,1% 80,2% 
Luleå 90,9% 83,1% 65,7% 94,3% 95,7% 85,5% 92,6% 89,4% 75,3% 
Pajala … … … … … … 92,0% … … 
Piteå 91,6% 71,7% 67,4% 93,7% 91,0% 90,4% 92,7% 82,8% 79,5% 
Älvsbyn … … … … … … 94,9% 83,9% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 91,5% 75,4% 68,9% 93,7% 93,4% 87,8% 92,6% 84,9% 78,8% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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Övervikt eller fetma 
 

TAB 3 Övervikt/Fetma. Andelen elever i Norrbottens län som har övervikt eller fetma. Fördelat på 
kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor    Pojkar    
 FSK Åk4 Åk7 Gym1 FSK Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … … … 
Boden 14,6% 29,1% 20,4% 23,6% 16,7% 22,3% 26,4% 23,7% 
Gällivare 17,1% 29,2% … 24,6% 18,0% 26,8% … 26,0% 
Haparanda … … … … … … … … 
Jokkmokk us … … … us … … … 
Kalix 29,1% 32,3% 21,3% 29,6% 23,1% 14,1% 21,5% 32,1% 
Kiruna 22,0% 26,3% 24,7% 29,1% 12,7% 28,6% 35,9% 29,0% 
Luleå 11,3% 19,3% 14,8% 17,0% 13,7% 21,0% 19,9% 24,9% 
Pajala … … … … … … … … 
Piteå 15,8% 19,1% 23,2% 24,8% 15,7% 27,1% 20,5% 31,5% 
Älvsbyn … … … … … … … … 
Överkalix us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … 
           
Länet 16,8% 23,7% 21,6% 24,3% 15,5% 24,4% 25,6% 27,5% 
         
         
Kommun Båda könen       
 FSK Åk4 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … …     
Arvidsjaur … … … 37,0%     
Boden 15,7% 25,3% 23,5% 23,6%     
Gällivare 17,5% 27,9% 31,8% 25,4%     
Haparanda 18,4% 32,3% 34,4% 30,2%     
Jokkmokk us … … …     
Kalix 26,2% 22,6% 21,4% 31,1%     
Kiruna 17,3% 27,5% 30,6% 29,0%     
Luleå 12,6% 20,2% 17,4% 21,2%     
Pajala … … … …     
Piteå 15,8% 23,5% 21,7% 28,4%     
Älvsbyn 22,0% 28,2% 36,5% …     
Överkalix us us us us     
Övertorneå … … … …     
          
Länet 16,1% 24,1% 23,7% 26,0%     
         
         
us = Uppgift saknas.        
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.      
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Psykiskt välmående 

TAB 4a Ledsen/Nedstämd.          
 Andelen elever som svarat att de ofta eller alltid känt sig ledsen eller nedstämd de senaste tre 

månaderna.   
Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 21,8% 
Boden 4,9% 13,9% 4,0% 3,9% 5,7% 3,4% 4,3% 9,7% 3,7% 
Gällivare 4,6% … 16,7% 2,8% … 8,3% 3,7% 4,7% 12,1% 
Haparanda … … … … … … 4,9% 13,5% 27,9% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 0,0% 26,6% 22,5% 2,8% 0,0% 8,3% 1,5% 13,2% 14,0% 
Kiruna 6,1% 11,8% 28,4% 8,7% 3,9% 6,4% 7,4% 7,7% 17,0% 
Luleå 4,9% 10,6% 21,0% 2,8% 1,2% 6,0% 3,9% 5,9% 13,8% 
Pajala … … … … … … 3,9% … … 
Piteå 6,0% 21,9% 18,7% 3,6% 3,1% 4,1% 4,6% 11,2% 11,1% 
Älvsbyn … …  … … … 5,1% 6,5% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 5,0% 15,6% 18,9% 3,4% 2,5% 6,8% 4,2% 8,7% 12,6% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
      

TAB 4b Orolig/Rädd.        
  Andelen elever som svarat att de ofta eller alltid känt sig orolig eller rädd de senaste tre månaderna. 
Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 12,5% 
Boden 5,9% 8,0% 4,8% 4,7% 1,9% 1,3% 5,2% 4,9% 2,9% 
Gällivare 1,5% … 1,7% 4,2% … 2,8% 2,9% 2,4% 2,3% 
Haparanda … … … … … … 3,0% 6,3% 19,1% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 1,7% 14,1% 11,6% 1,4% 0,0% 3,7% 1,5% 7,0% 6,8% 
Kiruna 6,1% 5,4% 11,8% 6,8% 2,9% 1,8% 6,5% 4,1% 6,6% 
Luleå 4,2% 5,1% 10,9% 1,9% 1,2% 3,1% 3,1% 3,1% 7,2% 
Pajala … … … … … … 0,0% … … 
Piteå 5,0% 9,6% 9,3% 4,0% 0,4% 1,6% 4,4% 4,3% 5,3% 
Älvsbyn … …  … … … 2,6% 3,2% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 4,3% 7,8% 9,9% 3,1% 1,1% 3,3% 3,7% 4,3% 6,5% 
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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TAB 4c Irriterad/Dåligt humör.          
 Andelen elever som svarat att de ofta eller alltid känt sig irriterad/på dåligt humör de senaste tre 

månaderna. 
Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 14,3% 
Boden 12,6% 19,8% 11,3% 11,7% 15,0% 10,0% 12,1% 17,3% 10,6% 
Gällivare 20,3% … 28,3% 17,1% … 11,0% 18,7% 22,4% 18,8% 
Haparanda … … … … … … 14,7% 22,7% 35,3% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 6,5% 45,3% 30,0% 14,1% 7,7% 19,4% 10,5% 26,4% 23,6% 
Kiruna 12,1% 22,6% 34,3% 15,4% 14,6% 8,2% 13,8% 18,4% 20,8% 
Luleå 8,8% 18,4% 26,4% 10,5% 10,2% 12,4% 9,7% 14,3% 19,7% 
Pajala … … … … … … 13,7% … … 
Piteå 13,4% 29,2% 25,6% 9,5% 12,4% 10,7% 11,2% 19,6% 17,8% 
Älvsbyn … …  … … … 14,1% 17,5% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 11,7% 25,3% 25,9% 12,1% 12,3% 12,0% 11,9% 18,5% 18,6% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       



Bilaga 1. Tabellbilaga till Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten läsår 2018-2019 

5 
 

Somatiska besvär 
 

TAB 5a Huvudvärk. Andelen elever som svarat att de ofta eller alltid haft huvudvärk de senaste tre 
månaderna. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 21,4% 
Boden 11,7% 20,8% 8,8% 8,5% 8,5% 4,7% 9,9% 14,5% 6,5% 
Gällivare 3,1% … 18,0% 5,6% … 5,5% 4,4% 10,6% 11,2% 
Haparanda … … … … … … 8,7% 12,4% 15,9% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 0,0% 14,3% 25,4% 8,5% 6,2% 8,3% 4,5% 10,2% 15,1% 
Kiruna 11,1% 12,9% 16,7% 8,6% 7,8% 8,2% 9,8% 10,2% 12,3% 
Luleå 8,5% 10,1% 18,2% 6,6% 5,1% 7,1% 7,5% 7,6% 12,9% 
Pajala … … … … … … 8,0% … … 
Piteå 12,3% 11,9% 13,8% 6,3% 4,4% 8,3% 8,9% 7,6% 10,9% 
Älvsbyn … … … … … … 6,4% 11,1% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 9,1% 13,3% 17,1% 7,0% 6,1% 7,3% 8,0% 9,5% 12,0% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
 

TAB 5b Magont. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de ofta eller alltid haft ont i magen de 
senaste tre månaderna. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 10,7% 
Boden 11,8% 14,9% 4,8% 4,6% 5,7% 0,0% 7,8% 10,2% 2,2% 
Gällivare 9,2% … 11,5% 4,2% … 6,8% 6,6% 10,6% 9,0% 
Haparanda … … … … … … 6,8% 8,2% 11,6% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 6,5% 10,9% 18,3% 4,2% 3,1% 12,0% 5,3% 7,0% 14,5% 
Kiruna 5,1% 9,7% 12,7% 8,7% 4,9% 1,8% 6,9% 7,1% 7,1% 
Luleå 5,5% 5,5% 11,8% 5,0% 1,2% 4,6% 5,3% 3,3% 8,4% 
Pajala … … … … … … 8,0% … … 
Piteå 6,9% 8,9% 13,9% 7,8% 3,1% 3,3% 7,4% 5,6% 8,4% 
Älvsbyn … … … … … … 7,7% 6,5% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 7,1% 9,4% 12,4% 5,9% 3,2% 4,3% 6,5% 6,2% 8,2% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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TAB 5c Värk. Andelen elever som svarat att de ofta eller alltid haft värk i rygg, nacke eller axlar de senaste 
tre månaderna. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 10,7% 
Boden 3,9% 9,9% 13,6% 13,8% 9,4% 7,4% 9,4% 9,7% 10,2% 
Gällivare 9,2% … 11,5% 7,0% … 5,5% 8,1% 7,1% 8,2% 
Haparanda … … … … … … 9,8% 10,3% 18,8% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 3,3% 11,1% 32,4% 1,4% 12,3% 19,4% 2,3% 11,7% 24,6% 
Kiruna 4,0% 11,8% 27,5% 13,6% 5,8% 14,5% 8,9% 8,7% 20,8% 
Luleå 4,2% 11,9% 27,9% 6,0% 5,9% 9,6% 5,1% 8,8% 19,0% 
Pajala … … … … … … 12,0% … … 
Piteå 7,9% 11,2% 25,9% 9,0% 8,4% 11,9% 8,5% 9,6% 18,5% 
Älvsbyn … … … … … … 6,4% 9,8% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 5,8% 11,1% 24,4% 8,8% 7,9% 10,8% 7,4% 9,4% 17,3% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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Arbetsmiljö 
 

TAB 6 Skoltrivsel. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de trivs bra/mycket bra i 
skolan. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 91,1% 
Boden 85,4% 83,2% 96,8% 77,5% 84,3% 95,4% 81,0% 83,7% 96,0% 
Gällivare 84,4% … 93,4% 85,7% … 97,2% 85,1% 94,0% 95,5% 
Haparanda … … … … … … 90,3% 70,8% 81,2% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 98,4% 71,4% 94,4% 93,0% 90,8% 97,2% 95,5% 81,3% 96,1% 
Kiruna 92,9% 86,0% 85,1% 84,8% 88,3% 93,6% 88,7% 87,2% 89,6% 
Luleå 86,9% 90,3% 89,1% 85,6% 94,6% 92,3% 86,3% 92,4% 90,6% 
Pajala … … … … … … 90,0% … … 
Piteå 86,0% 87,6% 88,9% 89,4% 87,9% 93,5% 87,9% 87,8% 91,3% 
Älvsbyn … … … … … … 79,5% 82,3% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 87,6% 85,1% 90,2% 86,4% 90,1% 93,4% 87,0% 87,7% 91,8% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  

     

 

TAB 7 Trygg i skolan. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de ofta/alltd känner sig trygg i skolan. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs.  

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … … … 100,0% 
Boden 80,4% 90,0% 96,0% 78,6% 95,3% 96,0% 79,4% 92,8% 96,0% 
Gällivare 84,6% … 100,0% 91,4% … 95,9% 88,1% 92,9% 97,7% 
Haparanda … … … … … … 84,3% 78,9% 95,7% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 93,4% 82,5% 98,6% 95,8% 92,3% 99,1% 94,7% 87,5% 98,9% 
Kiruna 86,9% 94,6% 89,1% 85,7% 92,2% 97,3% 86,3% 93,3% 93,4% 
Luleå 89,8% 92,2% 93,7% 89,3% 97,7% 97,5% 89,6% 94,9% 95,5% 
Pajala … … … … … … 94,1% … … 
Piteå 90,2% 89,1% 96,0% 90,9% 96,0% 97,1% 90,6% 93,1% 96,6% 
Älvsbyn … … … … … … 78,2% 92,1% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 87,2% 89,1% 95,1% 89,0% 95,5% 97,2% 88,2% 92,5% 96,2% 
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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TAB 8 Arbetsro. Andel elever i Norrbotens län som svarat att de ofta eller alltid har arbetsro i 
skolan. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 89,3% 
Boden 49,5% 45,5% 78,4% 43,8% 57,0% 84,8% 46,4% 51,4% 81,9% 
Gällivare 41,5% … 88,5% 53,5% … 88,9% 47,8% 61,4% 88,7% 
Haparanda … … … … … … 57,8% 44,8% 78,3% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 51,6% 50,8% 74,6% 60,6% 60,0% 76,1% 56,4% 55,5% 75,6% 
Kiruna 50,5% 61,3% 70,6% 56,2% 72,5% 90,0% 53,4% 67,2% 80,7% 
Luleå 54,2% 61,1% 75,0% 59,9% 68,0% 81,7% 57,1% 64,5% 78,2% 
Pajala … … … … … … 52,0% … … 
Piteå 50,0% 66,9% 74,3% 54,7% 68,9% 82,0% 52,6% 68,0% 78,3% 
Älvsbyn … … … … … … 32,1% 54,0% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 50,9% 59,2% 77,1% 55,1% 65,9% 82,9% 53,1% 62,7% 80,1% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  

     

 

TAB 9 Stress. Andel elever i Norrbottens län som svarat att de ofta eller alltid känner sig stressad över skolarbetet. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen    
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1    
Arjeplog … … … … … …    
Arvidsjaur … … … … … 16,1%    
Boden 28,7% 41,6% 13,2% 16,6% 20,8% 27,9%    
Gällivare … 27,9% … 5,5% 19,0% 15,7%    
Haparanda … … … … 40,0% 42,0%    
Jokkmokk … … … … … …    
Kalix 23,8% 49,3% 12,3% 27,5% 18,0% 36,1%    
Kiruna 28,0% 33,3% 8,7% 11,9% 17,9% 22,3%    
Luleå 25,0% 35,0% 13,6% 15,1% 19,3% 25,4%    
Pajala … … … … … …    
Piteå 30,5% 40,6% 14,3% 11,3% 21,2% 25,4%    
Älvsbyn … … … … 16,1% …    
Överkalix us us us us us us    
Övertorneå … … … … … …    
             
Länet 29,4% 37,4% 13,1% 15,0% 20,9% 25,7%    
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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Fysisk arbetsmiljö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 10b Matsal. Andel elever som svarat att de tycker matsalen är bra eller mycket bra. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen   
 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7   
Arjeplog … … … … … …   
Arvidsjaur … … … … … …   
Boden 81,4% 81,2% 79,2% 75,0% 80,2% 78,0%   
Gällivare 81,5% … 91,5% … 86,8% 77,4%   
Haparanda … … … … 90,2% 64,9%   
Jokkmokk … … … … … …   
Kalix 88,7% 79,4% 93,0% 96,8% 91,0% 88,0%   
Kiruna 93,9% 78,5% 91,4% 83,5% 92,6% 81,1%   
Luleå 82,1% 82,0% 83,8% 75,5% 82,9% 78,7%   
Pajala … … … … 88,0% …   
Piteå 90,1% 78,1% 86,3% 72,9% 88,0% 75,1%   
Älvsbyn … … … … 87,2% 82,3%   
Överkalix us us us us us us   
Övertorneå … … … … … …   
            
Länet 86,5% 79,8% 86,0% 77,1% 86,2% 78,4%   
         
 

  

TAB 10a Klassrum. Andel elever som svarat att de tycker klassrummen är bra eller mycket bra. Fördelat på 
kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen   
 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7   
Arjeplog … … … … … …   
Arvidsjaur … … … … … …   
Boden 86,1% 76,2% 84,6% 75,0% 85,3% 75,6%   
Gällivare 81,5% … 83,1% … 82,4% 70,2%   
Haparanda … … … … 93,2% 56,3%   
Jokkmokk … … … … … …   
Kalix 90,3% 66,7% 92,6% 73,8% 91,5% 70,3%   
Kiruna 86,9% 76,3% 90,4% 75,7% 88,7% 76,0%   
Luleå 87,9% 75,6% 85,0% 74,3% 86,5% 75,0%   
Pajala … … … … 92,0% …   
Piteå 88,7% 80,2% 86,7% 85,8% 87,6% 83,4%   
Älvsbyn … … … … 88,5% 79,0%   
Överkalix us us us us us us   
Övertorneå … … … … … …   
            
Länet 87,7% 75,0% 87,3% 77,3% 87,5% 76,2%   
         
         
us = Uppgift saknas.        
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.      
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TAB 10c Rasthall/Skolgård. Andel elever som svarat att de tycker rasthallen/skolgården är bra eller mycket bra. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen    
 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7    
Arjeplog … … … … … …    
Arvidsjaur … … … … … …    
Boden 84,3% 69,0% 81,7% 73,3% 82,8% 71,1%    
Gällivare 72,3% … 69,0% … 70,6% 40,5%    
Haparanda … … … … 85,4% 44,4%    
Jokkmokk … … … … … …    
Kalix 80,6% 62,9% 91,4% 79,7% 86,4% 71,4%    
Kiruna 81,8% 78,5% 85,7% 71,3% 83,8% 74,7%    
Luleå 85,0% 64,7% 86,6% 65,7% 85,8% 65,2%    
Pajala … … … … 92,0% …    
Piteå 81,9% 74,5% 83,5% 74,5% 82,8% 74,5%    
Älvsbyn … … … … 79,2% 54,8%    
Överkalix us us us us us us    
Övertorneå … … … … … …    
             
Länet 82,8% 67,1% 83,8% 68,1% 83,3% 67,6%    
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
 

TAB 10d Dusch. Andelen elever som svarat att de tycker duscharna är bra eller mycket bra. Fördelat på 
kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen    
 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7    
Arjeplog … … … … … …    
Arvidsjaur … … … … … …    
Boden 42,6% 54,5% 42,2% 58,8% 42,4% 56,7%    
Gällivare 51,6% … 47,8% … 49,6% 27,8%    
Haparanda … … … … 68,0% 55,4%    
Jokkmokk … … … … … …    
Kalix 48,4% 40,7% 62,9% 58,1% 56,1% 49,6%    
Kiruna 68,7% 52,2% 69,5% 56,9% 69,1% 54,6%    
Luleå 54,4% 52,8% 57,3% 52,0% 55,9% 52,4%    
Pajala … … … …   …    
Piteå 58,1% 51,5% 52,2% 55,2% 54,8% 53,6%    
Älvsbyn … … … … 69,7% 42,9%    
Överkalix us us us us us us    
Övertorneå … … … … … …    
             
Länet 56,3% 49,8% 57,0% 53,1% 56,7% 51,6%    
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TAB 10e Toalett. Andel elever som svarat att de tycker toaletterna är bra eller mycket 
bra.  Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

  

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen    
 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7 Åk4 Åk7    
Arjeplog … … … … … …    
Arvidsjaur … … … …       
Boden 43,6% 41,6% 40,3% 26,3% 41,7% 34,2%    
Gällivare 60,9% … 51,4% … 56,0% 23,8%    
Haparanda … … … … 61,4% 25,5%    
Jokkmokk …  …  …     
Kalix 51,6% 27,9% 50,0% 44,1% 50,8% 35,8%    
Kiruna 64,9% 55,4% 56,3% 51,5% 60,5% 53,4%    
Luleå 54,4% 52,0% 45,6% 45,0% 49,9% 48,5%    
Pajala … … … … 56,0% …    
Piteå 47,8% 46,1% 47,6% 38,5% 47,7% 41,8%    
Älvsbyn … … … … 52,6% 30,0%    
Överkalix us us us us us us    
Övertorneå … … … … … …    
             
Länet 53,9% 45,5% 48,6% 39,7% 51,2% 42,5%    
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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Utsatthet 
 

TAB 11 Frånvaro. Andel elever som svarat att de aldrig stannar hemma från skolan utan att vara sjuk.  
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen    
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1    
Arjeplog … … … … … …    
Arvidsjaur … … … … … 78,6%    
Boden 81,0% 80,8% 79,2% 76,7% 80,1% 78,5%    
Gällivare … 73,8% … 76,7% 85,7% 75,4%    
Haparanda … … … … 62,8% 60,9%    
Jokkmokk … … … … … …    
Kalix 80,3% 66,2% 87,5% 66,4% 84,0% 66,3%    
Kiruna 72,0% 80,2% 70,6% 87,2% 71,3% 83,8%    
Luleå 87,0% 62,6% 87,0% 74,7% 87,0% 68,5%    
Pajala …  …  … …    
Piteå 84,8% 61,6% 86,2% 72,7% 85,6% 67,3%    
Älvsbyn … … … … 78,7% …    
Överkalix us us us us us us    
Övertorneå … … … … … …    
             
Länet 80,9% 67,4% 81,5% 74,9% 81,2% 71,3%    
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
 

TAB 12 Utsatt för mobbning. Andel elever som svarat att de blivit utsatt för mobbning/känt sig utanför de tre senaste 
månaderna. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen   
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1  
Arjeplog … … … … … … … … …  
Arvidsjaur … … … … … … …  … 3,6%  
Boden 20,2% 8,6% 0,0% 17,2% 1,9% 2,0% 18,5% 5,1% 1,1%  
Gällivare 12,7% … 0,0% 13,0% … 1,4% 12,9% 6,2% 0,8%  
Haparanda … … … … … … 16,8% 13,3% 8,8%  
Jokkmokk … … … … … … … … …  
Kalix 4,8% 17,2% 4,3% 5,7% 4,6% 2,8% 5,3% 10,6% 3,4%  
Kiruna 14,1% 8,6% 5,3% 12,9% 6,0% 0,0% 13,5% 7,3% 2,5%  
Luleå 14,4% 9,0% 5,4% 9,9% 2,8% 2,9% 12,1% 5,8% 4,2%  
Pajala … … … … … … … … …  
Piteå 10,4% 6,9% 5,9% 7,7% 3,2% 2,6% 8,9% 4,8% 4,1%  
Älvsbyn … … … … … … 9,3% 12,7% …  
Överkalix us us us us us us us us us  
Övertorneå … … … … … … … … …  
              
Länet 12,9% 9,3% 4,7% 10,8% 4,1% 2,5% 11,8% 6,5% 3,5%  
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        
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TAB 13 Utsatt för olustigt mot kroppen.         
 Andel elever som svarat att de varit med om att någon gjort något mot deras kropp som inte kändes 

bra. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 
 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen   
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1  
Arjeplog … … … … … … … … …  
Arvidsjaur … … … … … … …  … 22,6%  
Boden 10,1% 13,4% 8,8% 13,3% 16,3% 5,4% 11,9% 14,9% 6,9%  
Gällivare 12,5% … 11,7% 14,1% … 5,6% 13,3% 5,9% 8,3%  
Haparanda … … … … … … 26,4% 11,0% 22,7%  
Jokkmokk … … … … … … … … …  
Kalix 8,1% 15,0% 15,9% 9,9% 1,6% 12,0% 9,0% 8,1% 13,6%  
Kiruna 15,3% 4,4% 16,3% 17,0% 9,8% 3,8% 16,2% 7,3% 9,9%  
Luleå 15,6% 7,1% 20,6% 12,0% 4,4% 8,0% 13,8% 5,8% 14,4%  
Pajala … … … … … …   … …  
Piteå 10,3% 9,3% 21,9% 14,9% 7,2% 6,2% 12,9% 8,1% 13,6%  
Älvsbyn … … … … … … 11,5% 8,9% …  
Överkalix us us us us us us us us us  
Övertorneå … … … … … … … … …  
              
Länet 12,6% 9,4% 18,0% 14,2% 7,4% 8,3% 13,4% 8,3% 12,9%  
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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Någon att prata med 
 

TAB 14a Kompis att prata med. Andelen elever som svarat att de har en kompis att prata med om det som är viktigt för en. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen   
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1  
Arjeplog … … … … … … … … …  
Arvidsjaur … … … … … … …  … 92,6%  
Boden 86,1% 96,9% 99,2% 90,9% 91,4% 98,7% 88,7% 94,1% 98,9%  
Gällivare 96,9% … 95,0% 91,3% … 93,1% 94,0% 94,0% 93,9%  
Haparanda … … … … … … 95,7% 91,3% 83,6%  
Jokkmokk … … … … … … … … …  
Kalix 98,4% 90,5% 98,6% 91,3% 98,5% 95,2% 94,7% 94,5% 96,5%  
Kiruna 94,9% 92,3% 95,9% 86,7% 93,2% 94,3% 90,8% 92,8% 95,0%  
Luleå 96,0% 98,0% 97,0% 89,7% 92,7% 93,0% 92,8% 95,4% 95,1%  
Pajala … … … … … … … … …  
Piteå 93,8% 98,2% 96,7% 90,0% 97,2% 93,8% 91,7% 97,6% 95,2%  
Älvsbyn … … … … … … 85,9% 86,0% …  
Överkalix us us us us us us us us us  
Övertorneå … … … … … … … … …  
              
Länet 94,5% 96,2% 96,5% 89,6% 93,4% 93,4% 92,0% 94,7% 94,9%  
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
 

TAB 14b Vuxen att prata med. Andelen elever som svarat att de har en vuxen att prata med om det som är viktigt för en. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen   
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1  
Arjeplog … … … … … … … … …  
Arvidsjaur … … … … … … …  … 88,9%  
Boden 99,0% 98,9% 99,2% 97,5% 98,1% 97,3% 98,2% 98,5% 98,2%  
Gällivare 100,0% … 90,2% 98,6% … 98,6% 99,3% 97,6% 94,7%  
Haparanda … … … … … … 96,9% 92,1% 86,2%  
Jokkmokk … … … … … … … … …  
Kalix 100,0% 93,3% 97,1% 98,6% 98,5% 94,4% 99,2% 96,0% 95,5%  
Kiruna 97,9% 96,8% 91,8% 98,1% 98,0% 96,3% 98,0% 97,4% 94,1%  
Luleå 98,7% 97,6% 93,3% 98,4% 98,8% 93,5% 98,5% 98,2% 93,4%  
Pajala … … … … … … … … …  
Piteå 98,0% 96,9% 92,3% 96,4% 98,2% 97,4% 97,1% 97,7% 95,0%  
Älvsbyn … … … … … … 97,4% 86,0% …  
Överkalix us us us us us us us us us  
Övertorneå … … … … … … … … …  
              
Länet 98,4% 96,1% 94,0% 97,6% 98,0% 94,4% 98,0% 97,1% 94,2%  
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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Arbete på fritiden 
 

TAB 15 Arbete på fritiden. Andel elever i Norrbottens län som svarat att de har arbete på fritiden. 
Fördelat på kön och kommun. 

 

Kommun Flickor Pojkar Båda könen      
 Gym1 Gym1 Gym1       
Arjeplog … … …       
Arvidsjaur … … 18,9%       
Boden 25,6% 21,4% 23,3%       
Gällivare 20,0% 19,2% 19,5%       
Haparanda … … 22,1%       
Jokkmokk … … …       
Kalix 28,2% 39,8% 35,2%       
Kiruna 24,8% 22,1% 23,4%       
Luleå 26,5% 21,2% 23,9%       
Pajala … … …       
Piteå 23,1% 18,8% 20,9%       
Älvsbyn … … …       
Överkalix us us us       
Övertorneå … … …       
          
Länet 24,9% 22,6% 23,7%       
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.       
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Levnadsvanor 
 

TAB 16 Skärmtid. Andel elever som svarat att de spenderar 5 timmar eller mer framför skärm under sin 
fritid.  Fördelat på kö, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 47,3% 
Boden 6,9% 28,9% 22,4% 24,0% 30,8% 24,2% 16,4% 29,9% 23,4% 
Gällivare 6,3% … 37,9% 8,5% … 23,6% 7,5% 40,5% 30,0% 
Haparanda … … … … … … 16,2% 29,0% 31,3% 
Jokkmokk … … … …  … … …  … … 
Kalix 1,6% 31,7% 38,0% 14,3% 21,5% 28,0% 8,3% 26,6% 32,0% 
Kiruna 6,4% 23,7% 45,5% 22,8% 27,2% 30,9% 14,9% 25,5% 37,9% 
Luleå 5,6% 19,2% 36,5% 14,3% 22,5% 37,4% 10,0% 20,9% 37,0% 
Pajala … … … … … … … … … 
Piteå 8,9% 30,5% 48,1% 14,1% 29,4% 33,2% 11,8% 29,9% 40,3% 
Älvsbyn … … … … … … 1,3% 35,7% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
              
Länet 6,2% 25,9% 38,5% 15,8% 27,1% 32,4% 11,2% 26,5% 35,3% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  

     

 

  



Bilaga 1. Tabellbilaga till Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten läsår 2018-2019 

17 
 

Sömn 
 

TAB 17a Sömn, kvalitet. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de i vanliga fall sover bra eller mycket 
bra. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 57,1% 
Boden 83,5% 65,3% 85,6% 79,4% 70,8% 74,5% 81,2% 68,1% 79,6% 
Gällivare 84,6% … 73,8% 93,0% … 56,2% 89,0% 78,8% 64,2% 
Haparanda … … … … … … 89,3% 74,2% 44,9% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 98,4% 67,2% 67,6% 91,5% 89,2% 70,6% 94,7% 78,3% 69,4% 
Kiruna 83,8% 75,3% 61,8% 80,8% 74,5% 67,3% 82,3% 74,9% 64,6% 
Luleå 87,9% 82,0% 64,8% 88,3% 81,0% 59,4% 88,1% 81,5% 62,2% 
Pajala … … … … …  88,2% … … 
Piteå 83,0% 73,8% 69,5% 80,7% 80,9% 61,1% 81,7% 77,9% 65,1% 
Älvsbyn … … … … … … 78,2% 79,4% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 86,1% 74,7% 68,9% 84,6% 79,6% 63,2% 85,3% 77,3% 65,9% 

 
TAB 17b Sömn, kvanitet. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de sover 9-10 timmar per natt 

(årskurs 4) eller 7-8 timmar per natt (årskurs 7 och första året i gymnasiet). 
 Fördelat på kön, kommun och årskurs.    
Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 67,9% 
Boden 77,7% 49,0% 79,2% 72,9% 56,2% 73,6% 75,0% 52,7% 76,2% 
Gällivare 62,5% … 77,0% 73,2% … 67,6% 68,1% 62,4% 72,0% 
Haparanda … … … … … … 54,9% 54,7% 55,1% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 87,1% 57,1% 53,5% 93,0% 62,5% 65,1% 90,2% 59,8% 60,6% 
Kiruna 66,7% 67,7% 62,0% 63,7% 66,0% 70,0% 65,2% 66,8% 66,2% 
Luleå 76,2% 62,8% 67,5% 73,4% 65,5% 66,7% 74,8% 64,1% 67,1% 
Pajala … … … … … … 52,0% … … 
Piteå 78,0% 57,4% 74,4% 79,7% 59,5% 68,3% 78,9% 58,6% 71,2% 
Älvsbyn … … … … … … 89,7% 56,5% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 73,9% 60,2% 68,9% 73,4% 60,4% 68,2% 73,7% 60,3% 68,5% 
          
OBS!          
Siffrorna avser andelen elever i årskurs 4 som sover 9-10 timmar per natt.    
Siffrorna avser andelen elever i årskurs 7 och 1 i gymnasiet som sover 7-8 timmar per natt.  
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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Kost 
 

TAB 18a Frukost. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de äter frukost varje skoldag. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs.   

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 51,8% 
Boden 83,5% 62,4% 67,7% 83,2% 63,6% 63,3% 83,3% 63,0% 65,3% 
Gällivare 84,6% … 54,2% 73,2% … 49,3% 78,7% 54,1% 51,5% 
Haparanda … … … … … … 79,6% 56,7% 41,8% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 93,5% 62,5% 47,9% 88,7% 73,8% 53,7% 91,0% 68,2% 51,4% 
Kiruna 83,8% 65,9% 49,0% 79,8% 68,0% 51,8% 81,8% 67,0% 50,5% 
Luleå 93,2% 79,8% 58,7% 92,8% 77,1% 55,0% 93,0% 78,5% 56,9% 
Pajala … … … … … … 88,2% … … 
Piteå 89,2% 70,8% 58,2% 92,5% 75,9% 51,6% 91,1% 73,7% 54,8% 
Älvsbyn … … … … … … 81,6% 67,2% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 87,8% 68,2% 56,9% 87,8% 72,0% 54,2% 87,8% 70,2% 55,5% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  

     

 

TAB 18b Lunch. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de äter lunch varje skoldag. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 92,9% 
Boden 95,1% 65,3% 85,6% 93,1% 55,1% 81,2% 94,0% 60,1% 83,2% 
Gällivare 95,4% … 60,7% 90,1% … 63,0% 92,6% 42,4% 61,9% 
Haparanda 93,5% … … … 71,7% … 95,1% 67,0% 73,9% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 88,7% 52,4% 70,4% 85,9% 78,5% 75,2% 87,2% 65,6% 73,3% 
Kiruna 94,9% 64,1% 68,6% 95,2% 72,8% 80,0% 95,1% 68,7% 74,5% 
Luleå 88,6% 73,1% 67,6% 91,5% 71,0% 73,1% 90,1% 72,0% 70,3% 
Pajala … … … … … … … … … 
Piteå 96,1% 69,6% 80,7% 96,5% 67,3% 73,9% 96,3% 68,3% 77,1% 
Älvsbyn … … … … … … 94,9% 73,0% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 92,8% 66,6% 73,6% 92,9% 68,3% 75,3% 92,9% 67,5% 74,5% 
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TAB 18c Middag. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de äter middag varje skoldag. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

 

Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen  
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 
Arjeplog … … … … … … … … … 
Arvidsjaur … … … … … … …  … 87,5% 
Boden 97,1% 97,0% 96,8% 97,7% 92,5% 96,7% 97,4% 94,7% 96,7% 
Gällivare 100,0% … 90,2% 100,0% … 97,3% 100,0% 95,3% 94,0% 
Haparanda 88,9% … … … 94,1% … 91,3% 87,1% 88,4% 
Jokkmokk … … … … … … … … … 
Kalix 98,4% 92,2% 91,5% 100,0% 96,9% 92,7% 99,2% 94,6% 92,2% 
Kiruna 95,9% 93,5% 91,2% 98,1% 95,1% 93,6% 97,0% 94,4% 92,5% 
Luleå 99,4% 97,3% 89,7% 98,4% 97,7% 93,8% 98,9% 97,5% 91,7% 
Pajala … … … … … … 96,0% … … 
Piteå 98,0% 97,0% 88,9% 98,8% 97,3% 95,1% 98,5% 97,2% 92,1% 
Älvsbyn … … … … … … 94,9% 96,8% … 
Överkalix us us us us us us us us us 
Övertorneå … … … … … … … … … 
             
Länet 97,6% 95,1% 90,4% 98,1% 96,5% 94,6% 97,8% 95,8% 92,6% 
          
          
us = Uppgift saknas.         
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa 
resultat.  
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Fysisk aktivitet 
 

TAB 19a Daglig fysisk aktivitet. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de har fysisk aktivitet minst 60 min varje 
dag. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

         
Kommun Flickor   Pojkar   Båda könen   
 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1 Åk4 Åk7 Gym1  
Arjeplog … … … … … … … … …  
Arvidsjaur … … … … … … …  … 14,5%  
Boden 47,6% 22,0% 24,8% 43,4% 22,2% 26,7% 45,3% 22,1% 25,8%  
Gällivare 40,0% … 18,0% 38,0% … 26,0% 39,0% 22,4% 22,4%  
Haparanda … … … … … … 43,6% 23,4% 27,9%  
Jokkmokk … … … … … … … … …  
Kalix 69,4% 31,7% 15,5% 59,2% 43,8% 23,1% 63,9% 37,8% 20,1%  
Kiruna 39,2% 30,1% 52,0% 45,7% 33,0% 57,3% 42,6% 31,6% 54,7%  
Luleå 36,7% 19,4% 15,3% 42,5% 32,9% 14,3% 39,7% 26,2% 14,8%  
Pajala … … … … … … 52,9% … …  
Piteå 25,4% 14,4% 10,6% 25,8% 21,5% 20,2% 25,6% 18,5% 15,6%  
Älvsbyn … … … … … … 43,6% 20,0% …  
Överkalix us us us us us us us us us  
Övertorneå … … … … … … … … …  
              
Länet 39,7% 21,6% 19,2% 40,3% 27,1% 24,5% 40,0% 24,5% 22,0%  
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        

 
TAB 19b Delta i lektioner i idrott och hälsa. Andel elever i Norrbottens län som svarat att de ofta eller alltid deltar i lektioner i 

idrott. Fördelat på kön, kommun och årskurs. 
Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen     
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … … … …     
Arvidsjaur … … … … … 100,0%     
Boden 94,1% 99,2% 97,2% 96,7% 95,7% 97,8%     
Gällivare … 98,3% … 100,0% 95,2% 99,2%     
Haparanda … … … … 84,4% 91,2%     
Jokkmokk … … … … … …     
Kalix 90,6% 100,0% 95,4% 96,9% 93,0% 98,2%     
Kiruna 93,5% 89,9% 94,2% 97,3% 93,9% 93,8%     
Luleå 96,5% 93,8% 98,4% 95,8% 97,5% 94,8%     
Pajala … … … … … …     
Piteå 94,6% 94,2% 98,2% 97,5% 96,7% 95,9%     
Älvsbyn … … … … 95,2% …     
Överkalix us us us us us us     
Övertorneå … … … … … …     
              
Länet 94,5% 94,8% 96,7% 96,8% 95,7% 95,8%     
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        



Bilaga 1. Tabellbilaga till Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten läsår 2018-2019 

21 
 

Tobak, alkohol och narkotika 
 

TAB 20a Rökning. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de aldrig testat röka 
cigaretter.  Fördelat på kön, kommun och årskurs.   

   

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen     
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … … … …     
Arvidsjaur … … … … … 62,5%     
Boden 98,0% 82,3% 92,5% 76,2% 95,1% 79,0%     
Gällivare … 93,3% … 63,0% 92,9% 76,7%     
Haparanda … … … … 85,4% 46,4%     
Jokkmokk … … … … … …     
Kalix 95,2% 82,6% 96,9% 70,1% 96,1% 75,0%     
Kiruna 95,7% 70,6% 94,1% 71,8% 94,8% 71,2%     
Luleå 98,4% 77,7% 99,6% 76,3% 99,0% 77,0%     
Pajala … … … … … …     
Piteå 94,0% 74,3% 96,0% 69,6% 95,2% 71,8%     
Älvsbyn … … … … 100,0% …     
Överkalix us us us us us us     
Övertorneå … … … … … …     
              
Länet 96,6% 77,2% 95,4% 70,9% 96,0% 73,9%     
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        
 

TAB 20b  Snusning. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de aldrig testat 
snusa.  Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

   

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen     
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … … … …     
Arvidsjaur … … … … … 73,2%     
Boden 99,0% 88,0% 91,6% 74,1% 95,2% 80,5%     
Gällivare … 96,7% … 58,9% 96,5% 75,9%     
Haparanda … … … … 89,4% 72,1%     
Jokkmokk … … … … … …     
Kalix 100,0% 87,0% 98,5% 62,6% 99,2% 72,2%     
Kiruna 98,9% 77,5% 96,0% 64,5% 97,4% 70,8%     
Luleå 99,2% 85,4% 99,6% 73,0% 99,4% 79,5%     
Pajala … … … … … …     
Piteå 98,2% 82,4% 94,6% 61,1% 96,2% 71,3%     
Älvsbyn … … … … 100,0% …     
Överkalix us us us us us us     
Övertorneå … … … … … …     
              
Länet 98,9% 85,1% 95,6% 67,3% 97,2% 75,8%     
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        
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TAB 20c Alkohol. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de aldrig testat dricka 
alkohol. Fördelat på kön, kommun och årskurs.   

   

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen     
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … … … …     
Arvidsjaur … … … … … 52,7%     
Boden 100,0% 72,1% 90,7% 68,0% 95,1% 69,9%     
Gällivare … 70,0% … 67,1% 94,1% 68,5%     
Haparanda … … … … 90,4% 54,4%     
Jokkmokk … … … … … …     
Kalix 100,0% 60,0% 96,9% 53,3% 98,4% 56,0%     
Kiruna 97,8% 64,7% 96,0% 54,1% 96,9% 59,2%     
Luleå 98,4% 67,6% 97,3% 60,1% 97,8% 63,9%     
Pajala … … … … … …     
Piteå 95,2% 53,2% 94,1% 49,4% 94,6% 51,2%     
Älvsbyn … … … … 96,7% …     
Överkalix us us us us us us     
Övertorneå … … … … … …     
              
Länet 97,5% 63,5% 94,9% 57,9% 96,1% 60,6%     
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        
 

TAB 20d Narkotika. Andelen elever i Norrbottens län som svarat att de säger bestämt nej om de blir erbjudna narkotika. 
Fördelat på kön, kommun och årskurs. 

Kommun Flickor  Pojkar  Båda könen     
 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1 Åk7 Gym1     
Arjeplog … … … … … …     
Arvidsjaur … … … … … 92,7%     
Boden 91,1% 99,2% 91,5% 92,1% 91,3% 95,3%     
Gällivare … 98,4% … 93,2% 96,5% 95,5%     
Haparanda … … … … 95,9% 91,3%     
Jokkmokk … … … … … …     
Kalix 88,9% 93,0% 95,4% 89,7% 92,2% 91,0%     
Kiruna 94,6% 91,0% 93,2% 89,0% 93,9% 90,0%     
Luleå 95,7% 91,4% 97,7% 88,5% 96,7% 90,0%     
Pajala … … … … … …     
Piteå 96,3% 92,4% 95,5% 92,2% 95,9% 92,3%     
Älvsbyn … … … … 95,2% …     
Överkalix us us us us us us     
Övertorneå … … … … … …     
              
Länet 94,7% 93,3% 95,6% 90,4% 95,2% 91,8%     
           
           
us = Uppgift saknas.          
… = Antal respondenter är för få (<50) för att redovisa resultat.        
 

 


