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Sammanfattning 

Under hösten 2015 erbjöd projektet Uppdrag Psykisk Hälsa kommuner som gör lokala 

elevhälsodatainsamlingar att skicka in kommunsammanställningar till SKL. Syftet var 

att data skulle kunna sammanställas på nationell nivå och ge en överblick av 

enkäternas förmåga att indikera elevers hälsa. 

Totalt skickade 35 kommuner in aggregerad data för läsåret 2014/15 från drygt 23 000 

elever. Insamlingen rör tio gemensamma frågeområden som är likartade i flera av 

landets elevhälsoenkäter. Inrapportering har skett för elever i förskoleklass, årskurs 4, 

årskurs 7 samt gymnasieskolan årskurs 1.  

De slutsatser som framkommer i rapporten rör dels insamlingsmetoden, dels resultatet 

från insamlingen. Två slutsatser rörande metoden har framkommit: 

 Enkätfrågor och svarsalternativ som ger större spridning av elevsvar bör 

användas, exempelvis frågor som används i Skolbarns hälsovanor. 

 Inrapportering som tillåter sammanställning av små elevantal bör eftersträvas, 

vilket skulle möjliggöras genom att inrapportering exempelvis sker till ett 

kvalitetsregister eller till en registerhållande myndighet.  

Det finns ett antal begränsningar i materialet. För de gemensamma frågeområdena har 

det dock framkommit tre resultat som tycks vara någorlunda säkra: 

 Det råder en stegvis ökning av den sammanlagda problematiken med åldern. 

 Flickor har generellt en större nivå av problematik än pojkar. 

 Skillnaden i problematik mellan pojkar och flickor ökar med åldern. 

I framtiden kan elevhälsan spela en viktig roll för att skapa en statistisk bild av barn 

och ungas psykiska hälsa som är jämförbar på både lokal, regional och nationell nivå. 
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1. Inledning 

Inledning  

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har under flera år överenskommit om 

utvecklingssatsningar om psykisk o-/hälsa bland barn och unga1. Inom ramen för 

utvecklingsarbetet har bland annat kopplingen mellan att klara skolan och psykisk 

hälsa lyfts fram liksom elevhälsans betydelse.  

Elevhälsan ska enligt lag erbjuda alla barn hälsoundersökningar inklusive hälsosamtal 

vid några tillfällen under skoltiden. I många kommuner strukturerar skolsköterskan 

samtalet efter en elevhälsoenkät som eleven eller vårdnadshavaren fått fylla i inför 

mötet. En del kommuner har i samarbete med landstinget databaser för att kunna 

samla in och sammanställa enkäterna2. Sammanställningarna kan därefter användas 

som underlag för elevhälsoarbete i samarbete med pedagoger på klassrumsnivå, med 

rektor på skolnivå eller i diskussioner med förvaltningsledning och politik på 

områdes- eller kommunnivå. Sammanställningarna kan också komplettera landstingets 

folkhälsoundersökningar.  

Utvecklingsprojekten på SKL har försökt driva arbetet med att ta fram en gemensam 

enkät och tillgängliggöra ett databasstöd för samtliga kommuner. En gemensam 

nationell insamling skulle också kunna ge bättre kunskap till beslutsfattare på 

nationell nivå.  

Syfte 

Under hösten 2015 erbjöd projektet Uppdrag Psykisk Hälsa kommuner som gör lokala 

elevhälsodatainsamlingar att skicka in kommunsammanställningar till SKL i syfte att 

undersöka:  

 hur data skulle kunna sammanställas på nationell nivå och  

 hur bra enkäterna tycks indikera elevers hälsa 

Syftet med den här rapporten är att presentera resultat och erfarenheter från den 

testinsamlingen. 

Bakgrund 

Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) deltog från år 2008 i 

pilotprojektet Elevhälsoenkäten initierat av Svenska skolläkarföreningen och 

                                                 
1 Modellområdesprojektet (2009-2011); Psynk – psykisk hälsa barn och unga (2011-2014), Uppdrag Psykisk 

Hälsa: Aktion 2015. 
2 Idag sker insamling i t ex Jönköpings län, Västernorrlands län, Norrbottens län, Jämtlands län, Västerbottens län, 

Värmlands län och Örebro län. Ytterligare län visar intresse för att starta insamling, däribland Dalarnas län, 

Östergötlands län och Göteborgs stad och Malmö stad. 
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Riksföreningen för skolsköterskor för att ta fram en elevhälsoenkät. En insamling av 

svar från åk 9 insamlat i nio pilotkommuner presenterades i en rapport 20113. 

Arbetet stötte på olika svårigheter och pilotprojektet avslutades i och med rapporten 

2011. I samband med detta beslöt Modellområdesprojektet – psykisk hälsa barn och 

unga, Sveriges Kommuner och Landsting att försöka fortsätta arbetet med att ta fram 

en nationell elevhälsoenkät. Tid och kraft ägnades inledningsvis åt att stödja 

kommuner och landsting att ta fram avtal för att möjliggöra ett samarbete dem 

emellan kring elevhälsodata (lagring och analys) samt till att ta fram en nationell 

databas som skulle kunna samla avidentifierade elevuppgifter hos SKL. Skärpta EU-

direktiv på området satte dock stopp för arbetet med att ta fram en databas på SKL 

som kunde innehålla individuppgifter.  

Utvecklingsarbetet har inledningsvis i huvudsak bedrivits i samarbete med Jönköpings 

län, Västernorrland län, Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. Under 

insamlingsfasen har emellertid Jönköpings län av olika skäl inte inkommit med data. 

Värmlands och Örebro län har gett ett stort bidrag till datainsamlingen 2015.   

Parallellt har Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor 

inlett ett arbete för att starta ett kvalitetsregister för elevhälsan. Kvalitetsregistret 

kommer inledningsvis inte att samla in uppgifter kring psykisk o-/hälsa. 

Kvalitetsregistret inledde en pilotstudie i Norrköpings kommun 2015 där man bland 

annat prövar en funktionen med automatisk övertankning från journal för att undvika 

dubbelregistrering för skolsköterskan. Den juridiska ramen för kvalitetsregister tillåter 

därtill insamling av individuppgifter och möjliggör därmed avancerade analyser av 

elevers hälsa samt utvärdering av olika elevhälsoinsatser. 

Kontinuerlig avstämning görs mellan Uppdrag Psykisk Hälsa, registerhållaren för 

kvalitetsregistret och Folkhälsomyndigheten. En förhoppning från Uppdrag Psykisk 

Hälsa är att Folkhälsomyndigheten utifrån lärdomar från SKL:s testinsamling ska 

bidra till framtagandet av bättre enkätfrågor kring psykisk o-/hälsa som ska kunna 

ingå i kvalitetsregistrets insamling.  

  

                                                 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12706/A2011-14-Hogstadieelevers-halsa-och-levnadsvanor-

Elevhalsoenkaten.pdf (2016-02-26) 
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2. Metod 

Insamlingsperiod 

Data samlades in under hösten 2015. Inrapportering var möjligt för uppgifter 

insamlade under läsåret 2012/13, 2013/14 eller 2014/15. Samtliga inrapporterande 

kommuner rapporterade in data för läsåret 2014/15. Se Bilaga 2 för mer information 

om insamlingen. 

Deltagande kommuner 

35 kommuner har bidragit med elevhälsodata till 2015 års testinsamling inom ramen 

för Uppdrag Psykisk Hälsa: Aktion 2015 (SKL), motsvarande 12 procent av Sveriges 

290 kommuner. Av dessa kommuner har samtliga rapporterat in uppgifter för elever 

som går i kommunala skolor och en (1) kommun4 sammansatta uppgifter för 

kommunala och fristående skolor.  

De deltagande kommunerna har använt två olika elevhälsoenkäter, en med sitt 

ursprung i Värmland och en med sitt ursprung i Västernorrland. I Tabell 1 presenteras 

de deltagande kommunerna per län och utifrån vilken av enkäterna de använt. 24 

kommuner har samlat in data med stöd av Värmlands frågeformuleringar och 11 

kommuner med stöd av Västernorrlands frågeformuleringar. 

Tabell 1. Deltagande kommuner per län. Indelade efter vilken enkät som använts. 

Värmlands enkät                               Västernorrlands enkät 

Värmland Örebro  Dalarna Halland Jämtland Skåne Stockholm 

Arvika Askersund  Borlänge Varberg Bräcke Höganäs Lidingö 

Forshaga Hällefors    Krokom Helsingborg 

Hammarö Lekeberg    Åre Kristianstad 

Kristinehamn Ljusnarsberg      Åstorp  

Säffle Örebro     Ängelholm 

Eda Hallsberg       

Grums Kumla       

Karlstad Lindesberg       

Storfors Nora       

Torsby        

Filipstad        

Hagfors        

Kil        

Sunne        

Årjäng        

 

 

                                                 
4 Karlstads kommun 
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Frågor 

I ett inledande skede av arbetet kom företrädare från olika lokala elevhälsoenkäter 

överens om att påbörja utvecklingsprocessen med att ta fram en gemensam enkät 

genom att inrikta testinsamlingen på tio gemensamma frågeområden som är likartade i 

flera av landets elevhälsoenkäter. Frågeområdenas exakta formuleringar skiljer sig i 

viss mån mellan de lokala enkäterna men syftar i grunden till att mäta samma sak. 

Även formuleringarna i svarsalternativen och antalet svarsalternativ är emellanåt 

något som skiljer enkäterna. De frågeområden som ingår i testinsamlingen är: 

Sömnproblem, Huvudvärk, Magont, Allmänt mående, Ledsen/nedstämd, 

Frukostvanor, Skolstress, Trivsel i skolan, Vuxenkontakt och Vikt (se Bilaga 3). 

Elevantal per årskurs 

Inrapportering har skett för elever i förskoleklass5, årkurs 4, årskurs 7 samt 

gymnasieskolan årskurs 1. Flest kommuner har rapporterat in data för elever i årskurs 

4 (27 st). Färst kommuner har rapporterat data för gymnasieskolan (16 st) vilket kan 

förklaras av att alla kommuner inte har en egen gymnasieskola. Tabell 2 visar hur 

många kommuner som ingår i resultatredovisningen för respektive årskurs.  

Tabell 2. Antal kommuner som rapporterat per årskurs. 

 Totalt 

Förskoleklass 19 

Årskurs 4 27 

Årskurs 7 20 

Gymnasiet åk 1 16 

 

Totalt har data för 23 365 elever rapporterats in vilket motsvarar i genomsnitt knappt 

90 procent av eleverna i de aktuella årskurserna i kommunens skolor (se Tabell 3). 

Svarsfrekvensen varierar dock kraftigt från 13,3 procent för gymnasieelever i en 

glesbygdskommun med få gymnasieelever till 98,1 procent av förskoleelever i en 

annan glesbygdskommun (se andel inrapporterade elever per kommun och årskurs i 

Bilaga 1).  

Totalt motsvarar antalet ett ”stickprov” på ungefär 5 procent av samtliga elever i 

Sverige i nämnda årskurser läsåret 2014/2015. 

 

 

                                                 
5 Borlänge har rapporterat för grundskolor årkurs 1 istället för förskoleklass.  
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Tabell 3. Antal elever som ingår i insamlingen uppdelat per län och årskurs. 

 Förskoleklass6  Årskurs 4 Årskurs 7 
Gymnasiet åk 

1 
Total 

Värmlands län 2368 2414 2163 2087 9032 

Örebro län - 1682 - - 1682 

Dalarnas län 524 517 422 504 1967 

Hallands län 643 597 539 432 2211 

Jämtlands län 352 312 257 59 980 

Skåne län 1457 1162 1382 2234 6235 

Stockholms län - 553 410 295 1258 

Total 5344 7237 5173 5611 23365 

 

Sekretess och små tal 

De lokala elevhälsoformulär som insamlingen är baserad på använder frågor med 

vanligen fyra till fem svarsalternativ. Om färre än fem elever i en kommun valt ett 

visst svarsalternativ har kommunerna ombetts att inte lämna ut elevantalet för att 

minska risken att personuppgifter röjs.7 

Tabell 4 visar antal gånger som svarskategorier strukits i inrapportering till följd av få 

svar. Överlag är det de mest negativa svarstyperna som är ovanligast och därmed 

påverkas mest (se Bilaga 4 för en sammanställning över dolda svarsalternativ). 

För att ge en rättvisande bild presenteras primärt resultat för 

kommuner/årkurser/ämnesfrågor där kommunen kunnat rapportera in ett helt 

dataunderlag, det vill säga utan att markera ”blankt” för någon svarskategori på grund 

av sekretesskydd. I några fall har antalet kommuner som ingår i redovisningen kunnat 

utökas genom statistiska metoder för att estimera andelen elever som finns 

representerade i de ovanliga svarsalternativen.  

De 35 kommuner som deltagit i testinsamlingen av elevhälsodata har tillsammans dolt 

1671 svar på grund av sekretess, motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet 

svar som kommunerna haft möjlighet att rapportera in. Kommuner med få elever har 

generellt dolt fler svarsalternativ än kommuner med många elever. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
7 Ett län har istället slagit ihop resultatet för flickor och pojkar för att förhindra risk för att utlämna 

personuppgifter. Kommunerna i detta län finns därför inte representerade i Tabell 4. 
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Tabell 4. Antal svar som kommunerna dolt på grund av sekretess, per fråga, årskurs och kön. 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 Totalt 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Sömnproblem  18 26 24 26 25 28 16 17 83 97 

Huvudvärk 23 19 16 15 24 28 12 14 75 76 

Magont 8 8 23 17 27 22 13 16 71 63 

Allmänt mående 30 32 38 43 34 37 25 21 127 133 

Ledsen/nedstämd 22 24 15 23 25 27 15 14 77 88 

Frukostvanor 27 26 24 28 21 27 9 6 81 87 

Skolstress 12 16 16 22 21 21 13 17 62 76 

Trivsel i skolan 19 24 22 32 24 28 18 21 83 105 

Vuxenkontakt 12 13 21 20 19 22 12 12 64 67 

Vikt 24 22 22 23 19 22 18 6 83 73 

Totalt 195 210 221 249 239 262 151 144 806 865 

 

Det finns också ett antal svar där kommunen angett att noll personer har svarat. Totalt 

är det 1085 svar där det saknas respondenter, motsvarande cirka 13 procent av svar 

som kommunerna haft möjlighet att rapportera in.  

I Tabell 5 redovisas antal svarsalternativ där kommunen angett noll svarande. I Bilaga 

5 redovisas en mer utförlig sammanställning av antalet noll-svar. 

Tabell 5. Antal svar där kommunerna angett noll svarande per fråga, årskurs och kön. 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 Totalt 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Sömnproblem  30 28 20 20 13 15 5 5 68 68 
Huvudvärk 21 21 9 11 5 8 1 5 36 45 
Magont 3 5 8 12 7 19 4 6 22 42 
Allmänt mående 42 38 26 18 16 27 7 10 91 93 
Ledsen/nedstämd 16 15 16 12 12 18 3 6 47 51 
Frukostvanor 17 19 20 12 5 7 1 1 43 39 
Skolstress 22 13 27 14 16 18 7 6 72 51 
Trivsel i skolan 31 23 28 11 23 20 17 13 99 67 
Vuxenkontakt 25 22 22 16 16 16 6 2 69 56 
Vikt 3 3 5 3 6 4 1 1 15 11 

Totalt 210 187 181 129 119 152 52 55 562 523 

 

Frågor om flera samtidiga problem 

Deltagande kommuner ombads också att rapportera in  

 antal elever som uppgett det mest eller näst mest negativa svarsalternativet på 

minst två av frågorna om Sömnproblem, Huvudvärk och Ledsen/nedstämd 

(fråga A) 

 antal elever som uppgett det mest eller näst mest negativa svarsalternativet på 

samtliga tio frågor (fråga B) 
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Av totalt 35 inrapporterande kommuner var det 19 kommuner som besvarade fråga A 

och 18 kommuner som besvarade fråga B. Ett fåtal av dessa kommuner har använt 

Västernorrlands enkät.   

Det är osäkert huruvida vissa kommuner har rapporterat in ett korrekt antal elever. 

Flera kommuner som har använt Västernorrlands enkät har rapporterat in att mer än 

hälften av eleverna har svarat det mest negativa eller det näst mest negativa 

svarsalternativet på alla tio frågorna. Rimligen stämmer inte dessa siffror. Tittar man 

på samma kommuners rapportering till enskilda frågor går det att utläsa att mindre än 

5 procent valt ett av de två mest negativa svarsalternativen per fråga. Med stor 

sannolikhet har dessa kommuner räknat fel, missuppfattat frågan eller haft tekniska 

problem vid inmatningen. Dessa svar kommer ej att redovisas. 

Det råder även en viss osäkerhet kring inrapporteringen till fråga A för de kommuner 

som använt Västernorrlands enkät. Därmed kommer ingen statistik kring samtidig 

problematik att presenteras för Västernorrlands enkät. 

Utöver detta har ingen av de rapporterande kommunerna angivit att någon elev har 

svarat det mest eller näst mest negativa alternativet på alla tio frågor. Därmed kommer 

ingen statistik presenteras för fråga B. 

Tolkning av resultatet 

Ovan nämnda metod för insamling av data skapar vissa begräsningar vid analys av 

materialet. En arbetshypotes var att data insamlad från de olika frågebatterierna skulle 

kunna presenteras med stöd av ett gemensamt kodschema (se Bilaga 3). Det visade sig 

inte vara möjligt att genomföra fullt ut. Den lösning som togs fram för att presentera 

gemensam data från båda enkäterna var att addera de två mest negativa 

svarsalternativen från alla frågor. Det medför att man kan visa en sammanställd bild 

av insamlad elevhälsodata.  

När man adderar svaren från flera frågor medför det att en individs svar inkluderas 

flera gånger. Man bör då vara uppmärksam på att den statistik som presenteras anger 

andel svar och inte andel elever.  

En annan begränsning är att resultatet som presenteras inte är statistiskt säkerställt och 

att man därmed inte kan utesluta att resultatet beror slumpen. Det går till exempel inte 

att fastställa att en skillnad verkligen är en skillnad utan att det lika gärna kan bero på 

en osäkerhet i urvalet. Man bör även vara försiktig med att generalisera resultatet till 

samtliga elever i Sverige, utan se det som en ögonblicksbild av elevers hälsa i 

deltagande kommuner. 
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3. Resultat 

Disposition 

Här presenteras resultatet från insamlad elevhälsodata. Resultatdelen har följande 

disposition: 

I avsnitt A redovisas resultatet från insamlingen av de tio gemensamma 

frågeområdena.  

I avsnitt B redovisas resultatet för de elever som har mer än ett problemområde. 

I avsnitt C görs en jämförelse mellan Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns 

hälsovanor och insamlad elevhälsodata. 

A. Gemensamma frågeområden 

Generellt anger äldre elever en högre nivå av problematik. I förskoleklass är det ett 

lägre antal barn som har problem jämfört med barn i årskurs 4, årskurs 7 och i 

gymnasiet årskurs 1. Det tycks ske en stegvis försämring bland elevernas 

sammanlagda problematik i takt med åldern. Elever på gymnasiet anger alltså på de 

flesta frågeområden en högre nivå av problematik än övriga årskurser. För nio av tio 

frågeområden8 syns en tydlig ökning av problematiken i takt med ålder inom minst en 

av de två enkättyperna. Trivsel i skolan är det frågeområde där det inte syns en tydlig 

ökning med ålder. 

Figur 1 visar en sammanslagning av alla frågorna från de båda enkäterna med sitt 

ursprung i Värmland och Västernorrland. Grafen visar andelen elever som svarat 

något av de två mest negativa svarsalternativen. Det är totalt sett relativt få svar inom 

de två mest negativa svarsalternativen (9 procent). I förskoleklass är 4,8 procent av 

svaren något av de två mest negativa alternativen medan motsvarande siffra inom 

gymnasiet årskurs 1 är 14,2 procent. En skillnad med 9,4 procentenheter. I årskurs 4 är 

andelen 7,3 procent och i årskurs 7 är den 9,9 procent.  

                                                 
8 De nio frågeområdena är: Sömnproblem, Huvudvärk, Magont, Allmänt mående, Ledsen/nedstämd, 

Frukostvanor, Skolstress, Vuxenkontakt och Vikt. 
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Figur 1. Andel svar inom de två mest negativa svarsalternativen per årskurs, samtliga tio frågor9. 

Det tydligaste exemplet från Västernorrlands enkät på att problematiken ökar med 

åldern illustreras i Figur 2. I förskoleklass uppger 0,4 procent av eleverna att man 

sällan eller aldrig sover bra, i årskurs 4 är siffran 2,4 procent, i årskurs 7 är den 5,9 

procent och i årskurs 1 på gymnasiet anger 7,8 procent av eleverna att de sällan eller 

aldrig sover bra. Data kan dock inte ge svar på om skillnaden beror på faktiskt sämre 

mående i högre ålder eller om äldre barn möjligen har lättare att ge uttryck för detta. 

Därmed kan det även påverka hur bra enkäterna är utformade efter olika åldrars 

behov. 

  

Figur 2. Andel som svarat sällan eller aldrig på påståendet ”Jag sover bra” per årskurs. Västernorrlands enkät. 

                                                 
9 Vuxenkontakt Västernorrland har endast två svarsalternativ (ja och nej). För den frågan ingår endast 

ett svarsalternativ. 
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Figur 3 är det tydligaste exemplet på att problematiken ökar med åldern för elever som 

svarat på Värmlands enkät. I förskoleklass har man en liten andel barn (0,5 procent) 

som uppger att de mår dåligt eller mycket dåligt10 på frågan om hur de ser på livet just 

nu (Allmänt mående). Årskurs 4 och 7 har en relativt jämn fördelning av sitt allmänna 

mående med ett marginellt sämre mående i årskurs 4 (3,3 procent). Den högsta 

andelen elever som mår dåligt eller mycket dåligt återfinns i årskurs 1 på gymnasiet 

(3,9 procent). Med undantag för årskurs 4 ökar andelen som svarar något av de två 

mest negativa svarsalternativen stegvis i takt med årskursen. 

 

Figur 3. Andel som angett svarsalternativ 1-4 (dåligt eller mycket dåligt) på påståendet ”Så här ser jag på livet 

just nu” per årskurs. Värmlands enkät. 

En frågekategori som skiljer sig från övriga är Trivsel i skolan där man inte ser någon 

större skillnad mellan årskurserna. Det illustreras i Figur 4 där påståendet ur 

Värmlands enkät lyder ”jag trivs i skolan”. Andelen som svarar att påståendet 

stämmer dåligt eller inte alls är 1,4 procent för förskoleklass, 3,0 procent för årskurs 4, 

2,6 procent för årskurs 7 och 1,1 procent för gymnasiet årskurs 1. Här ser vi alltså inte 

samma tydliga mönster som inom andra frågeområden där problematiken ökar med 

åldern. 

 

                                                 
10 Motsvarar svarsalternativ 1 till 4. Värmlands enkät saknar svarsalternativ uttryckt i ord så ”dåligt” 

och ”mycket dåligt” kommer från motsvarande svarsalternativ i Västernorrlands enkät.  

0,5%

3,3%
3,1%

3,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet 1



14 

 

 

Figur 4. Andel som svarat stämmer dåligt eller stämmer inte alls på påståendet ”Jag får den hjälp jag behöver i 

skolan” per årskurs. Värmlands enkät. 

Ett annat resultat som är genomgående för den elevhälsodata som inrapporterats är att 

flickor har en högre grad av problematik än pojkar. I Figur 5 ses en sammanslagning 

av samtliga elever i insamlingen och deras svar på alla tio frågor. Bland kategorin 

pojkar är andelen svar inom något av de två mest negativa svarsalternativen 7,2 

procent och inom kategorin flickor är motsvarande siffra 10,2 procent, en skillnad på 

3,0 procentenheter. 

 

Figur 5. Andel som svarat något av de två mest negativa svarsalternativen per kön, samtliga tio frågor. 

Samma tendens syns även när vi jämför könen inom varje årskurs. För tre av fyra 

årskurser är andelen svar inom något de två mest negativa svarsalternativen fler bland 

flickor än bland pojkar (se Figur 6). Undantaget är förskoleklass där 4,9 procent av 

svaren bland pojkarna och 4,7 procent av svaren bland flickorna återfinns inom de två 
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mest negativa svarsalternativen. Pojkarnas andel är alltså 0,2 procentenheter högre i 

jämförelse med flickorna i förskoleklass. 

För övriga årskurser har flickor en högre grad av problematik och skillnaden mellan 

könen tycks öka med åldern. I årskurs 4 går 7,1 procent av svaren från pojkarna och 

7,6 procent av svaren från flickorna att hitta inom något av de två mest negativa 

svarsalternativen. Motsvarande siffror för årskurs 7 är 8,7 procent (pojkar) och 11,8 

procent (flickor). För gymnasiet årskurs 1 är dessa 10,8 procent (pojkar) och 17,1 

procent (flickor).  

Skillnaden mellan könen sett ur andelen svar inom respektive årskurs är i årskurs 4 

siffran 0,5 procentenheter, i årskurs 7 är den 3,7 procentenheter och i årskurs 1 på 

gymnasiet är den 6,3 procentenheter.  

Det går alltså att uttyda att flickornas problematik tycks försämras mer för varje 

årskurs än det gör för pojkarna. Mellan förskoleklass och gymnasiet årskurs 1 

försämras pojkarnas sammanlagda resultat med 5,9 procentenheter medan flickornas 

sammanlagda resultat försämrades med drygt dubbelt så mycket, 12,4 procentenheter.  

 

 

Figur 6. Andel som svarat något av de två mest negativa svarsalternativen per kön och årskurs, samtliga tio frågor. 

Att flickor har en högre problematik är pojkar illustreras tydligt i Figur 7 som visar 

hur vanligt Magont är bland elever i kommuner som använt Värmlands enkät. Av de 

tio frågorna är det just Magont där skillnaden mellan flickor och pojkar är som störst. 

För alla årskurser totalt har i genomsnitt 8,6 procent av pojkarna och 17,0 procent av 

flickorna svarat att de har ont i magen ofta eller varje dag. I Figur 7 syns att flickorna 

har ont i magen i högre utsträckning än pojkarna i respektive årskurs. På gymnasiet 

årskurs 1 är skillnaden som störst, där har 5,1 procent av pojkarna och 22,3 procent av 
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flickorna ont i magen ofta eller varje dag, en skillnad på 17,2 procentenheter. 

Flickornas Magont tycks öka med åldern medan pojkarnas avtar från årskurs 4.  

 

 

Figur 7. Andel som svarat ofta eller varje dag på påståendet ”jag har ont i magen” per kön och årskurs. 

Värmlands enkät. 

Det finns också resultat som inte stämmer överens med den generella bilden. För de 

elever som svarat på frågan om Trivsel i skolan i Västernorrlands enkät syns ingen 

skillnad mellan könen totalt sett, 1,4 procent av både flickor och pojkar anger att de 

trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan. Däremot finns det vissa skillnader inom vissa 

årskurser, men de är relativt små (se Figur 8). I gymnasiet årskurs 1 finns ingen 

skillnad mellan könen då 0,0 procent av både flickor och pojkar svarat att de trivs 

dåligt eller mycket dåligt i skolan. Den största skillnaden återfinns i årskurs 4 där det 

skiljer 2,0 procentenheter mellan könen, där pojkar trivs sämre i skolan. I 

förskoleklass och årskurs 7 är det istället flickorna som trivs sämre men skillnaderna 

är relativt små. 
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Figur 8. Andel som svarat dåligt eller mycket dåligt på påståendet ”Jag trivs i skolan” per kön och årskurs. 

Västernorrlands enkät 

Sammanfattningsvis bör man vara uppmärksam på att antalet elever som ingår i 

insamlingen av elevhälsodata skiljer sig i ganska stor utsträckning beroende på årskurs 

och kön. Det kan därmed vara vanskligt att dra för stora slutsatser av data uppdelat i 

mindre grupper. Till exempel, för de som svarat på frågan om trivsel i Värmlands 

enkät finns dataunderlag från 83 flickor i årskurs 1 på gymnasiet och för 1820 pojkar i 

årskurs 4. Det medför en svårighet att jämföra mellan årskurserna och könen då ett 

lågt antal elever inte har samma bärighet statistiskt sett och kan därmed ge en 

missvisande bild. 

För mer information om resultatet i varje kommun, se Bilaga 6. Där presenteras en 

kartbild för Sverige över varje fråga, årskurs och kön där varje kommuns resultat 

illustreras av olika färger. Det har möjliggjorts genom att ta fram ett viktat 

medelvärde. Se information om viktade medelvärden i Bilaga 7.  

B. Flera samtidiga problem 

Nedan presenteras resultatet för den särskilda inrapporteringen rörande flera samtidiga 

problem. Fråga A handlar om antal elever som uppgett det mest eller näst mest 

negativa svarsalternativet på minst två av frågorna om Sömnproblem, Huvudvärk och 

Ledsen/nedstämd. På grund av de anledningar som beskrivs under rubriken ”Frågor 

om flera samtidiga problem” i metodavsnittet presenteras nedan endast data från 

Värmlands enkät. 

I Figur 9 illustreras skillnaderna mellan årskurserna gällande samtidig problematik. 

Eleverna i förskoleklass har lägst andel samtidiga problem av de fyra årskurserna, i 

denna kategori har knappt 3 procent av eleverna problem inom två av frågeområdena 

Sömnproblem, Huvudvärk och Ledsen/nedstämd. För eleverna i årskurs 1 på 
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gymnasiet är problematiken cirka 4 gånger högre än för eleverna i förskoleklass. 

Bland eleverna i årskurs 4 och 7 har omkring 8 procent en samtida problematik. 

 

Figur 9. Sömnproblem, Huvudvärk och Ledsen/nedstämd (de mest och näst mest negativa svarsalternativen på 

minst två av frågorna), Värmlands enkät. 

I Figur 10 åskådliggörs den samtidiga problematiken per kommun för årskurs 4. Det 

syns en ganska stor spridning av resultatet där Kommun 11 med 12,3 procent har 

högst och kommun 12 med 2,5 procent har lägst andel elever med samtidig 

problematik. Det är en skillnad på nästan 10 procentenheter. Denna spridning kan 

dock till stor del förklaras av att ett lågt antal elever har svarat på frågorna. För 

Kommun 11 innebär det att endast 6 personer har samtidig problematik av de totalt 49 

som kommunen rapporterat in för fråga A. En person har alltså stor påverkan på 

procentsatsen vilket medför att det kan vara tillfälligheter som gör att just dessa 

kommuner ligger högst och lägst. 
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Figur 10. Sömnproblem, Huvudvärk och Ledsen/nedstämd (de mest och näst mest negativa svarsalternativen på 

minst två av frågorna), Värmlands enkät, årskurs 4. 

För fråga B (antal elever som uppgett det mest eller det näst mest negativa 

svarsalternativet på samtliga tio frågor) har alla kommuner som rapporterat in angett 

noll individer. Därmed kan ingen statistik presenteras för denna fråga. Avsikten med 

frågeställningen var att fånga antalet elever med en hög och bred problematik.  

C. Jämförelse med Skolbarns hälsovanor 

Skolbarns hälsovanor är en undersökning som Folkhälsomyndigheten ansvarar för i 

Sverige och som genomförts sedan år 1985-1986. Undersökningen genomförs även 

internationellt genom samordning av Världshälsoorganisationen (WHO) och omfattar 

ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Några av frågorna 

är liknande dem i testinsamlingen av elevhälsodata, bland annat finns frågor rörande 

allmänt mående, sömnproblem, frukostvanor och nedstämdhet.  

Nedan presenteras två jämförelser mellan resultaten från Skolbarns hälsovanor och 

insamlad elevhälsodata. Jämförelsen görs i två utvalda frågor, en från Värmland och 

en från Västernorrland. Dessa frågor är utvalda eftersom de har jämförbara 

frågeställningar och ett stort svarsunderlag.  

I Figur 11 görs en jämförelse mellan Skolbarns hälsovanor och elevhälsodata från 

Värmlands frågebatteri rörande Allmänt mående. Man bör vara uppmärksam på att 

formuleringarna på frågorna är annorlunda i de båda undersökningarna. I Skolbarns 

hälsovanor ställs frågan ”Vad tycker du om ditt liv i största allmänhet?” och i 

Värmlands enkät formuleras det ”Så här ser jag på livet just nu”. I Skolbarns 

hälsovanor har man skalan 0-10 och i Värmlands enkät 1-10, där 10 är det mest 

positiva alternativet i båda undersökningarna. Jämförelsen kan också påverkas av de 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 4

Kommun 5

Kommun 6

Kommun 7

Kommun 8

Kommun 9

Kommun 10

Kommun 11

Kommun 12

Kommun 13

Kommun 14

Kommun 15

Totalt



20 

 

geografiska skillnader som finns bland de som svarat på Värmlands enkät och de som 

besvarat enkäten för Skolbarns hälsovanor. 

För att möjliggöra en jämförelse mellan materialen studeras hur många som svarat 

något av de fyra mest negativa svarsalternativen i både enkättyperna. I Figur 11 

synliggörs en relativt liten skillnad mellan Skolbarns hälsovanor och 

elevhälsoenkäten. Totalt sett skiljer det 1,1 procentenheter mellan Skolbarns 

hälsovanor och elevhälsoenkäten från Värmland. Gör man samma jämförelse inom 

könen ser vi en skillnad på 1,5 procentenheter mellan flickorna och 0,7 procentenheter 

mellan pojkarna. Barn som svarat på Värmlands elevhälsoenkät tycks alltså må sämre 

än de barn som svarat på Skolbarns hälsovanor. 

 

 

Figur 11. Jämförelse mellan Skolbarns hälsovanor (11 år) och Värmlands elevhälsoenkät (åk 4). Andel som svarat 

något av de fyra mest negativa svarsalternativen gällande Allmänt mående. 

En ytterligare illustration över skillnaderna mellan Skolbarns hälsovanor och insamlad 

elevhälsodata går att se i Figur 12. Där jämförs frågor kring Frukostvanor med 

elevhälsodata från Västernorrlands enkät. 

I Skolbarns hälsovanor ställs frågan ”Hur ofta äter du vanligtvis frukost på vardagar?” 

och i Västernorrlands enkät formuleras frågan ”Jag äter frukost”. Svarsalternativen i 

båda undersökningarna är antal vardagar man ätit frukost. Därmed bör de båda 

enkäternas svarsalternativ vara direkt jämförbara med varandra.  

Trots detta ser man en skillnad mellan hur man svarat i enkäterna. Barn som svarat på 

enkäten Skolbarns hälsovanor äter frukost mer sällan än barn som svarat på 

Västernorrlands enkät. Figur 12 visar andelen barn som äter frukost dagligen och där 

ser man att det skiljer 5,2 procentenheter mellan flickorna och 3,0 procentenheter 

mellan pojkarna. Totalt sett skiljer det 4,3 procentenheter mellan Skolbarns 

hälsovanor och Västernorrlands elevhälsoenkät. 
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Figur 12. Jämförelse mellan Skolbarns hälsovanor (13 år) och Västernorrlands elevhälsoenkät (åk 7). Andelen 

som svarat att de äter frukost varje vardag. 

Utifrån de två jämförelserna ovan mellan Skolbarns hälsovanor och insamlad 

elevhälsodata syns vissa skillnader men de är inte entydiga. I den ena jämförelsen har 

man högre problematik i Skolbarns hälsovanor och i den andra jämförelsen har man 

en högre problematik i elevhälsoenkäten.  
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4. Slutsatser 

I den här delen presenteras slutsatserna från insamlingen av elevhälsodata från 

elevhälsosamtalet. Slutsatserna är uppdelade i tre delar: metod, resultat och framtid. 

Metod 

Testinsamlingen genomfördes under hösten 2015 och data samlades in från elevhälsan 

i 35 kommuner. Dessa elevhälsor använde två typer av enkäter, en med sitt ursprung i 

Värmland och en med sitt ursprung i Västernorrland. Inför insamlingen var 

förhoppningen att tio gemensamma frågor från dessa enkäter kunde sammanställas för 

att få en övergripande bild. Vid analys av materialet visade det sig att det inte gick att 

slå samman svaren från de två enkäterna för varje frågeområde eftersom 

frågeställningarna och svarsalternativen skiljde sig åt i för hög utsträckning vilket 

riskerade att ge ett missvisande resultat.  

Att samla in data aggregerat har varit den enda möjliga vägen för att genomföra 

testinsamlingen på grund av sekretesskäl. Det har medfört att vissa svarsalternativ har 

behövts döljas på grund av sekretess vilket i sin tur har medfört att viktig data gått 

förlorad. Det i kombination med att frågorna och svarsalternativen i de två enkäter 

som användes vid insamlingen gav en stor spridning av svaren medförde en dubbel 

effekt. Få elever svarade de mest negativa svarsalternativen vilket resulterade i att de 

svarsalternativen många gånger doldes. Det har visat sig att denna typ av insamling 

inte har gett ett önskat utfall men att lärdomen är viktig för arbeta vidare med frågan 

om en gemensam elevhälsodatabas. 

Tänkbara sätt att komma tillrätta med ovanstående problem är 1) att använda 

enkätfrågor och svarsalternativ som ger större spridning av elevsvar. Ett förslag skulle 

kunna vara att använda den typ av svarsalternativ som tillämpas i den internationella 

elevundersökningen Skolbarns hälsovanor11 (se Tabell 6). 

Tabell 6. Frågeformulering i Skolbarns hälsovanor rörande huvudvärk. 

Fråga Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär? (Huvudvärk) 

Svarsalternativ 
I stort sett 

varje dag  

Mer än 1 gång 

i veckan  

Ungefär 1 gång 

i veckan  

Ungefär 1 gång 

i månaden  

Sällan eller 

aldrig 

 

Och 2) att använda former för inrapportering som tillåter sammanställning av små 

elevantal. Det senare skulle möjliggöras till exempel genom att inrapportering sker till 

ett kvalitetsregister eller till en registerhållande myndighet.  

                                                 
11 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-

undersokningar/skolbarns-halsovanor/ (2016-02-26) 
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Resultat 

Som tidigare nämnts finns det ett antal begränsningar i materialet. Det har dock 

framkommit tre resultat som tycks vara någorlunda säkra. Det första resultatet visar att 

det råder en stegvis ökning av den sammanlagda problematiken med åldern för de tio 

frågeområdena Sömnproblem, Huvudvärk, Magont, Allmänt mående, 

Ledsen/nedstämd, Frukostvanor, Skolstress, Trivsel i skolan, Vuxenkontakt och Vikt. 

Av de årskurser där data samlats in är den sammanlagda problematiken som lägst i 

förskoleklass och blir högre i årskurs 4 och årskurs 7 för att vara som högst på 

gymnasiet årskurs 1 (se Figur 1). 

Det andra resultatet visar att flickor generellt har en större nivå av problematik än 

pojkar. Tittar man på de tio frågeområdena sammanlagt ser man att flickornas 

problematik är 3,0 procentenheter större är pojkarnas (se Figur 5).  

Det tredje resultatet visar att skillnaden mellan pojkar och flickor ökar med åldern. I 

förskoleklass är det en marginell skillnad mellan könen med en viss övervikt av 

problematik för pojkarna. För varje högre årskurs ökar den sammanlagda 

problematiken för båda könen men ökningen är större hos flickor. Det medför att 

flickornas problematik är högre än pojkarnas i årskurs 4, denna skillnad ökar i årskurs 

7 för att vara som störst i gymnasiet årskurs 1. 

Det tycks vara relativt vanligt att ha mer än en typ av problem. På frågan om samtidig 

problematik (elever som uppgett det mest eller näst mest negativa svarsalternativet på 

minst två av frågorna om Sömnproblem, Huvudvärk och Ledsen/nedstämd) visade det 

sig att nästan 12 procent av eleverna i årskurs 1 på gymnasiet hade samtidig 

problematik. Det var dock lägre i de övriga tre årskurserna (se Figur 9). Resultatet 

bygger på siffror från 15 kommuner och endast kommuner som använt Värmlands 

enkät. Ingen elev i testinsamlingen av elevhälsodata har problematik inom alla tio 

frågeområdena (elever som uppgett det mest eller det näst mest negativa 

svarsalternativet på samtliga tio frågor).  

När man jämför insamlad elevhälsodata med Skolbarns hälsovanor syns vissa 

skillnader. I jämförelsen mellan Skolbarns hälsovanor och Värmlands enkät på frågan 

om Allmänt mående är andelen som svarat att de mår dåligt högre i Skolbarns 

hälsovanor.  

På frågan om Frukostvanor görs jämförelsen mellan Skolbarns hälsovanor och 

Västernorrlands enkät. Där är det en högre andel som äter frukost varje vardag bland 

de som svarat på Västernorrlands enkät än i Skolbarns hälsovanor. Det är alltså inte en 

entydig bild som framkommer av de två frågorna. I den ena jämförelsen har man 

högre problematik i Skolbarns hälsovanor och i den andra jämförelsen har man en 

högre problematik i elevhälsoenkäten. 
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Framtid 

Elevhälsan har en unik möjlighet att samla in information om psykisk hälsa från 

Sveriges skolbarn eftersom man möter samtliga elever ett flertal gånger under dennes 

skolgång. Idag saknas data kring psykisk hälsa som är jämförbar på både lokal, 

regional och nationell nivå. Här kan elevhälsoenkäten spela en viktig roll. Det fordrar 

dock att man i kommunerna godtar ett frågebatteri som är gemensamt för hela landet. 

En möjlighet är att använda redan kvalitetssäkrade enkätfrågor från till exempel 

Skolbarns hälsovanor. Man bör även använda former för inrapportering som tillåter 

sammanställning av små elevantal. Detta skulle till exempel kunna möjliggöras genom 

att inrapportering skedde till ett kvalitetsregister eller till en registerhållande 

myndighet.  
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5. Bilagor 

Bilaga 1. Representativitet per kommun 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 Totalt 

 Kommun 
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Arvika 243 95,5% 256 98,0% 219 93,2% 282 66,3% 1000 87,4% 

Eda 80 92,5% 84 97,6% 74 100,0% 19 57,9% 257 93,8% 

Filipstad  95 76,8% 94 85,1% 124 91,1% 175 61,7% 488 76,6% 

Forshaga 129 95,3% 132 93,2% 92 90,2% - - 353 93,2% 

Grums 76 59,2% 77 92,2% 69 73,9% - - 222 75,2% 

Hagfors 95 81,1% 90 90,0% 110 78,2% 166 53,6% 461 72,2% 

Hammarö 238 97,1% 202 97,5% 201 90,0% - - 641 95,0% 

Karlstad  840 91,9% 831 86,8% 864 78,8% 1406 78,1% 3941 83,0% 

Kil 126 89,7% 159 86,2% 385 26,2% - - 670 52,4% 

Kristinehamn 241 87,6% 230 87,8% 225 74,7% 247 72,5% 943 80,6% 

Storfors 40 82,5% 56 89,3% 49 89,8% 15 13,3% 160 80,6% 

Sunne  108 98,1% 126 97,6% 130 89,2% 113 122,1% 477 101,3% 

Säffle 158 63,3% 154 65,6% 158 55,7% 133 91,0% 603 68,0% 

Torsby 97 84,5% 71 97,2% 121 80,2% 159 89,9% 448 87,3% 

Årjäng 99 91,9% 102 87,3% 112 38,4% 32 40,6% 345 68,4% 

Askersund - - 109 25,7% - - - - 109 25,7% 

Hallsberg - - 155 74,8% - - - - 155 74,8% 

Hällefors - - 70 88,6% - - - - 70 88,6% 

Kumla - - 259 98,5% - - - - 259 98,5% 

Lekeberg - - 76 52,6% - - - - 76 52,6% 

Lindesberg - - 238 83,2% - - - - 238 83,2% 

Ljusnarsberg - - 32 78,1% - - - - 32 78,1% 

Nora - - 109 47,7% - - - - 109 47,7% 

Örebro - - 1576 57,5% - - - - 1576 57,5% 

Helsingborg - - - - - - - - -  -  

Åstorp 198 0,0% 209 0,0% 180 30,6% - - 587 9,4% 

Höganäs 281 86,8% - - 217 96,3% 65 70,8% 563 88,6% 

Lidingö - - 586 94,4% - - - - 586 214,7% 

Bräck 55 0,0% - - - - - - 55 0,0% 

Krokom 230 87,8% - - - - - - 230 87,8% 

Åre 124 0,0% - - - - - - 124 0,0% 

Varberg 698 92,1% 635 94,0% 556 96,9% 496 87,1% 2385 92,7% 

Kristianstad 821 97,8% 790 47,3% 890 83,0% 0 - 2501 111,8% 

Ängelholm 461 88,9% 430 94,7% 404 93,8% 452 85,6% 1747 90,6% 

Borlänge 632 82,9% 623 83,0% 597 70,7% 636 79,2% 2488 79,1% 

Totalt 6165 84,2% 8561 76,0% 5777 84,5% 4396 126,3% 24899 88,9% 
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Bilaga 2. Guide för inrapportering 
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Bilaga 3. Frågeformuleringar 

 

       Förklaring förkortningar 

1 = mest negativt 

5 = mest positivt 

V = Västernorrland enkätformuleringar 

E = Värmlands enkätformuleringar (ELSA) 

F = förskoleklass 

4 = årskurs 4 

7 = årskurs 7 eller 8 

G = gymnasieskolan årskurs 1 

  

 1 (10) Sömnproblem 5 4 3 2 1 

V F, 4, 7, 

G 

Jag sover bra alltid ofta ibland sällan aldrig 

E F, 4, 7, 

G 

Jag sover gott på natten Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

 Stämmer 

dåligt 

Stämmer inte 

alls 

 

 2 (10) Huvudvärk 5 4 3 2 1 

V F, 4, 7, 

G 

Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande 

huvudvärk 

aldrig sällan ibland ofta alltid 

E F, 4, 7, 

G 

Jag har huvudvärk aldrig sällan  ofta varje 

dag 

 

 3 (10) Magont 5 4 3 2 1 

V F, 4, 7, 

G 

Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande 

magont 

aldrig sällan  ibland ofta alltid 

E F, 4, 7, 

G 

Jag har ont i magen aldrig sällan  ofta varje 

dag 

 

 4 (10) Allmänt mående 5 4 3 2 1 

V F, 4, 7, 

G 

Jag mår… mycket 

bra 

bra varken bra 

eller dåligt 

dåligt mycket 

dåligt 

E 4, 7, G Så här ser jag på livet just nu 8-10 7 5-6 3-4 1-2 

Kommentar: Värmland F-klass saknas 
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 5 (10) Ledsen/nedstämd  5 4   3  2  1 

V F, 4, 7, 

G 

Jag har de senaste tre månaderna känt mig ledsen 

och nedstämd 

aldrig  sällan  ibland ofta alltid 

E F, 4, 7, 

G 

Jag känner mig ledsen aldrig sällan  ofta varje 

dag 

 

 6 (10) Frukostvanor 5 4 3 2 1 

V F, 4, 

7, G 

Jag äter frukost varje skoldag   3-4 skoldagar 

i veckan 

1-2 skoldagar 

i veckan 

aldrig 

E F, 4, 

7, G 

Jag äter frukost 

varje morgon 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

 Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

 

 7 (10) Skolstress  5 4 3 2 1 

V 4, 7, 

G 

Jag känner mig stressad 

över skolarbetet 

 aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 

E F, 4, 

7, G 

Jag får den hjälp jag 

behöver i skolan 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

 Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Kommentar: Västernorrland F-klass saknas 

 8 (10) Trivsel i skolan 5 4 3 2 1 

V F, 4, 

7, G 

Jag trivs i 

skolan 

mycket bra bra varken bra 

eller dåligt 

dåligt mycket 

dåligt 

E F, 4, 

7, G 

Jag trivs i 

skolan 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

 Stämmer 

dåligt 

Stämmer inte 

alls 

 

 9 (10) Vuxenkontakt 5 4 3 2 1 

V 4, 7, 

G 

Har du någon vuxen som du kan 

prata med om det som är viktigt 

för dig? 

ja       nej 

E F, 4, 

7, G 

Jag har någon vuxen att prata 

med om viktiga saker 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

 Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Kommentar: Västernorrland F-klass saknas 
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 10 (10) Vikt 5 4 3 2 1 

V F, 4, 7, 

G 

BMI 

(ISO) 

   Undervikt/normal  BMI 25 kg/m² 

Övervikt 

BMI 30 kg/m² Fetma

  

E  F, 4, 7, 

G 

BMI 

(ISO) 

  
Undervikt/normal  BMI 25 kg/m² 

Övervikt 

BMI 30 kg/m² Fetma 
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Bilaga 4. Dolda svarsalternativ 

Inom parentes anges antal kommuner som dolt respektive svarsalternativ. 

Västernorrland Flickor 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Ibland” (1); “Sällan” 

(4); “Aldrig” (3) 

“Ibland” (1); “Sällan” 

(3); “Aldrig” (4) 

“Ibland” (1); “Sällan” 

(2); “Aldrig” (5) 

“Ibland” (2); “Sällan” 

(2); “Aldrig” (4) 

Huvud “Ibland” (2); “Ofta” (7); 

“Alltid” (2) 

“Alltid” (6) “Aldrig” (1); “Ofta” (2); 

“Alltid” (6) 

“Aldrig” (1); “Ofta” (2); 

“Alltid” (3) 

Mage “Ofta” (3); “Alltid” (5) “Ofta” (1); “Alltid” (5) “Aldrig” (1); “Ibland” 

(1); “Ofta” (2); “Alltid” 

(6) 

“Ofta” (2); “Alltid” (3) 

Allmänt “Varken bra eller dåligt” 

(4); “Dåligt” (4); 

“Mycket dåligt” (2) 

“Varken bra eller dåligt” 

(2); “Dåligt” (7); 

“Mycket dåligt” (2) 

“Varken bra eller dåligt” 

(1); “Dåligt” (8); 

“Mycket dåligt” (5) 

“Varken bra eller dåligt” 

(3); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (3) 

Ledsen “Sällan” (1); “Ofta” (5); 

“Alltid” (4) 

“Ofta” (1); “Alltid” (1) “Aldrig” (1); “Ofta” (3); 

“Alltid” (6) 

“Aldrig” (1); “Ofta” (2); 

“Alltid” (4) 

Frukost “3-4 dagar” (4); “1-2 

dagar “ (5); “Aldrig” (2) 

“1-2 dagar” (4); 

“Aldrig” (5) 

“3-4 dagar “ (1); “1-2 

dagar “ (2); “Aldrig” (3) 

“3-4 dagar “ (1); “1-2 

dagar” (2); “Aldrig” (1) 

Stress Not reported “Ofta” (1); “Alltid” (3) “Aldrig” (4); “Alltid” 

(3) 

“Aldrig” (2); “Sällan” 

(2); “Alltid” (2) 

Trivsel “Varken bra eller dåligt” 

(1); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (5) 

“Varken bra eller dåligt” 

(1); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (5) 

“Varken bra eller dåligt” 

(1); “Dåligt” (6); 

“Mycket dåligt” (3) 

“Varken bra eller dåligt” 

(4); “Dåligt” (3); 

“Mycket dåligt” (3) 

Prata Not reported “Nej” (5) “Nej” (4) “Nej” (3) 

BMI “Fetma” (2) “Fetma” (2) “Fetma” (3) “Övervikt” (1); “Fetma” 

(3) 
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Västernorrland Pojkar 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Ofta” (1); “Ibland” (4); 

“Sällan” (6); “Aldrig” 

(5) 

“Sällan” (4); “Aldrig” 

(3) 

“Ibland” (1); “Sällan” 

(4); “Aldrig” (6) 

“Ibland” (2); “Sällan” 

(2); “Aldrig” (7) 

Huvud “Ibland” (1); “Ofta” (2); 

“Alltid” (3) 

“Ofta” (1); “Alltid” (1) “Aldrig” (1); “Ofta” (4); 

“Alltid” (7) 

“Ibland” (2); “Ofta” (2); 

“Alltid” (4) 

Mage “Ibland” (2); “Ofta” (3); 

“Alltid” (3) 

“Alltid” (3) “Aldrig” (1); “Ibland” 

(2); “Ofta” (2); “Alltid” 

(3) 

“Ibland” (1); “Ofta” (3); 

“Alltid” (6) 

Allmänt “Bra” (1); “Varken bra 

eller dåligt” (3); 

“Dåligt” (6); “Mycket 

dåligt” (3) 

“Varken bra eller dåligt” 

(2); “Dåligt” (7); 

“Mycket dåligt” (3) 

“Varken bra eller dåligt” 

(3); “Dåligt” (4); 

“Mycket dåligt” (4) 

“Varken bra eller dåligt” 

(3); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (5) 

Ledsen “Ofta” (4); “Alltid” (2) “Ibland” (1); “Ofta” (5); 

“Alltid” (2) 

“Aldrig” (1); “Ibland” 

(2); “Ofta” (5); “Alltid” 

(5) 

“Ibland” (1); “Ofta” (2); 

“Alltid” (4) 

Frukost “dagar 3-4 “ (4); “dagar 

1-2 “ (3); “Aldrig” (3) 

“dagar 1-2 “ (3); 

“Aldrig” (2) 

“dagar 3-4 “ (1); “dagar 

1-2 “ (3); “Aldrig” (4) 

“dagar 3-4 “ (1); “dagar 

1-2 “ (2); “Aldrig” (3) 

Stress Not reported “Alltid” (3) “Aldrig” (2); “Ofta” (1); 

“Alltid” (3) 

“Aldrig” (2); “Sällan” 

(1); “Alltid” (5) 

Trivsel “Varken bra eller dåligt” 

(2); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (4) 

“Varken bra eller dåligt” 

(2); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (4) 

“Varken bra eller dåligt” 

(1); “Dåligt” (5); 

“Mycket dåligt” (5) 

“Varken bra eller dåligt” 

(3); “Dåligt” (4); 

“Mycket dåligt” (4) 

Prata Not reported “Nej” (2) “Nej” (2) “Nej” (2) 

BMI “Fetma” (2) “Fetma” (3) “Undervikt/normal” (1); 

“Fetma” (3) 

“Övervikt” (1) 
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Värmland Flickor 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(5); “Stämmer inte alls” 

(2) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(11); “Stämmer inte 

alls” (4) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(10); “Stämmer inte 

alls” (6) 

“Stämmer dåligt” (3); 

“Stämmer inte alls” (5) 

Huvud “Sällan” (1); “Ofta” 

(10); “Varje dag” (1) 

“Ofta” (3); “Varje dag” 

(7) 

“Aldrig” (2); “Ofta” (2); 

“Varje dag” (11) 

“Aldrig” (1); “Varje 

dag” (5) 

Mage Not reported “Ofta” (7); “Varje dag” 

(10) 

“Aldrig” (2); “Ofta” (5); 

“Varje dag” (10) 

“Aldrig” (1); “Ofta” (2); 

“Varje dag” (5) 

Allmänt “Bra” (7); “Varken bra 

eller dåligt” (8); 

“Dåligt” (4); “Mycket 

dåligt” (1) 

“Bra” (5); “Varken bra 

eller dåligt” (9); 

“Dåligt” (8); “Mycket 

dåligt” (5) 

“Bra” (2); “Varken bra 

eller dåligt” (1); 

“Dåligt” (10); “Mycket 

dåligt” (7) 

“Bra” (1); “Varken bra 

eller dåligt” (2); 

“Dåligt” (5); “Mycket 

dåligt” (6) 

Ledsen “Ofta” (8); “Varje dag” 

(4) 

“Aldrig” (1); “Ofta” (6); 

“Varje dag” (6) 

“Aldrig” (4); “Ofta” (5); 

“Varje dag” (6) 

“Aldrig” (2); “Ofta” (1); 

“Varje dag” (5) 

Frukost “Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(10); “Stämmer inte 

alls” (3) 

“Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (6) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(4); “Stämmer inte alls” 

(10) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (4) 

Stress “Stämmer ganska bra” 

(4); “Stämmer dåligt” 

(7); “Stämmer inte alls” 

(1) 

“Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(6); “Stämmer inte alls” 

(3) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(9); “Stämmer inte alls” 

(4) 

“Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (2) 

Trivsel “Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(4); “Stämmer inte alls” 

(1) 

“Stämmer ganska bra” 

(2); “Stämmer dåligt” 

(6); “Stämmer inte alls” 

(3) 

“Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (5) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(4); “Stämmer inte alls” 

(3) 

Prata “Stämmer ganska bra” 

(6); “Stämmer dåligt” 

(3); “Stämmer inte alls” 

(3) 

“Stämmer ganska bra” 

(5); “Stämmer dåligt” 

(6); “Stämmer inte alls” 

(5) 

“Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(7); “Stämmer inte alls” 

(5) 

“Stämmer ganska bra” 

(2); “Stämmer dåligt” 

(4); “Stämmer inte alls” 

(3) 

BMI “Undervikt” (10); 

“Övervikt” (3); “Fetma” 

(9) 

“Undervikt” (9); 

“Fetma” (11) 

“Undervikt” (7); 

“Övervikt” (2); “Fetma” 

(7) 

“Undervikt” (7); 

“Övervikt” (1); “Fetma” 

(6) 
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Värmland Pojkar 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Stämmer ganska bra” 

(3); “Stämmer dåligt” 

(6); “Stämmer inte alls” 

(1) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(10); “Stämmer inte 

alls” (8) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(11); “Stämmer inte 

alls” (5) 

“Stämmer dåligt” (3); 

“Stämmer inte alls” (3) 

Huvud “Ofta” (12); “Varje dag” 

(1) 

“Ofta” (2); “Varje dag” 

(11) 

“Ofta” (7); “Varje dag” 

(9) 

“Varje dag” (6) 

Mage Not reported “Ofta” (5); “Varje dag” 

(9) 

“Sällan” (1); “Ofta” (9); 

“Varje dag” (4) 

“Ofta” (2); “Varje dag” 

(4) 

Allmänt “Bra” (5); “Varken bra 

eller dåligt” (9); 

“Dåligt” (3); “Mycket 

dåligt” (2) 

“Bra” (8); “Varken bra 

eller dåligt” (7); 

“Dåligt” (11); “Mycket 

dåligt” (5) 

“Bra” (3); “Varken bra 

eller dåligt” (9); 

“Dåligt” (8); “Mycket 

dåligt” (6) 

“Dåligt” (4); “Mycket 

dåligt” (4) 

Ledsen “Aldrig” (1); “Ofta” 

(11); “Varje dag” (6) 

“Ofta” (8); “Varje dag” 

(7) 

“Ofta” (7); “Varje dag” 

(7) 

“Ofta” (2); “Varje dag” 

(5) 

Frukost “Stämmer ganska bra” 

(4); “Stämmer dåligt” 

(7); “Stämmer inte alls” 

(5) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(14); “Stämmer inte 

alls” (8) 

“Stämmer ganska bra” 

(2); “Stämmer dåligt” 

(9); “Stämmer inte alls” 

(8) 

 

Stress “Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(9); “Stämmer inte alls” 

(6) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(10); “Stämmer inte 

alls” (8) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(10); “Stämmer inte 

alls” (4) 

“Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (4) 

Trivsel “Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(8); “Stämmer inte alls” 

(4) 

“Stämmer dåligt” (13); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(9); “Stämmer inte alls” 

(7) 

“Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (5) 

Prata “Stämmer ganska bra” 

(5); “Stämmer dåligt” 

(4); “Stämmer inte alls” 

(4) 

“Stämmer ganska bra” 

(2); “Stämmer dåligt” 

(8); “Stämmer inte alls” 

(8) 

“Stämmer ganska bra” 

(5); “Stämmer dåligt” 

(9); “Stämmer inte alls” 

(6) 

“Stämmer dåligt” (6); 

“Stämmer inte alls” (4) 

BMI “Undervikt” (9); 

“Övervikt” (4); “Fetma” 

(7) 

“Undervikt” (11); 

“Fetma” (9) 

“Undervikt” (10); 

“Fetma” (8) 

“Undervikt” (5) 
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Bilaga 5. Svarsalternativ där kommunen angett noll antal svarande. 

Inom parentes anges antal kommuner svarat noll för respektive svarsalternativ. 

Västernorrland Flickor 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn "Sällan" (3); "Aldrig" 

(5) 

"Sällan" (1); "Aldrig" 

(3) 

"Aldrig" (3) "Aldrig" (3) 

Huvud "Alltid" (6) "Ofta" (1); "Alltid" (1) "Alltid" (2) "Alltid" (1) 

Mage "Alltid" (3) "Alltid" (2) "Alltid" (2) "Alltid" (3) 

Allmänt "Dåligt" (4); "Mycket 

dåligt" (6) 

"Mycket dåligt" (5) "Mycket dåligt" (4) "Mycket dåligt" (4) 

Ledsen "Ofta" (1); "Alltid" (4) "Alltid" (6) "Alltid" (2) "Alltid" (1) 

Frukost "Aldrig" (3) "dagar 3-4 " (1); "dagar 

1-2 " (2); "Aldrig" (1) 

"dagar 1-2 " (1); 

"Aldrig" (1) 

"Aldrig" (1) 

Stress Not reported "Alltid" (2) "Alltid" (1) "Aldrig" (2) 

Trivsel "Dåligt" (3); "Mycket 

dåligt" (3) 

"Dåligt" (1); "Mycket 

dåligt" (2) 

"Dåligt" (2); "Mycket 

dåligt" (6) 

"Dåligt" (4); "Mycket 

dåligt" (5) 

Prata Not reported "Nej" (1)   

BMI  "Fetma" (1)   

 

 

    

Västernorrland Pojkar 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn "Sällan" (2); "Aldrig" 

(3) 

"Ibland" (1); "Aldrig" 

(4) 

"Aldrig" (3) "Aldrig" (1) 

Huvud "Ofta" (2); "Alltid" (5) "Alltid" (6) "Alltid" (2) "Alltid" (3) 

Mage "Alltid" (5) "Ofta" (1); "Alltid" (4) "Ofta" (1); "Alltid" (6) "Alltid" (2) 

Allmänt "Dåligt" (2); "Mycket 

dåligt" (5) 

"Mycket dåligt" (4) "Dåligt" (5); "Mycket 

dåligt" (5) 

"Dåligt" (1); "Mycket 

dåligt" (3) 

Ledsen "Ofta" (1); "Alltid" (6) "Alltid" (5) "Ofta" (1); "Alltid" (4) "Alltid" (3) 

Frukost "dagar 1-2 " (1); 

"Aldrig" (3) 

"dagar 1-2 " (1); 

"Aldrig" (2) 

"dagar 1-2 " (1); 

"Aldrig" (1) 

"Aldrig" (1) 

Stress Not reported "Alltid" (1) "Alltid" (3) "Aldrig" (1) 

Trivsel "Dåligt" (2); "Mycket 

dåligt" (4) 

"Mycket dåligt" (2) "Dåligt" (3); "Mycket 

dåligt" (4) 

"Dåligt" (4); "Mycket 

dåligt" (4) 

Prata Not reported "Nej" (1) "Nej" (2)  

BMI    "Fetma" (1) 
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Värmland Flickor 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (13) 

“Stämmer dåligt” (3); 

“Stämmer inte alls” (13) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (9) 

“Stämmer inte alls” (2) 

Huvud “Ofta” (1); “Varje dag” 

(14) 

“Varje dag” (7) “Aldrig” (1); “Varje 

dag” (2) 

 

Mage Not reported “Varje dag” (6) “Aldrig” (1); “Varje 

dag” (4) 

“Varje dag” (1) 

Allmänt “Bra” (4); “Varken bra 

eller dåligt” (3); 

“Dåligt” (11); “Mycket 

dåligt” (14) 

“Bra” (2); “Dåligt” (8); 

“Mycket dåligt” (11) 

“Varken bra eller 

dåligt” (1); “Dåligt” (3); 

“Mycket dåligt” (8) 

“Dåligt” (1); “Mycket 

dåligt” (2) 

Ledsen “Ofta” (1); “Varje dag” 

(10) 

“Ofta” (2); “Varje dag” 

(8) 

“Aldrig” (1); “Varje 

dag” (9) 

“Varje dag” (2) 

Frukost “Stämmer dåligt” (2); 

“Stämmer inte alls” (12) 

“Stämmer dåligt” (4); 

“Stämmer inte alls” (12) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (2) 

 

Stress “Stämmer dåligt” (8); 

“Stämmer inte alls” (14) 

“Stämmer dåligt” (10); 

“Stämmer inte alls” (15) 

“Stämmer dåligt” (4); 

“Stämmer inte alls” (11) 

“Stämmer inte alls” (5) 

Trivsel “Stämmer dåligt” (11); 

“Stämmer inte alls” (14) 

“Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (16) 

“Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (10) 

“Stämmer dåligt” (3); 

“Stämmer inte alls” (5) 

Prata “Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(12); “Stämmer inte 

alls” (12) 

“Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (12) 

“Stämmer dåligt” (6); 

“Stämmer inte alls” (10) 

“Stämmer dåligt” (2); 

“Stämmer inte alls” (4) 

BMI “Undervikt” (3) “Undervikt” (3); 

“Fetma” (1) 

“Undervikt” (3); 

“Fetma” (3) 

“Fetma” (1) 
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Värmland Pojkar 

 Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet åk 1 

Sömn “Stämmer dåligt” (9); 

“Stämmer inte alls” (14) 

“Stämmer dåligt” (7); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer dåligt” (2); 

“Stämmer inte alls” (10) 

“Stämmer inte alls” (4) 

Huvud “Varje dag” (14) “Varje dag” (5) “Varje dag” (6) “Varje dag” (2) 

Mage Not reported “Varje dag” (7) “Ofta” (1); “Varje dag” 

(11) 

“Ofta” (1); “Varje dag” 

(3) 

Allmänt “Bra” (5); “Varken bra 

eller dåligt” (1); 

“Dåligt” (12); “Mycket 

dåligt” (13) 

“Dåligt” (3); “Mycket 

dåligt” (11) 

“Varken bra eller 

dåligt” (2); “Dåligt” (6); 

“Mycket dåligt” (9) 

“Dåligt” (2); “Mycket 

dåligt” (4) 

Ledsen “Varje dag” (8) “Varje dag” (7) “Ofta” (5); “Varje dag” 

(8) 

“Varje dag” (3) 

Frukost “Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (10) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer inte alls” (5)  

Stress “Stämmer dåligt” (4); 

“Stämmer inte alls” (9) 

“Stämmer dåligt” (3); 

“Stämmer inte alls” (10) 

“Stämmer dåligt” (4); 

“Stämmer inte alls” (11) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (4) 

Trivsel “Stämmer dåligt” (6); 

“Stämmer inte alls” (11) 

“Stämmer dåligt” (1); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer dåligt” (5); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer dåligt” (2); 

“Stämmer inte alls” (3) 

Prata “Stämmer dåligt” (11); 

“Stämmer inte alls” (11) 

“Stämmer ganska bra” 

(1); “Stämmer dåligt” 

(6); “Stämmer inte alls” 

(8) 

“Stämmer dåligt” (6); 

“Stämmer inte alls” (8) 

“Stämmer inte alls” (2) 

BMI “Undervikt” (2); 

“Fetma” (1) 

“Undervikt” (2); 

“Fetma” (1) 

“Undervikt” (2); 

“Fetma” (2) 
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Bilaga 6. Kartografisk illustration 

Kartorna visar det viktade medelvärdet för de kommuner som ingår i insamlingen, 

uppdelat på kön och årkurs. Blåa toner indikerar ett högt genomsnittligt hälsovärde 

och röda toner indikerar ett lågt genomsnittligt hälsovärde. För mer information med 

det viktade medelvärdet se Bilaga 7. 

Sömnproblem 
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Huvudvärk 

 

Magont 
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Allmänt mående 

 

Ledsen/nedstämd 

 



41 

 

Frukostvanor 

 

Skolstress 
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Trivsel i skolan 

 

Vuxenkontakt 
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Vikt 
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Bilaga 7. Viktat medelvärde 

Kommunövergripande redovisning med viktat medelvärde 

En sätt att presentera ett samlat resultat per fråga är genom att ta fram ett viktat medelvärde. Metoden är 

också användbar för att ta fram en gemensam skala när man som i det aktuella fallet lägger samman 

resultat från två olika enkäter med olika antal svarsalternativ. Observera att det inte är önskvärt att göra 

en gemensam framställning av data som samlats in utifrån olika fråge- och svarsformuleringar och att 

detta görs i syfte att visa hur data kan presenteras snarare än för att redovisa resultat.  

Metod 

För att ta fram ett viktat medelvärde ges varje svarsalternativ för en viss fråga (t ex Sömnproblem) ett 

värde mellan noll och ett. I detta fall representerar ett bästa tänkbara svar och noll sämsta tänkbara svar. 

För att balansera värdet av respektive svarskategori ges de därefter olika ”vikt” beroende av hur många 

elever som uppgett den svarskategorin. Därefter tas ett genomsnittligt värde fram för hela gruppen 

svarande elever.   

Räkneexempel: 

Formeln för att räkna ut det viktade medelvärdet för flickor 

är: (578*1+155*0,667+21*0,333+9*0)/763 = 0,902199 

 

 

Fråga: Jag sover gott på natten 

 Flicka Pojke Total 

Stämmer mycket 

bra 

578 639 1217 

Stämmer ganska 

bra 

155 162 317 

Stämmer dåligt 21 17 38 

Stämmer inte alls 9 10 19 

Total 763 828 1591 

Viktat 

medelvärde  

0,902199 0,909076 0,905778 

 

 

Det viktade medelvärdet kan till exempel redovisas genom att ge respektive kommun en färg på en 

kartbild där en blå toner indikerar ett högt genomsnittligt hälsovärde (mot 1) och röda toner indikerar 

ett lågt genomsnittligt hälsovärde (mot 0), se Bilaga 6. 

Stämmer inte 
alls

0

Stämmer 
dåligt

0,333

Stämmer 
ganska bra

0,667

Stämmer 
mycket bra

1

Aldrig

0

Sällan

0,25

Ibland

0,50

Ofta

0,75

Alltid

1


