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___________________________________________________________________________ 
Ungdomars hälsa påverkas av olika faktorer som den psykiska hälsan, övervikt, 
ätstörningar och självförtroende. Familjerelationer, kompisar och skolan är andra faktorer 
för att ungdomarna ska må psykiskt bra. För att kunna vägleda ungdomar på gymnasiet är 
det viktigt att skolsköterskor har kunskap om ungdomarnas egen syn på sin hälsa och vad 
de tycker är viktigt för att de ska må bra. Syftet med studien var att belysa 
gymnasieungdomars uppfattning om den egna hälsan. En systematisk litteraturstudie 
gjordes då den ger en bild av forskningsläget just nu. Artiklarna söktes i databaserna 
Cochrane, CINAHL, MEDLINE and PsycINFO. Tio artiklar analyserades med hjälp av 
innehållsanalys. Resultatet visar att ungdomars hälsa är både bra och dålig. Faktorer som 
påverkar ungdomars hälsa är livsstil, relationer och psykisk hälsa. I livsstilen finns 
förutsättningar för god hälsa vad gäller kost och motion men en känsla av trötthet och 
minskad livsglädje framkom också bland ungdomarna. Goda relationer till lärare och 
familj uppfattas positivt för hälsan. Prestationskrav i skolan utlöste stress, speciellt hos 
flickorna vilket påverkar den psykiska hälsan negativt. En balans mellan ungdomars 
livsstil, relationer och psykiska hälsa är av betydelse för hur ungdomar uppfattar sin hälsa.  



 
 

ABSTRACT 

Title:  Upper secondary school youths’ view of their health a systematic literature 
review. 
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Pages: 20 pages 
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Keywords: youths’ health, school nurse, life style, relations, mental health 
___________________________________________________________________________ 
Youths’ health is influenced by different factors such as mental bad health, overweight, 
eating disorder and self-confidence. Family relations, friends and school are other factors 
for their wellbeing. To supervise youths in upper secondary school it is important that the 
school nurse has knowledge about their view on what’s important for youths’ own view of 
their health and what makes them feel well. The aim was to elucidate upper secondary 
school youths’ view of their health. A literature review has been made to compile research. 
Articles were researched in the databases Cochrane, CINAHL, MEDLINE and PsycINFO. 
Ten articles have been analyzed by content analysis. Factors that affect youths’ health are 
lifestyle, relations and mental health. The result shows that youths’ health is both good and 
bad. In their lifestyle there is requirement for good health when it comes to food and 
exercise but a feeling of tiredness and diminished joy of living emerge among the youths’. 
Good relations to teachers and family perceived as positive for healthiness. Demands to 
achieve in school gives stress, especially for girls which affect their mental health in a 
negative way. A balance between youths’ lifestyle, relations and mental health is of 
importance for how youths will understand their health. 
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INLEDNING 

Skolhälsovårdens inriktning är att vidta förebyggande och hälsofrämjande insatser, att 
främja alla elevers hälsa och att ha fokus på de elever som behöver stöd och hjälp för sitt 
lärande. Det är viktigt att ha fokus på friskfaktorerna istället för riskfaktorerna hos eleverna 
(Regeringens prop. 2001/02:14; Socialstyrelsen, 2004; Bremberg, 2004). Skolsköterskor i 
gymnasieskolan ska arbeta hälsoförebyggande och hälsofrämjande i skolan. I mötet med 
skoleleven är det elever med olika bakgrunder som kommer till skolsköterskan 
(Socialstyrelsen, 2004, Bremberg, 2004). I ett hälsosamtal hos skolsköterskan får varje 
elev möjlighet att prata om sin hälsa och hur de har det just då. I det hälsoförebyggande 
arbetet bör skolsköterskan veta vad skolelever tänker om och vill med sin hälsa. De senaste 
tio åren har hälsa diskuterats livligt och ett antal rapporter har kommit om hur barn och 
ungdomar mår (Regeringens Prop. 2001/02:14, Folkhälsorapport, 2005, BO, 2004:3). Då 
det finns många olika rapporter och handlingsplaner om gymnasieungdomars hälsa är det 
av intresse att sammanställa de forskningsstudier som finns om ungdomars hälsa utifrån 
deras perspektiv för att se vad de själva tycker är viktigt. 

BAKGRUND 

Samhällets syn på ungdomars hälsa 
Samhällets förväntningar på skolhälsovården i det hälsofrämjande arbetet uttrycks direkt 
eller indirekt i ett flertal offentliga utredningar och rapporter.  
 
En översyn av skolhälsovården gjordes i början av 2000-talet och den beskrivs i 
regeringens proposition 2001/02:14. Barns och ungdomars hälsa och ohälsa beskrivs och 
att bland annat skoltrivseln minskar med stigande ålder. Flickor är mindre nöjda än pojkar 
med sina liv, både i och utanför skolan. En kunskap i det hälsofrämjande arbetet är att se 
de faktorer som finns och hur de interagerar med varandra där hälsa, livsvillkor, 
levnadsvanor och livsstilar skiljer sig åt mellan individer. Andra faktorer att ha kunskap 
om är samhällsmiljö, socialgrupp, kön och etnicitet (Regeringens prop. 2001/02:14).  
 
I regeringens prop. 2001/02:14 beskrivs skolan som en god lärmiljö som främjar hälsa. 
Lusten att lära och känslan av hälsa och välbefinnande är kopplade till varandra. Faktorer 
som bidrar till detta är trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, 
delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och 
utveckla kreativitet (Prop. 2001/02:14). För att förebygga psykisk ohälsa är en god 
skolmiljö viktig. Det förebyggande arbetet i skolan kan ge de elever som mår psykiskt 
dåligt en trygghet och en känsla av att duga (Prop. 2001/02:14). Faktorer som kan påverka 
barnen i skolan och som påverkar elevernas arbetsmiljö är– trivsel i skolan, skolans fysiska 
utformning, psykosocialt klimat samt elevers inflytande på skolarbetet. Barn som befinner 
sig i en särskilt utsatt situation, där barnet påverkas av flera riskfaktorer samtidigt, är barn 
till t.ex. missbrukare, psykiskt sjuka och utvecklingsstörda. Barn och ungdomar med 
utländskt ursprung, med t.ex. olika symtom efter upplevelser av krig, förföljelse och 
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problem med att komma in i det svenska samhället, löper också risk för ökad psykisk 
ohälsa (Folkhälsorapport, 2005).  
 
I proposition 2007/08:110 (En förnyad folkhälsopolitik) finns elva olika målområden varav 
ett av dem handlar om barns och ungas uppväxtvillkor. Centrala faktorer för barns och 
ungas hälsa är förhållanden i barnets familj, barnets relationer till vänner och till andra i 
barnets omgivning. I Hälsa för alla på 2000-talet (WHO, 1998) skriver man att målet för 
ungdomars hälsa (mål fyra) är att ”Barn och ungdomar skall ha bättre levnadsfärdigheter 
och förmåga att kunna göra hälsosamma val”. Under hälsosammare levnadsvanor (mål 11) 
står det att ”Avsevärt fler människor skall tillägna sig hälsosamma beteenden i fråga om 
kost, motion och sexualitet” (WHO, 1998). 

Definitioner av hälsa 

Det finns olika definitioner av hälsa, världshälsoorganisationens (WHO) definition från 
1948 är den mest använda; ”Health is a state of complete physical, mental and social 
wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity". Rydén och Stenström (2000) 
har översatt WHO:s definition på följande sätt: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet”. 
Medin och Alexandersson (2000) har delat in hälsobegreppen i två olika inriktningar den 
biomedicinska och den humanistiska. De har i sin litteraturgenomgång funnit fyra 
huvuddrag och de är hälsa som ett tillstånd, hälsa som en upplevelse, hälsa som en resurs 
och hälsa som en process. 

Definitioner av hälsofrämjande arbete 

WHO:s definition av hälsofrämjande arbete är: ”Hälsofrämjande arbete är den process 
som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den.” 
Att arbeta hälsofrämjande är att förbättra hälsotillståndet hos den enskilde eller i grupp. I 
det hälsofrämjande arbetet är målet att stärka människors förmåga att se vad som påverkar 
deras hälsa och att de ska ta kontroll över sina liv och förändra de aspekter som är negativa 
(Ewles & Simnett, 2005). 
 
Bremberg (2004) skriver att Lawrence Greens definition av hälsofrämjande arbete är ”any 
combination of learning methods designed to facilitate voluntary adaptation of behavior 
conductive to health ” Schematiskt kan den återges som ”En inlärningssituation i skolan 
>>beteendeförändring>>förbättrad hälsa” (Bremberg, 2004). 
 
Medin och Alexandersson (2000) sammanfattar hälsofrämjande arbete som olika 
aktiviteter som främjar hälsa eller aktiviteter som studeras. Det som framgår tydligt i deras 
arbete är att det är viktigt att ge individen ökad kontroll över de faktorer som inverkar på 
hennes hälsa. 

Salutogent perspektiv 

Att se till människans förmågor och hur hon kan bemästra situationen istället för 
oförmågor innebär ett hälsobefrämjande eller salutogent perspektiv. Om man måste 
förklara varför man är frisk och att ha en god hälsa inte betraktas som ett självklart tillstånd 
blir frågan: vad är det som leder till hälsa. En bra relation till sin mamma eller annan 
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vårdgivare är positivt för barnets utveckling och det är därför viktigt att titta bakom 
familjefasaden som utåt sett kan verka miserabel (Rydén & Stenström, 2000). Det 
salutogena perspektivet innebär att fokusera på en utveckling mot hälsa genom att 
uppmuntra och förstärka barnets alla resurser som är hälsobefrämjande (Rydén & 
Stenström, 2000). Kimber (2006) skriver att social och emotionell kompetens är att kunna 
integrera kunskap, känslor och beteenden för att nå ett mål. Därför behöver barnen hjälp att 
nå ett starkt KASAM, känslan av sammanhang, då det borde hjälpa dem till ett hälsosamt 
liv. Att ha ett starkt KASAM innebär att ha resurser för att kunna hantera svårigheter och 
klara av stressande situationer. Barn med starkt KASAM upplever sig mindre sällan som 
offer utan känner att de har egna resurser för att klara av olika situationer (Kimber, 2006). 
Hälsa uppkommer enligt Antonovsky (2005) då individen har en känsla av sammanhang. 
Människans livserfarenheter ger henne möjligheter att bemästra, förstå och känna en 
mening med omvärlden. Hälsan är beroende av hur hon kan bemästra omvärlden även om 
kaos och stress alltid är närvarande (Medin & Alexandersson, 2000). 

Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som innebär att stödja en individs egna resurser. 
Empowerment kan översättas till att ha maktmobilisering, till att vara självstärkande eller 
att ha vardagsmakt. För att åstadkomma empowerment behöver individen utveckla sin 
egen förmåga att bemästra sin livssituation och därmed uppamma sin handlingsförmåga 
(Medin & Alexandersson, 2000). Att ha förmågan att ta kontroll över sitt liv är att ha 
förmågan att kunna hantera de faktorer som påverkar den egna livskvalitén. Empowerment 
är både ett mål, en process och en inställning. Denna process eller inställning involverar 
deltagaren i att själv formulera problem, fatta beslut och att handla och det betyder att 
skolsköterskan ska ta ett steg tillbaka (Tengland, 2007). Hagquist och Starrin (1997) 
skriver om olika modeller som har använts i hälsoundervisningen och de menar att utifrån 
empowerment ses eleven som en deltagare i hälsoundervisningen. Genom att tänka utifrån 
empowerment så ser man eleverna som kapabla att representera sig själva, att kunna ta 
beslut om den egna hälsan samt att kunna delta i hälsoarbetet (Hagquist & Starrin, 1997).  

Skolsköterskans hälsoarbete 
Hälsosamtalen är en del av skolsköterskans arbete och de ska vara stödjande och 
hälsofrämjande och utgå från den enskilde elevens starka och svaga sidor. Avsikten är att 
få eleven att se sambandet mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen 
(Socialstyrelsen, 2004). Arborelius (1996) beskriver att individuell hälsorådgivning 
innebär att det är den enskilde som måste ta ställning till sin livsstil. Respekten för 
människans autonomi måste vara i centrum. Detta innebär att skolsköterskan ska ha ett 
jämbördigt förhållande till eleven då livsstilsfrågor diskuteras. Skolsköterskan ser till 
elevens hela livssituation då en förändring diskuteras, att eleven får berätta om sina 
funderingar om sin livsstil och att skolsköterskan respekterar elevens beslut, oavsett vilket 
beslut det blir (Arborelius, 1996). 
 
Bremberg (2002) menar att skolundervisning har betydelse för befolkningens hälsa. 
Utbildningen ger kunskap om hur medias hälsobudskap ska tolkas. Utbildning ger även en 
beredskap för individen att anpassa sig till de nya hälsorisker som uppstår. Skolan kan utgå 
från den enskilda elevens hälsoproblem och från skolmiljön som helhet och de hälsorisker 
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som finns i den (Bremberg, 2002). Brembergs slutsatser underbyggs i en forskningsstudie 
ifrån Australien som fick samma resultat (2004). Om skolsköterskan ger eleven stöd och 
rätt hälsoinformation är eleverna sedan rustade att besluta om sin hälsa och livsstil (Barnes, 
Courtney, Pratt & Walsh, 2004).  
 
Sjuksköterskans specifika område är omvårdnad. Genom utbildning och yrkeserfarenhet 
har skolsköterskan goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och 
utveckling. Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en 
viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Skolsköterskan skall medverka till att skapa 
förutsättningar för ett livslångt lärande och att undanröja hindren för lusten att lära. 
Omvårdnadsprocessen innebär ett strukturerat och metodiskt arbete och då kan goda 
resultat uppnås genom att det friska hos varje elev blir stärkt (Riksföreningen för 
skolsköterskor). 
 
Skolsköterskan medverkar till att bevara ungdomarnas hälsa om eleven känner att 
skolsköterskan är en person att lita på för då kommer eleverna till henne i både glädje och 
sorg (Nilsson & Hammarberg, 2002). I en studie från England slår författarna fast att 
skolsköterskan har en viktig uppgift i sitt hälsoförebyggande arbete då hon möter de 
skolbarn som är sårbara och som skolkar av olika anledningar (DeBell & Everett, 1998).  
 
Clausson, Köhler och Berg (2008) har undersökt hur skolsköterskor dokumenterar 
elevernas psykiska och sociala hälsa. Undersökningen visar att skolsköterskorna inte alltid 
dokumenterar detta och författarna pekar på vikten av att skolsköterskan dokumenterar 
elevernas psykiska och sociala hälsa för att kunna följa upp hur eleven mår (Clausson 
m.fl., 2008). Borup och Holstein (2006, 2004) har i två olika studier undersökt elevers 
upplevelse av hälsosamtalet och dess betydelse. Studien från 2006 visar att fler flickor än 
pojkar är nöjda med sin skolsituation. Ungefär hälften av eleverna hade funderat på 
samtalet, pratat om hälsosamtalet med en förälder och även följt skolsköterskans råd. Fler 
pojkar gick efter sina egna beslut jämfört med flickorna efter hälsosamtalet. Svaren 
analyserades och visade signifikanta skillnader mellan skoltillfredsställelse och hög 
skoltillfredsställelse, om eleven hade tänkt på hälsosamtalet och pratat med en förälder om 
det eller följt råden som gavs av skolsköterskan (Borup & Holstein, 2006). I studien från 
2004 visade det sig att eleverna använde hälsosamtalet genom att på ett konstruktivt sätt 
fundera på samtalet, prata om hälsosamtalets innehåll med andra, följa råden och ta egna 
beslut. Elever från lägre socialgrupp återrapporterade oftare att de hade följt råden från 
skolsköterskan, hade tagit egna beslut och återkom till skolsköterskan. Denna effekt var 
anmärkningsvärd därför att den allmänna uppfattningen och erfarenheten är att 
hälsoförebyggande arbete har mest effekt bland högre socialgrupper med det minsta 
behovet (Borup & Holstein, 2004).  
 
En studie från England visade att det var fyra faktorer som ingick i skolsköterskans arbete 
då eleverna besökte skolsköterskan: se till elevernas hälsa och omsorg, hälsofrämjande, 
vara en förtrogen vän och ge familjestöd. Att skolsköterskan hade en övergripande roll som 
hälsorådgivare åt elever, föräldrar och lärare var också tydligt i studien (Lightfoot & Bines, 
2000). En annan studie (Barnes, Courtney, Pratt, Walsh, 2004) visade att skolsköterskan 
var viktig då eleverna ibland inte kände sig uppskattade av andra på skolan och/eller i 
hemmet men då skolsköterskan såg deras kvalitéer som individer. Som skolsköterska var 
det därför angeläget att hjälpa dessa elever att tro på sig själva och att komma över sin 
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ängslan. Kontakt med föräldrarna ingick också i arbetet för att de skulle förstå hur deras 
barn mådde och för att de skulle ge sitt barn stöd.  
 
I Borups (2001) studie var syftet att få en djupare kunskap om inlärningsprocessen som är 
grundläggande för ett framgångsrikt hälsosamtal utifrån skolsköterskans perspektiv. 
Resultatet visade att en skolsköterska måste inspirera till en öppen dialog med eleverna där 
de själva får välja vad de vill prata om. Skolsköterskan måste vara en synlig och tillgänglig 
person, det vill säga, eleverna skulle känna att de kunde prata med henne när helst de 
önskade och att de litade på hennes kunskap inom området. Genom hälsosamtalet kom 
eleverna till insikt om det underliggande problemet och på så vis blev motivationen större 
att ta tag i det och göra något åt sin hälsa (Borup, 2001). 

Ungdomars hälsa 
Ungdomars livsperspektiv har förändrats fram till i dag då det är vanligt att de ser sig 
själva som osårbara. Att leva sunt hänger mer samman med tidsandan än med ungdomliga 
värderingar. Ungdomar är inte en homogen grupp och att ha tillit till ungdomar är också att 
ta hänsyn till att ungdomar är mycket olika (Stafseng, 2002).  
 
I en rapport från Folkhälsoinstitutet (Hagström, Redemo & Bergman, 1999) beskrivs att 
ungdomars hälsa måste ses i sitt sammanhang, socialt och psykologiskt, och det avgjorde i 
hög grad hur ungdomar mådde. En tonåring kan i ett sammanhang vara ett ”problembarn” 
men i ett annat sammanhang fungera mycket  väl.  
 
Torbiörnsson (2002) menar att de viktigaste faktorerna för att ungdomar inte alltid mår bra 
är familjen, att det inte finns tid och deras ensamhet. Familjen spelar en central roll då 
barnet får respekt och älskas för den det är, men eftersom många barn får uppleva 
föräldrars skilsmässa kan den trygghet som fanns förut försvinna eller bli förändrad. Tid att 
få prata med en vuxen som lyssnar så att den unga får berätta är viktig men ofta saknar 
ungdomar en närvarande vuxen. Ensamhet leder till sämre självförtroende och många unga 
tror att de är de enda som är ensamma och drar sig undan och blir ännu mer ensamma 
(Torbiörnsson, 2002). Nilsson (2002) har i samtal med gymnasieungdomar pratat om hälsa 
och hälsoundervisning. I de samtalen bekräftades de faktorer som Torbiörnsson (2002) 
pekade på som påverkade ungdomars hälsa, familjen, identiteten och ensamheten. 
Ungdomarna ville klara svåra saker själva och behovet av att ha en dialog med en vuxen. I 
en svensk avhandling av Krantz (1998) var det just avsaknaden av någon vuxen som 
lyssnade och skolelevernas rädsla och ensamhet som var anledningarna till att eleverna 
sökte skolsköterskan. I en svensk studie undersökte man varför skolelever söker 
skolsköterskan. En av de vanligaste orsakerna var att få tala med eller att få kontakt med 
skolsköterskan. Många sökte också hjälp för spänningshuvudvärk vilken ofta berodde på 
stress, familjeproblem, kompisproblem, dåliga matvanor, lite fysisk aktivitet och 
sömnproblem (Larsson & Zaluha, 2003). 
De vanligaste hälsofrågorna som ungdomar påverkades av var känslan av att vara 
deprimerad, överviktsproblematik, dåligt självförtroende, sömnproblem och tand- och 
munbesvär. Om ungdomarna hade många av dessa hälsobesvär blev deras mentala och 
känslomässiga hälsa sämre (Waters, Salmon, Wake, Wright & Hesketh, 2001). Dessa 
resultat bekräftades i en rapport från 2002 (Elevhälsa – Rapport från enkätundersökning 
bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer). Samtliga deltagande ansåg att 
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den psykiska hälsan hade försämrats hos både flickor och pojkar. Claussons avhandling 
(2008) visade att skolbarnens mentala hälsa påverkades av en negativ skolmiljö och många 
kände av stress (Clausson, 2008). 
 
Familjerelationer var den mest betydelsefulla påverkansfaktorn för skolbarnens mentala 
hälsa. Clausson (2008) visade också med sin studie att skolbarnens mentala hälsa var 
försämrad. Särskilt flickor i socioekonomiskt utsatta områden hade försämrad mental 
hälsa. Även i denna studie hade skolbarnen ett behov av att få prata och överlämna sina 
problem till någon vuxen. Familjesituationen var även här en viktig faktor som påverkade 
skolbarnens mentala hälsa. Även flickor från andra kulturer mådde psykiskt sämre då de 
hade mer regler hemifrån och fick inte leva som sina svenska klasskamrater. Borup (1998) 
såg i sin studie att barn som bodde med en förälder oftare pratade om ledsamhet, sovtider 
och preventivmedel med skolsköterskan. Barn utan syskon pratade oftare om ensamhet och 
om vad de märkte att de var bra på. I familjer med två föräldrar pratade barnen oftare om 
vad de uppfattade att de var duktiga på (Borup, 1998). Dessa resultat överensstämmer med 
Folkhälsorapporten från 2005. 

PROBLEMFORMULERING 

Såväl forskningen idag som media visar att ungdomars hälsa påverkas av olika faktorer. 
Man vet att den psykiska ohälsan har ökat bland ungdomar, att fler har överviktsproblem 
och ätstörningar, att självförtroendet hos ungdomar påverkas av den massmediala bilden 
som ges. Relationer i familjen, med kompisar och i skolan är viktiga för att ungdomarna 
ska må psykiskt bra (Waters, Salmon, Wake, Wright & Hesketh, 2001). Kunskap finns om 
gymnasieungdomars hälsa men den varierar bland skolsköterskor. För att kunna vägleda 
ungdomar på gymnasiet i hälsoförebyggande arbete är det viktigt att skolsköterskor är 
uppdaterade om ungdomarnas egen syn på sin hälsa och vad de tycker är viktigt för att de 
ska må bra.  

SYFTE 

Att belysa gymnasieungdomars uppfattning om den egna hälsan. 

METOD 

Då hälsa har varit i fokus under de sista tio åren har en systematisk litteraturstudie gjorts då 
den kan ge en bild av forskningsläget just nu. Att se vilken kunskap som finns om hälsa 
och gymnasieungdomars uppfattning om den egna hälsan är viktig för skolsköterskor då de 
ska arbeta förebyggande (Bremberg 2004, Socialstyrelsen, 2004). Genom en systematisk 
litteraturstudie kan man få samlad kunskap och lära av andra forskares genomförande av 
studier för att undvika metodologiska misstag. En annan vinst är att kunna ta till sig 
metoder som nyligen använts (Cormack, 2000). Detta understöds av Friberg (2006) som 
också beskrivit olika syften med en systematisk litteraturstudie, som att skapa en översikt 
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av kunskapsläget inom ett givet område eller att skapa en översikt av forskningsläget inför 
ett kommande empiriskt arbete. I en systematisk litteraturstudie ingår både kvalitativa och 
kvantitativa forskningsstudier (Friberg, 2006).  
 
Ett omvårdnadsvetenskapligt forskningsperspektiv handlar om mänskliga upplevelser, 
mänskliga händelser, processer och relationer. Det gemensamma för de kvalitativa metoder 
som finns är holistiskt och det betyder att det är helheter som studeras och inte separata 
delar (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). Kännetecknande för kvalitativ metod är att 
den beskriver och tolkar mänskliga fenomen som inte är kvantifierbara (Streubert Speziale, 
& Carpenter, 2007). Denna litteraturstudie kan utgöra grunden för en kommande empirisk 
studie. 

Datainsamling 
Forskningsartiklar har sökts i olika databaser som Cochrane, CINAHL, MEDLINE och 
PsycINFO. Sökord som användes var health promotion, health education, adolescent 
health, attitude to health, student experience, upper-secondary school pupil, youth health, 
school health, well-being. Datainsamlingen pågick under januari – februari 2009. 
Femtiotre artiklar beställdes och lästes igenom och bedömdes utifrån syftet. De 43 
artiklarna som exkluderades hade fel åldersgrupp. De 10 artiklarna som kunde användas 
svarade mot syftet, se bilaga 1. I referenslistan är artiklarna som använts fetade. 

Urval  

Inklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar från 2000 – 2009 har använts. Språket i artiklarna har varit enbart 
engelska då inga artiklar på svenska har hittats. Engelska ord och medicinska termer har 
blivit översatta med hjälp av olika internetlexikon som Nationalencyklopedin, Bonniers 
lexikon och tyda.se. Artiklarna är enkätundersökningar bland gymnasieungdomar mellan 
15 – 19 år. Alla artiklarna hade abstracts som lästes innan artiklarna beställdes. 

Exklusionskriterier 

De artiklar som var på annat språk än engelska och svenska exkluderades. Artiklar som var 
äldre än 2000 och som inte var vetenskapliga exkluderades. Översiktsartiklar exkluderades 
då de inte ingår i en systematisk litteraturstudie (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). 
Artiklar som saknade abstracts lästes inte. Artiklar som enbart handlade om ett visst ämne 
som suicid, ätstörningar, alkohol- eller narkotikaproblem exkluderades. 

Bedömning av studiernas vetenskaplighet 

Det finns olika artiklar med olika vetenskapliga värden men det som är viktigt är att den 
redovisar ny kunskap, är möjlig att granska, har varit utsatt för bedömning och är 
publicerad på engelska (Friberg, 2006). Exempel på olika artiklar är översiktsartiklar, 
randomiserade, kontrollerade studier som är prospektiva och redovisar ev. skillnader 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper och studier med kvalitativ 
metod (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). DiCenso m.fl. (2005) har sett att följande tre 
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frågor är viktiga för att granska en vetenskaplig artikel: Är studiens resultat tillförlitliga? 
Vilka är resultaten? Hur kan resultaten användas i klinisk verksamhet? (Willman, Stoltz, & 
Bahtsevani, 2006). 
 
Bearbetning och bedömning av de vetenskapliga artiklarna har gjorts utifrån kvalité och 
hur studierna var genomförda; RCT= Randomiserad kontrollerad studie, CCT= 
Kontrollerad klinisk studie, DS= Deskriptiv studie, K= Kvalitativ studie, 1= hög 
vetenskaplig kvalité, 2= medelhög vetenskaplig kvalité, 3= låg vetenskaplig kvalité (SBU 
1999). Artiklarna i denna studie är icke kontrollerade och redovisas i bilaga 2. 

Tolkning och sammanställning 

Ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkningen och sammanställningen 
av studiernas resultat. Kunskap om de undersökningsmetoder som återfinns i de olika 
studierna avgör bedömningen. Även en tabell där studiernas utformning redovisas finns 
med i resultatet (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006, SBU 1998). Artiklarna har lästs 
igenom flera gånger för att få en övergripande uppfattning. Bearbetningen av artiklarna 
gjordes med stöd av en matris (bilaga 2), delvis tagen från SBU (1998). Färgpennor har 
använts för att markera resultatet som svarade mot syftet. Resultatet bearbetades ytterligare 
utifrån studiens syfte för att söka huvudkategorier och underkategorier. I likhet med 
innehållsanalys markerades meningsbärande enheter, det vill säga meningar som innehåller 
relevant information för syftet, plockades ut, och fördes samman i kategorier och 
underkategorier (Forsberg & Wengström, 2008, Friberg, 2006, Graneheim & Lundman, 
2004). Innehållsanalys kan göras utifrån olika abstraktionsformer. Man kan antingen se till 
det som uttrycks direkt i texten (manifest innehåll) eller att forskaren gör en tolkning 
(latent innehåll). Denna metod handlar om att forskaren sällan går rakt igenom processen 
från början till slut utan snarare fram och tillbaka mellan de olika stegen (Graneheim & 
Lundman, 2004). I denna studie används manifest innehållsanalys. 

Etiska överväganden 
Då en systematisk litteraturstudie görs är de etiska aspekterna sällan problematiska. Här 
kommer ingen individ att vara i ett beroendeförhållande till författaren. De referenser som 
används är primärkällor och ska återges på ett korrekt sätt (Cormack 2000, Streubert 
Speziale, & Carpenter, 2007). 

Tidsplan för studiens genomförande 

Den systematiska litteraturstudien påbörjades i januari och var klar för examination i juni 
2009. 
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RESULTAT 

Tre huvudkategorier och 11 underkategorier framkom och de belyser gymnasieungdomars 
hälsa, se Tabell 1.  
 
Tabell 1 Huvudkategorier och underkategorier 

Livsstil Relationer Psykisk hälsa 

Fysisk aktivitet Skola Självkänsla 

Kost Familjen Skoltillfredsställelse 

Droger  Stress 

Uppskattad hälsa  Depression och ångest 

Livsglädje   

 
 
De referenser som anges är numrerade och återfinns i bilaga 2. 

Livsstil 

Fysisk aktivitet 

På fritiden var det viktigt att delta i olika fysiska aktiviteter och gärna tävlingsinriktade 
sporter. Många tränade minst tre gånger i veckan. Trots att de tränade regelbundet tyckte 
de att deras kroppar inte ”var helt rätt”. De tyckte att de var lite överviktiga eller mycket 
överviktiga. Elever med lite fysisk aktivitet på sin fritid hade fler klagomål på hur de 
mådde. Elevernas BMI (Body Mass Index) var högre hos dem som bodde i 
bostadsområden med låg social standard, vars familj hade låg inkomst och även familjens 
utbildnings- och anställningsnivå var faktorer som påverkade elevernas vikt (1, 2, 3). 

Kost 

De flesta åt en välbalanserad kost. Men ändå var det många som ansåg att de åt 
”skräpmat”. Ett antal elever hoppade över maten. För att klara av skoldagen behövde några 
koffeintabletter. De flesta eleverna ville äta bättre och motionera mer för att få en bättre 
hälsa (2). 

Droger 

Att dricka alkohol var vanligt och många hade varit fulla en gång under tio månader och ett 
antal hade varit berusade fler än tio gånger under samma period. Fler tjejer än killar rökte. 
Ganska många hade även prövat på marijuana och ett fåtal hade även prövat tung 
narkotika. Orsaken till att de hade prövat narkotika framkom inte i studien (2). 
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Uppskattad hälsa 

Välbefinnandet berodde i stor utsträckning på hur de känslomässigt uppfattade det egna 
livet kopplat till hur de upplevde sin hälsa. Killarna tyckte att de hade en bra hälsa på alla 
områden utom välbefinnandet på lång sikt. De yngre killarna tyckte att de hade en bra 
hälsa och hade mindre hälsobesvär. Ju äldre tjejerna blev desto mindre välbefinnande 
kände de. Oavsett ålder eller kön så var det många som kände sig trötta, vaknade trötta och 
blev trötta fortare. Detta gjorde även att en del hade besvär med huvudvärk, fler tjejer än 
killar hade det (10). 

Livsglädje 

Elever med låga nivåer av neuros hade mer livsglädje. Ekonomiskt oberoende gjorde att 
eleverna kände sig som en del av samhället, kunde använda sin tid bättre, hade färre 
neuroser och hot och mer livsglädje. De elever som använde sin tid bättre, som kände sig 
som en del av samhället, hade fler sociala kontakter och som upplevde mindre hot kände 
mer glädje. Livsglädjen ökade om det fanns dagliga positiva händelser hos eleverna (4, 7). 

Relationer 

Skola 

Eleverna som bodde på internatskola var mest nöjda med sina goda relationer till kompisar, 
lärare och äldre/yngre elever. På andra skolor hade tjejerna starkare kompisrelationer än 
vad killarna hade. Eleverna kände att lärarna hade ett intresse för dem som människor. De 
elever som inte hade kompisar kände sig utanför, tyckte att kompisskapet var ytligt och att 
de saknade kamratskapet (5, 8). 

Familjen 

Anknytningen till familjen var lika stark oavsett kön. Trots att många hade en bra relation 
med sin familj var det ett antal som ville flytta hemifrån eller som blev arga då de var 
hemma. Faktorer som ökade elevernas ovänlighet och fientlighet var familjens inkomst- 
och anställningsnivå. Familjens status var en viktig faktor då det gav eleven en känsla av 
optimism, självkänsla och kontroll över sig själv (1,8). 

Psykisk hälsa  

Självkänsla 

Om elevens pappa hade en bra utbildning påverkade det självkänslan i positiv riktning. De 
som tränade mycket gjorde det för att få en bättre självkänsla. Elever som var i konflikt 
med sig själv och med andra var också mer intresserade av sitt utseende. De som var 
mindre negativa till sig själva men som värderade andra negativt rökte mer. Hög 
egenförmåga var kopplat till ett ökat psykologiskt välbefinnande (6, 9). 
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Skoltillfredsställelse 

De elever som bodde på internatskola uppskattade friheten de hade på skolan. När man 
jämförde högbegåvade elever på de båda skolorna, kommunal gymnasieskola och tekniskt 
gymnasium med internatboende, så fanns det ingen statistisk skillnad i deras 
välbefinnande. Däremot så hade eleverna på det tekniska gymnasiet högre nivåer av 
skoltillfredsställelse. Ganska många elever på andra skolor kände sig inte hemma i skolan 
och önskade att de valt en annan skola (5, 8). 

Stress 

Tjejerna upplevde att de var mer stressade än vad killarna rapporterade. Att vara tjej var en 
stor riskfaktor för höga stressnivåer. Då lärarna satte upp tidpunkter för olika möten bidrog 
det till elevernas stress. Det som inte var lika stressande men ändå ett stressmoment var om 
de blev fysiskt hotade, mobbade eller sexuellt trakasserade. I bostadsområden med låg 
standard var fiendskapen, våldet och hoten högre bland ungdomarna, vilket upplevdes 
stressande (1). 
 
På hemmaplan var det nödvändigt att hitta en balans mellan skolan och familjen Det var 
stressande att inte ha tillräckligt med pengar och föräldrarnas krav på bra betyg. Eleverna 
ville få bort stressfaktorer för att må bättre. Mellan stress och framförda hälsobesvär hos 
eleverna fanns det en viktig koppling, med höga stressnivåer var det också fler 
hälsobesvär. Många hade även haft psykologiska besvär på grund av hög stress. Mycket 
stress var förenat med låg egenförmåga och låg psykisk hälsa (2, 3, 8, 9). 

Ångest och depression 

Att vara tjej var förenat med mer ångest. De tjejer som hade rapporterat mer neuroser, 
upplevt mer hot och som inte var utåtriktade förknippades med mer ångest. Det gällde även 
depressioner som fler tjejer hade och det var kopplat till att de rapporterade högre nivåer av 
neuros och att de inte var utåtriktade. Elever som var deprimerade och hade ångest kände 
så i mycket stor utsträckning. Få kompisrelationer gjorde att en del elever kände sig mer 
deprimerade. De elever som hade tankar på att göra sig själva illa hade färre kompisar, 
sämre anknytning till sin familj och lägre skoltillfredsställelse (4, 8). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Som skolsköterska är det viktigt att ha kunskap om vad som påverkar gymnasieungdomars 
hälsa och hur de upplever den. Det optimala hade varit en intervjustudie men då 
högskolans etiska riktlinjer inte medger intervjuer med minderåriga föll valet på en 
litteraturstudie. Att sammanställa befintlig forskning inom området för att ta del av den 
kunskap som framkommer i olika studier är lika viktig. Willman m.fl. (2006) skriver att 
det finns olika tillvägagångssätt för att ta fram evidensbaserad kunskap. Det handlar om att 
omvandla vårt informationsbehov till frågor som går att besvara och att så effektivt som 
möjligt ta fram de belägg som besvarar frågan (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). 
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 Det var svårt att hitta artiklar som stämde med åldersgruppen, 15-19 år, vilket denna 
uppsats handlar om. Att gå på gymnasium ser olika ut världen över och åldern på dem som 
går där varierar beroende på om det är enligt det amerikanska eller engelska 
utbildningssystemet. Det var svårt att hitta rätt sökord då ungdom – adolescence omfattar 
åldersperioden 10-20 och youth avser 15-24. Ungdomsperioden i Skandinavien avser 
åldrarna 10-20 år (Berg Kelly, 1998). Därför blev många artiklar exkluderade då de inte 
omfattade åldersgruppen 15-19 år. De artiklar som användes i resultat är svartmarkerade i 
referenslistan. 
 
Alla artiklar är kvantitativa studier där forskarna har använt olika mätinstrument för att få 
kunskap om hur eleverna mår. Det stämmer väl med att det traditionellt sett är de 
kvantitativa studierna som är mest använda. Den kvantitativa forskningen har blivit 
berättigad genom mätningar, analyserande, jämförelser och erhållen kunskap från dessa 
studier (Streubert Speziale, & Carpenter, 2007). Svagheten som kan finnas i denna studie 
är validiteten då antal artiklar som är använda är 10 stycken. Validiteten hade varit högre 
med fler forskningsartiklar men utifrån resultatens samstämmighet kan vissa slutsatser 
dras. 

Resultatdiskussion 
Syftet har blivit uppfyllt genom de artiklar som finns med i resultatet. Det är kvantitativa 
studier som blivit analyserade och i analysen framkom tre huvudkategorier av betydelse för 
ungdomars hälsa; Livsstil, Relationer och Psykologiska faktorer. 

Livsstil 
Huvudkategorin innehåller fem undergrupper; fysisk aktivitet, kost, droger, uppskattad 
hälsa och livsglädje. Eleverna som deltog i studierna var oroliga över sin vikt, kostvanor, 
utseende och över den egna hälsan. Ekonomin var en annan faktor som bidrog till att de 
inte mådde bra och att inte ha pengar var en orsak till att de kände sig utanför samhället. 
Att hälsorelaterade levnadsvanor har ett starkt samband med människors livsvillkor och 
sociala position framkom även i Folkhälsorapporten (2005).  
 
Eleverna framförde oro över hälsoproblem som vikten, kosten och den egna hälsan. Som 
skolsköterska ska jag följa elevernas utveckling vad gäller deras själsliga och kroppsliga 
hälsa. Detta gäller även elevernas kostvanor som diskuteras i hälsosamtalet för att vägleda 
eleverna till mer sunda levnadsvanor. För att enskilda elever eller för grupper av elever 
som drabbas av hälsoproblem ska jag som skolsköterska skapa resurser för att de ska 
kunna möta kraven i det dagliga livet. Ett salutogent perspektiv är därför viktigt då de 
flesta elever har friskfaktorer som underlättar för dem då de ska hantera olika situationer 
(Riksföreningen för skolsköterskor, Rydén & Stenström, 2000). 
 
Att dricka alkohol var vanligt och de flesta eleverna hade varit fulla minst en gång under 
en tiomånadersperiod. Detta överensstämmer i stort med de skolundersökningar som görs i 
Sverige. Senaste undersökningen var 2008 och den visade att det var lika många 
alkoholkonsumenter bland killarna som bland tjejerna på gymnasiet. De två senaste åren 
har gymnasiekillar druckit mer än dubbelt så mycket än killarna i årskurs 9. År 2008 
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uppgav eleverna i gymnasiet en lägre konsumtion jämfört med året innan, speciellt killarna 
som hade en toppnotering på 7,6 dl år 2007 (CAN). Att fler tjejer än killar röker stämmer 
med CAN: s undersökning 2008 som också visade att fler tjejer än killar röker, men när de 
tittade på den totala tobakskonsumtionen (rökning och/eller snusning) försvann emellertid 
könsskillnaden. Många hade rökt marijuana och ett fåtal hade prövat tung narkotika. I 
CAN: s undersökning 2008 och även i dem som gjorts tidigare, var det många som prövat 
på narkotika då de gick på gymnasiet. Det var en större andel killar än tjejer som hade 
prövat narkotika i gymnasiet (17 respektive 15 % 2008).  
 
I det förebyggande ANT-arbetet (alkohol, narkotika och tobak) är hälsosamtalet ett bra 
tillfälle att diskutera hur eleverna tänker om detta. Diskussionen bör innehålla vad som är 
normalt för en tonåring och vad det är som gör att de röker, dricker alkohol, har prövat 
eller använder narkotika ibland. Många tonåringar tror att alla dricker lika mycket och att 
alla dricker alkohol det gäller även tobak. Man bör även diskutera det drogförebyggande 
arbetet på skolan och att se till att det finns en drogpolicy som ska vara känd för alla 
elever. 

Relationer 
I skolan är kompisarna och lärarna viktiga personer för eleverna och det är tydligt i 
studierna som återfinns i resultatet. Även anknytningen till familjen är en viktig faktor för 
hur eleverna mår. Även om det fungerade bra ville ett antal elever flytta hemifrån. Det som 
kunde bli negativt för eleverna var om familjen hade låg inkomst eller ingen alls och vilken 
typ av arbete som föräldrarna hade. Just familjens status var viktig för att de skulle må bra. 
Detta bekräftas i Claussons avhandling (2008) som visade att skolbarnens mentala hälsa 
påverkades negativt av skolmiljön. Familjerelationer var den mest betydelsefulla 
påverkansfaktorn för skolbarnens mentala hälsa. Familjefaktorer som dominerade var om 
föräldrarna var skilda, familjen bodde i socialt utsatta områden eller om barnet var utsatt 
för våld/övergrepp (Clausson, 2008, Larsson & Zaluha, 2003).  
 
Faktorer som påverkar ungdomars hälsa är hur det fungerar i familjen, den egna 
identiteten, känslan av ensamhet och att ungdomarna vill klara svåra saker själva och deras 
behov av att ha en dialog med en vuxen (Nilsson, 2002, Torbiörnsson, 2002). Som 
skolsköterska är det viktigt att ha i åtanke att spänningshuvudvärk kan vara ett första 
tecken på att eleven inte mår bra och det kan bero på stress, familjeproblem, 
kompisproblem, dåliga matvanor, lite fysisk aktivitet och sömnproblem (Larsson & 
Zaluha, 2003). 
 
Folkhälsorapporten (2005) visar att levnadsvanorna påverkas av kultur och traditioner, och 
att de varierar med bland annat ekonomiska villkor, arbetslöshet, utbildning, 
socioekonomisk tillhörighet samt socialt deltagande. Alla som går i skolan har rätt till 
samma omvårdnad av skolsköterskan. Enligt FN:s Barnkonvention artikel 2 ska inga barn 
diskrimineras och det ska finnas med i ett omvårdnads- och hälsoförebyggande perspektiv. 
Idag då vi lever i ett mångkulturellt samhälle bör kunskap om olika kulturer och traditioner 
finnas eller inhämtas. Skolsköterska möter tjejer och killar från många olika länder och för 
att förstå deras livs- och skolsituation är kunskap ett viktigt hjälpmedel för att kunna 
vägleda dem utifrån deras omvårdnads- och hälsobehov. Det kan till exempel vara så att de 
riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld i familjen/släkten eller att bli könsstympade. 
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Psykisk hälsa 
Att må bra och känna ett välbefinnande som tonåring hänger mycket ihop med 
självkänslan och hur det går i skolan. En positiv faktor var om de tränade då det stärkte 
självkänslan. Många av eleverna i studierna kände stress och tjejerna upplevde mer stress 
jämfört med killarna. Att ensamhet är en viktig faktor för hur eleverna mår bekräftas i ett 
antal studier som visar att ensamhet leder till sämre självförtroende och att många unga tror 
att just de är ensamma och att de då drar sig undan och blir ännu mer ensamma (Clausson, 
2008, Nilsson, 2002, Torbiörnsson, 2002).  
 
Att vara tjej är förenat med ångest och är tjejen då inte utåtriktad kan det även ge psykiska 
besvär som depressioner. Riskfaktorer kan vara att ha få eller inga kompisar, känna mindre 
tillfredsställelse med skolan och ha dålig anknytning till familjen. Här finns även de elever 
som har tankar på att skada sig eller som har ett självskadebeteende. Ungdomar med 
många hälsobesvär har en sämre mental och känslomässig hälsa (Clausson, 2008, Waters 
m. fl., 2001). Detta överensstämmer med en rapport från 2002 där samtliga deltagande 
ansåg att den psykiska hälsan hade försämrats hos både tjejer och killar (Elevhälsa – 
Rapport från enkätundersökning bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer). 
Clausson (2008) visade också med sin studie att skolbarnens mentala hälsa var försämrad. 
Särskilt tjejer i socioekonomiskt utsatta områden hade försämrad mental hälsa.  
 
Om skolsköterskan ger eleven stöd och rätt hälsoinformation är eleverna sedan rustade att 
besluta om sin hälsa och livsstil (Barnes, Courtney, Pratt & Walsh, 2004). Att utgå ifrån att 
stärka (empower) tonåringar till att göra hälsosamma val och att använda hälsosamtalet till 
att utbilda, leda och råda eleverna i hälsofrågor är en viktig uppgift för skolsköterskan 
(Borup, 1999). I det hälsofrämjande arbetet är målet att stärka människors förmåga att se 
vad som påverkar deras hälsa och att de ska ta kontroll över sina liv och förändra de 
aspekter som är negativa (Ewles & Simnett, 2005). Barn med ogynnsamma uppväxtvillkor, 
så kallade maskrosbarn, som blivit utsatta för kända riskfaktorer som inkluderar både 
fysisk och psykisk ohälsa, kan ändå leva ett bra vuxenliv. För dessa barn är positiv 
skolerfarenhet och val av partner viktiga faktorer, så kallade salutogener, hälsobefrämjare, 
för att få ett bra liv som vuxna (Rydén & Stenström, 2000).  

Fortsatt forskning 
Mot bakgrund av denna studies resultat finns det två områden för kommande forskning att 
fokusera på. Det ena är skolsköterskans arbetssätt för att underlätta för skolungdomar i 
frågor om livsstil, relationer och psykisk hälsa. Det andra området är en kvalitativ studie 
med fokus på gymnasieungdomars hälsa där frågor om livsstil, relationer, våld och psykisk 
hälsa bör ingå. 

SAMMANFATTNING 

Studien visar att ungdomars hälsa är både bra och dålig. Förutsättningar för god hälsa vad 
gäller kost och motion finns men kraven på hur de ska se ut gör ändå att självkänslan och 
självförtroendet inte är så bra. Stress kommer av olika orsaker som att hinna delta i olika 
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aktiviteter i skolan och de krav som finns på att prestera bra i skolan. Andra stressfaktorer 
är fysiskt hot, mobbning eller sexuella trakasserier. Även bostadsområdet kunde skapa 
stress då det var mer hot och våld om det hade låg standard. Tjejerna ligger i riskzonen för 
höga stressnivåer och att drabbas av ångest och depression. Fler tjejer än killar röker och 
många elever har prövat alkohol och även varit berusade. Att det finns en balans mellan 
ungdomars livsstil, relationer och psykiska hälsa är av betydelse för uppfattningen om den 
egna hälsan. 
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BILAGA 1 DATABASSÖKNING 

CINAHL  Antal träffar Beställda art. Använda art. 
adolescent health 250 12 1 
attitude to health 53 1 0 
student experiences 57 0 0 
youth health 0 0 0 
school health 5 0 0 
upper-secondary school pupil 0 0 0 
health education 3 0 0 
health promotion 12 1 0 
well-being  171 8 0 
Cochrane    
adolescent health 13 0 0 
attitude to health 55 0 0 
student experiences 0 0 0 
youth health 142 0 0 
school health 0 0 0 
upper-secondary school pupil 0 0 0 
health education 69 0 0 
health promotion 3 0 0 
well-being  0 0 0 
MEDLINE     
adolescent health 203 10 4 
attitude to health 254 1 0 
student experiences 0 0 0 
youth health 0 0 0 
school health 168 0 0 
upper-secondary school pupil 110 1 0 
health education 44 0 0 
health promotion 149 0 0 
well-being  121 0 0 
PsycINFO    
adolescent health 11 1 0 
attitude to health 11 1 0 
student experiences 0 0 0 
youth health 0 0 0 
school health 0 0 0 
upper-secondary school pupil 0 0 0 
health education 69 0 0 
health promotion 22 1 0 
well-being  48 16 5 
Totalt 2043 53 10 
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BILAGA 2 ARTIKELGRANSKNING        

Författare, land, 
publiceringsår, 
referensnr 

Syfte Urval Design/Metod Resultat Studien
s 
design/ 
kvalitet 

Chen E & Paterson 
L, Canada, 2006, 
1 

Att undersöka betydelsen av 
grannskapet, familjen och 
individuell socioekonomisk 
position för att förutsäga 
ungdomars psykiska hälsa 
och psykologiska 
karaktärsdrag. 

Eleverna som deltog 
kom från tre olika 
studier. Första gruppen 
bestod av 100 elever 
15-19 år. Andra 
gruppen bestod av 115 
elever mellan 16-19 år 
och tredje gruppen 
bestod av 100 elever 
mellan 14-18 år. 

Alla elever och deras föräldrar 
skrev under ett medgivande. 
Studien godkändes av etisk 
kommitté. Ett antal olika 
analyser gjordes på de 
deltagande eleverna; blodtryck, 
kortisol och BMI. Efter testerna 
fick eleverna fylla i olika 
psykologiska enkäter, totalt sex 
olika. 

Elever som bodde i bostadsområden med låg 
socioekonomisk status hade högre BMI och låga 
kortisolnivåer. Både familjens socioekonomiska 
status och bostadsområdets status förutsäger 
negativa psykologiska karaktärsdrag och 
erfarenheter som fientlighet och diskriminering 
hos eleverna. Som kontrast visade det sig att om 
eleven endast hade subjektiv socioekonomisk 
status var de psykologiska karaktärsdragen 
positiva. 

P 1 

Groft JN, Hagen B, 
Miller NK, Cooper 
N & Brown S, 
Canada, 2005, 
2 

Att förstå och öka hälsan hos 
ungdomar på landsbygden. 

288 elever, medelålder 
15,5 år, på ett 
gymnasium i ett litet 
samhälle i västra 
Canada.  

Enkäten delades ut i 
klassrummet till samtliga elever 
varav 288 elever besvarade 
enkäten. Etiskt godkännande 
gavs från universitetet. 

Trots att många elever deltog i en idrottsaktivitet 
så tyckte hälften av tjejerna att de var 
överviktiga, de hoppade över måltider. Fler tjejer 
än killar rökte och fler killar än tjejer hade testat 
olagliga droger. En del körde bil på ett farligt 
sätt, hade höga stressnivåer. Eleverna var 
medvetna om vad de ville göra för att förbättra 
sin hälsa men också om motståndet till att göra 
det. 

P2 

Haugland S, Wold 
B & Torsheim T, 
Norge, 2003, 
3 

Att undersöka relationerna 
mellan skolrelaterad stress, 
fritid och fysisk aktivitet och 
ungdomars hälsobesvär. 

1670 elever var med 
från början men 93 
exkluderades så totalt 
var det 1 577 elevers, 
som var 15 år, svar som 
analyserades i denna 
studie. 

Eleverna besvarade en enkät 
som var kodad. Lärarna delade 
ut dem och de återlämnades i 
förslutna kuvert. Svaren 
analyserades med HBSC 
checklista på symtom. 

Elever som hade många hälsobesvär var direkt 
förenat med höga stressnivåer i skolan och lite 
fritid med fysisk aktivitet. Elever med höga 
stressnivåer hade många hälsorelaterade besvär. 
De rapporterade besvären var intimt förknippade 
med stress hos ungdomar med lite fysisk aktivitet 
följaktligen så verkar fysisk aktivitet mildra 
relationen mellan skolrelaterad stress och 
hälsobesvär.  

P1 
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Författare, land,  
publiceringsår, 
referensnr. 

Syfte Urval Design/Metod Resultat Studiens  
design/ 
kvalitet 

Horstmanshof L, 
Punsch R & Creed 
P.A., Australien, 
2008, 
4 

Att öka förståelsen för 
vilka miljömässiga och 
personliga faktorer som 
påverkar välbefinnandet 
hos åk 12 elever och vad 
som kan åtgärdas för att 
det ska bli bättre.  

377 åk 12 elever 
deltog och deras ålder 
var mellan 16-19 år, 
de gick på tre olika 
kommunala skolor. 

Enkät om välbefinnande, genomfördes i 
klassrummet, en liten ersättning 
betalades, informerat samtycke och 
etiskt tillstånd fanns. Olika skalor 
användes för att analysera svaren. 

Resultatet indikerar att skolan medverkar 
betydligt till ungdomars välbefinnande 
genom att strukturera tiden, socialt 
umgänge och sociala kontakter. 
Personliga variabler visade sig vara 
betydande förutsägare för 
livstillfredsställelse och känslomässigt 
välbefinnande. 

P2 

Jin S-U & Moon 
M.S, Korea, 2006, 
5 

Att undersöka om 
akademiskt duktiga 
ungdomar som går på 
tekniskt gymnasium i 
Korea hade annorlunda 
nivåer vad gäller 
psykologiskt 
välbefinnande eller 
skoltillfredsställelse 
jämfört med 
högpresterande jämlikar 
på det reguljära 
gymnasiet. 

Totalt deltog 299 
elever, 111 elever från 
tekniskt gymnasium 
och 188 elever från 
vanligt gymnasium. 

Orsaksjämförande metod användes. 
Elevernas svar på ett gymnasium 
jämfördes med elevernas svar på en 
annan typ av gymnasium. Tre olika 
instrument användes för att analysera 
elevernas svar. Enkäten innehöll öppna 
frågor för att få fram elevernas känslor. 

Ingen statistisk betydelsefull skillnad 
hittades vad gäller psykologiskt 
välbefinnande men däremot i 
skoltillfredsställelsen till fördel för de 
som gick tekniskt gymnasium. Eleverna 
på tekniskt gymnasium hade goda 
relationer med lärarna och kamrater. De 
uppskattade även den avancerade 
kursplanen och lärarnas kunnande. 
Studien visade inte att specialiserade 
skolor ökade det psykologiska 
välbefinnandet hos eleverna. 

P1 

Kasapoglu A & 
Cabuk N, Turkiet 
2006, 
6 

Syftet var att visa vad som 
förutsäger ungdomars 
självkänsla och 
förhållandet mellan hur 
ungdomar upplever 
självkänsla, 
kompromissar om sin 
hälsa och riskbeteende. 

310 elever i åk 11 på 
gymnasiet deltog, de 
var mellan 17-18 år. 

Studien tittade endast på ungdomars 
riskbeteende vad gäller cigarettrökning 
och alkoholintag. Undersökningen 
omfattade även kost, fysisk aktivitet 
som hälsofrämjande faktorer. På grund 
av kulturella och sociala värderingar så 
exkluderades droger, kemiska flyktiga 
ämnen och oskyddat sex. Enkätfrågorna 
utgick ifrån Likert och Browns skalor 
för att få fram elevernas uppfattning om 
hälsofrämjande beteende och 
självkänsla. 

Studien visade att eleverna inte var 
homogena som grupp då de uttryckte sin 
uppfattning om positiv och negativ 
självkänsla. Det visade sig att pappans 
utbildningsnivå hade positiv inverkan på 
elevens självkänsla. Killar bedömde sig 
själva mer negativt jmf med tjejerna. 
Elever med låg självkänsla tränade mer 
för att bygga upp sin självkänsla. Elever 
som var i konflikt med sig själv och med 
andra var mer måna om sitt utseende och 
att hålla sig i form.  

P1 
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Författare, land,  
publiceringsår, 
referensnr. 

Syfte Urval Design/Metod Resultat Studiens  
design/ 
kvalitet 

McCullough G, 
Huebner E. S, & 
Laughlin E. J, USA, 
2000, 
7 

Studien undersökte det 
inbördes förhållandet 
mellan självbild, 
livshändelser, positivt och 
negativt välbefinnande 
och livsglädje. 

250 gymnasieelever 
varav 92 
gymnasieelever 
fullföljde studien. De 
gick på ett privat 
gymnasium. 

Föräldrar och elever lämnade sitt 
skriftliga medgivande. Fyra olika 
instrument användes för att mäta 
elevernas livsglädje, livshändelser, 
positivt och/eller negativt välbefinnande 
och självbild. 

Resultatet visade att livshändelser bidrog 
till betydande skillnader i positivt och 
negativt välbefinnande och livsglädje var 
både över och under den totala 
självbilden. Även dagliga händelser 
bidrog med variationer över och under 
större livshändelser. Negativa dagliga 
händelser relaterade unikt till värdena på 
positivt och negativt välbefinnande och 
dagliga positiva händelser relaterade till 
livsglädje. 

P1 

Mc Graw K, Moore 
S, Fuller A. & 
Bates G, Australien, 
2008, 
8 

Syftet var att undersöka 
gymnasieelevers känsla 
av anknytning till deras 
skola, familj, kompisar 
och utvärdera sambandet 
mellan anknytning och 
emotionellt 
välbefinnande. 

941 elever, 16-19 år, 
som gick år 12 från 10 
olika gymnasieskolor. 
Deltagandet var 
frivilligt. 

I fas 1 var det 941 elever som fyllde i en 
enkät och i fas 2 var det 204 elever som 
återlämnade ifylld enkät av de 941 
eleverna. Mätningarna som  
genomfördes var skolanknytning, 
familjeanknytning, kamratanknytning 
och mätningar av känslor som ångest, 
depression och stress. 

Resultatet visade höga nivåer av 
depression, ångest och stress hos 
gymnasieeleverna. Med fler negativa 
effekter förenade med dålig anknytning 
till familjen, kompisar och skola. Negativ 
inverkan ett år efter avslutad skolgång 
förutsåg negativ inverkan och anknytning 
till kompisar sista gymnasieåret. 

P1 

Moeini B, Froug S, 
Hiodarnia A, Babaii 
R. G, Birashk B, 
Allahverdipour H, 
Iran, 2008, 
9 

Syftet var att undersöka 
relationerna mellan 
psykisk hälsa, uppfattad 
stress och den egna 
förmågan generellt hos 
manliga gymnasieelever i 
Iran. 

Av totalt 866 elever 
från fem olika 
gymnasier deltog 154 
slumpvist valda elever 
till att delta i studien. 
Efter exkludering av ej 
komplett ifyllda 
enkäter blev det totalt 
148 manliga elever 
som gick år 12 på 
gymnasiet i Teheran, 
som deltog. 

En pilotstudie genomfördes med 31 
gymnasieelever för att pröva 
enkätfrågorna. De frågor som inte 
fungerade exkluderades. Eleverna 
besvarade tre enkäter om hur de 
uppskattade upplevd stress, egen 
förmåga, psykologiskt välbefinnande. 
Etiskt godkännande fanns och 
föräldrarna hade också givit sitt 
medgivande. 
 
 
 
 

Resultatet visade att relationen mellan den 
egna förmågan, uppfattad stress och 
psykologiskt välbefinnande var viktigt. 
Hög egenförmåga relaterades till ökad 
psykologiskt välbefinnande. De statistiska 
analyserna visade att mycket stress var 
förenat med låg egenförmåga och lägre 
psykisk hälsa. Sextiosex elever med höga 
stressnivåer hade haft psykiska problem. 
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Författare, land,  
publiceringsår, 
referensnr. 

Syfte Urval Design/Metod Resultat Studiens  
design/ 
kvalitet 

Sleskova M, 
Salonna F, Geckova 
Madarasova A, van 
Dijk P. J & 
Groothoff W. J, 
Slovakien, 2005, 
10 

Studien hade fyra olika 
syften: att undersöka 
ungdomars hälsa, att se 
om det fanns 
hälsoskillnader i tre olika 
åldersgrupper, att 
undersöka om 
hälsotillståndet varierade 
mellan tjejer och killar i 
olika åldersgrupper och på 
olika utbildningsnivåer, 
att undersöka om det 
vanliga könsmönstret 
stämmer för mindre 
gynnsamma hälsotillstånd 
bland tjejer. 

Tre olika grupper med 
elever, första året 1010 
elever med en 
medelålder på 15,9, 
tredje året 982 elever 
med en medelålder på 
17,8 och elever som 
slutat, 844 st., med en 
medelålder på 19,6.  

Det var sex olika hälsofaktorer som 
användes för att uppskatta de tre 
gruppernas hälsostatus. En grupp, 
bestående av första årets och tredje årets 
elever, besvarade anonymt en enkät i 
klassrummet. Den andra gruppen fick 
hemskickat en enkät med frankerat 
svarskuvert. 844 återsända enkäter 
kunde användas.  

Tjejerna uppskattade sin hälsa som dålig 
jämfört med killarnas på alla sex 
hälsofaktorerna. De yngre killarna 
uppskattade sin hälsa som bättre, mindre 
långvarig sjukdom och högre nivåer av 
långvarigt välbefinnande. För tjejerna var 
åldersskillnaden mer komplicerad; de som 
gick tredje året uppskattade sin hälsa som 
mycket sämre jämfört med de andra två 
åldersgrupperna vad gäller livslust, 
långvarig sjukdom och med antal 
klagomål på sin hälsa. Efter analys av 
hälsotillståndet och utbildningsnivå 
visade det sig att tjejerna som gick tredje 
året hade rapporterat mycket sämre hälsa 
än de andra på alla sex hälsofaktorerna.  

P1 

Icke kontrollerad studie = P, 1=hög, 2=medel, 3=låg 
 


