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Sammanfattning av länets resultat
Årets undersökning visar att andelen killar och tjejer som mår bra eller mycket bra har
minskat jämfört med 2014. Minskningen är störst bland tjejer där andelen i årskurs 9 som
mår bra eller mycket bra har minskat sedan 2012 från 78 till 64 procent 2017*.
Trots att färre unga mår bra eller mycket bra är det totalt sett 88 procent som känner sig
nöjda med sin fritid. När det gäller levnadsvanor har en del utvecklats positivt med
minskade alkohol-, narkotika- och rökvanor medan andra har utvecklats negativt till
exempel sömn- och frukostvanor. Andelen som äter frukost dagligen i årskurs 9 låg stabilt
mellan 2008 och 2014 men minskade med årets undersökning för både killar och tjejer, från
totalt 59 till 51 procent*.
Mellan 2006 och 2014 ökade skoltrivseln för både killar och tjejer. Årets undersökning visar
dock ett brott i den utvecklingen med en kraftig minskning av andelen unga som trivs bra
eller mycket bra i skolan. Försämringen är som störst i årskurs 9, både för killar och tjejer*.
Fördjupade analyser kring detta kommer att genomföras.
* Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
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Svarsfrekvens 2017
Antal utskickade
enkäter

Antal besvarade
enkäter

Svarsfrekvens %

Årskurs 7

2778

2410

87%

Årskurs 9

2678

2007

75%

Årskurs 2 gymnasiet

2546

1983

78%

Västmanlands län

8002

6400

80%

Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari 2017.
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Förändringar sedan föregående undersökning
Digital enkät

För första gången har Liv och hälsa ung Västmanland genomförts digitalt. Enkäten
för årskurs 9 och årkurs 2 på gymnasiet innehöll 160 frågor, 70 frågor färre än 2014.
Mediansvarstiden var 22 minuter. Enkäten för årskurs 7 innehöll 110 frågor, 60
frågor färre än 2014. Mediansvarstiden var 20 minuter.

Särskolan inkluderad

Årets undersökning av Liv och hälsa ung inkluderade särskolan och de resultaten
kommer redovisas under hösten 2017.

Referensgrupp bildad

En referensgrupp bestående av representanter för olika aktörer i länet som arbetar
för ungas hälsa bildades 2016. Referensgruppen har varit med genom hela
undersökningsprocessen och har fått möjlighet att delta i bland annat utformningen
av enkäten samt hur resultaten kan spridas på bästa sätt. Detta bildspel är ett
exempel.

Ökat fokus kring trygghet
och utsatthet

I årets undersökning finns det ett ökat fokus på områdena trygghet och utsatthet.

Samarbete med andra län
och regioner

Det finns ett samarbete med närliggande län och regioner som också genomför Liv
och hälsa ung, dessa är Sörmlands län, Örebro län samt Uppsala region. Nya frågor
inom skolan har tagits med för de närliggande länen och regionerna men även
frågor inom andra områden är likadana, detta för att kunna jämföra resultat.

Andra svarsalternativ
gällande frågan om kön

Frågan gällande kön lyder: ”Är du..?” med följande svarsalternativ
- Kille
- Tjej
- Identifierar mig inte som tjej eller kille
Undersökningen ger resultat för tre kategorier avseende kön och könstillhörighet.
Antalet elever som identifierar sig som kille är 3085, tjej 3045, varken kille eller tjej
136. Resultaten för samtliga kategorier kommer att redovisas senare i år, i den här
presentationen inkluderas endast kille och tjej.
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Liv och hälsa ung Västmanland är en undersökning som omfattar så gott som samtliga
skolungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. Årets undersökning är
den tionde sedan 1995. Syftet är främst att beskriva skolungdomars livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa samt att följa utvecklingen över tid. Därtill görs analyser av resultaten för att utvinna ny
kunskap om ungas hälsa som senare används i folkhälsoarbetet. Resultatet från undersökningen
kan användas av många och på olika nivåer. De kan till exempel vara beslutsfattare,
hälsoplanerare, skolpersonal, läkare, elever, forskare – som arbetar med, eller vill
uppmärksamma, ungas situation och hälsa.

Skolan som hälsofrämjande arena
Skolan är för de unga idag en av de viktigaste hälsofrämjande arenorna. Mycket av värderingar,
beteenden och kunskaper grundläggs under uppväxtåren. Med sitt uppdrag har skolan en
betydelsefull roll när det gäller att kompensera för ojämlikheter i ungas uppväxtvillkor och
därmed möjligheter att påverka deras utveckling. En skola som ger alla elever stöd och
motivation i skolarbetet så att de går ut skolan med godkända betyg är sannolikt en av de bästa
investeringar som samhället kan göra för att skapa en gynnsam hälsoutveckling, både nu och
senare i vuxenlivet. Här har kommunerna ett stort ansvar att möta upp dessa behov.

Begränsningar och överväganden
Resultaten redovisas i den här presentationen på länsnivå i form av trender samt staplar
uppdelat på läsår och kön. I grupper med få respondenter bör det uppmärksammas att enstaka
elever motsvarar stora procentsatser. Tänk på att se mönster i resultaten istället för att i första
hand dra slutsatser baserat på enskilda frågor. Resultaten ger en bra generell bild av hälsa,
livsvillkor och levnadsvanor hos Västmanlands skolungdomar.
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Folkhälsoperspektivet
Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre
miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Människors livsvillkor, den vardagliga miljö i
vilken de lever och verkar, har stor betydelse för hälsan. I de flesta fall ligger dessa dock utanför
den enskilda människans omedelbara kontroll. Det övergripande nationella målet för
folkhälsopolitiken är därför att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor, för hela befolkningen.
Levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan och särskilt i ungdomsåren då många
hälsovanor grundläggs. Vi människor behöver vanor och rutiner för att få vardagen att fungera.
Dessa vanor och rutiner bildar levnadsmönster som för många utgör en trygghet eftersom de
inte sällan har en social förankring. De ska också förstås utifrån våra livsvillkor och inte minst en
socioekonomisk kontext, som i hög uträckning påverkar människors möjligheter att leva ett
sunt liv. Barn och ungas livsvillkor och levnadsvanor påverkas av föräldrarnas livssituation, se
Figur.
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Trend för länet
Siffrorna grundar sig på vad
ungdomarna själva svarat när
det gäller deras föräldrars
arbetsmarknadssituation.
Frågan om föräldrarna arbetar
är inte kopplad till frågan om
familjeform. Man kan alltså ha
två föräldrar som arbetar utan
att de båda delar ekonomi.

Hemförhållanden
100%
90%
80%

Andel elever

70%
60%

På frågan Vem bor du
tillsammans med? har andelen
redovisade elever i figuren
svarat att man bor med båda
föräldrarna som bor
tillsammans.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008

2010

2012

2014

2017

Båda föräldrarna arbetar
Bor med båda föräldrarna som bor tillsammans
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Födelseland
Kommunvis 2017

Andel elever i årskurs 7 och 9

Sverige

Europa

Övriga världen

Vet ej
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Frågorna är ställda till
samtliga som besvarat
enkäten.
Frågan lyder: Var är du
född?
- I Sverige
- I övriga Europa
- I övriga världen
- Vet inte

Hur länge man bott i Sverige
Mer än 10 år
Andel elever i årskurs 7 och 9

Liv & Hälsa

5-10 år

Mindre än 5 år

Frågan lyder: Hur länge
har du bott i Sverige?
- Mer än 10 år
- 5-10 år
- Mindre än 5 år

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Tre viktiga begrepp

Hälsa

Liv & Hälsa

Hur unga upplever hälsa kan bero på såväl levnadsvanor som
livsvillkor. Hälsa handlar bland annat om hur unga upplever att de mår
och kan innefatta såväl positiva aspekter som olika besvär eller
sjukdomstillstånd.

Levnadsvanor handlar om olika val unga gör som enskild individ, hur
de väljer att leva. Det kan handla om allt från val om mat och motion
till fritidssysselsättning och socialt umgänge.
Levnadsvanor

Livsvillkor

Livsvillkor är de förutsättningar unga föds in i. Det kan handla om
föräldrars val i form av utbildning/arbete eller hur/var de bor. Det
handlar även om trygghet, samhälleliga strukturer och skolan.
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Hälsa kan definieras på en rad olika sätt. Här avses hälsa som en resurs
snarare än ett mål i sig. Hälsan är inte statisk utan dynamisk, föränderlig. En
definition som tar fasta på detta är Birchers från 2005:

Hälsa

”Ett dynamiskt tillstånd av
välbefinnande vilket
kännetecknas av en fysisk och
mental potential som svarar upp
mot de krav livet innebär sett
utifrån ålder, kultur och
personliga ansvar”
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Mår bra eller mycket bra
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004

2006

2008

Killar

Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

Tjejer

Som framgår av den övre figuren
har andelen killar och tjejer som
mår bra eller mycket bra i årskurs
9 i länet minskat jämfört med
2014. Minskningen för killar är
inom felmarginalen medan den för
tjejer är statistiskt säkerställd med
5,6 procentenheter.
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Årskurs 7

Årskurs 9

Frågan ”Hur mår du?” har funnits
med sedan starten av Liv och hälsa
ung 1995. Utformning och antal
svarsalternativ har dock ändrats
en del vilket gör att de första
mätningarna är svåra att jämföra
med de senare. Frågans
nuvarande utformning har funnits
med sedan 2004 och lyder: Hur
mår du rent allmänt?
- Mycket bra
- Bra
- Varken bra eller dåligt
- Dåligt
- Mycket dåligt

Årskurs 2 gymn
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Mår dåligt eller mycket dåligt
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet
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För killar har ingen förändring
skett de senaste två mätningarna
medan för tjejer ses en statistiskt
säkerställd ökning av andelen
som mår dåligt eller mycket
dåligt sedan 2012.
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Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Dåligt
eller Mycket dåligt.

Tjejer
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Årskurs 9

Svarsalternativen är:
- Mycket bra
- Bra
- Varken bra eller dåligt
- Dåligt
- Mycket dåligt

Årskurs 2 gymn
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Ganska eller väldigt stressad

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

Killar
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Tjejer

I 2017 års undersökning gjordes
en ändring i frågan om stress
som nu har fyra istället för fem
svarsalternativ. Den är alltså inte
helt jämförbar med tidigare
mätningar. Ändringen gjordes för
att resultaten ska bli jämförbara
med motsvarande
undersökningar i närliggande län
samt Liv och hälsa Vuxen.
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Frågan lyder: Känner du dig
stressad? Med stress menas då man
känner sig spänd, rastlös, nervös,
orolig eller okoncentrerad.

Killar

Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

- Inte alls
- Till viss del
- Ganska mycket
- Väldigt mycket
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Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ganska
mycket eller Väldigt mycket.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Ser ganska eller mycket ljust på sin framtid

Trend för länet

Andel elever i årskurs 9

Killar
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På liknande sätt som för frågan
Hur mår du? har vi delat upp hur
respondenterna ser på framtiden
och slagit ihop de två mest
positiva svarsalternativen. Även
här ser vi en skillnad mellan killar
och tjejer med en negativ trend
för tjejer sedan 2012.
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Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

Frågan lyder: Hur ser du på
framtiden för din personliga del?
- Jag ser mycket ljust på framtiden
- Jag ser ganska ljust på framtiden
- Jag ser varken ljust eller mörkt på
framtiden
- Jag ser ganska mörkt på
framtiden
- Jag ser mycket mörkt på
framtiden

Tjejer
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Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ser
mycket ljust eller Ganska ljust på
framtiden.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Fritid

Sömn

Narkotika

Rökning

Levnadsvanor
Levnadsvanor

Kostvanor

Alkohol

Fysisk aktivitet
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Siffror för länet
2017

Vardagssömnen är mycket viktig
inte bara för måendet utan också
för skolprestationen. En nyligen
publicerad studie visar att bland
svenska tjejer som sover mindre
än 7 timmar och har en störd
nattsömn är det fem gånger
vanligare med underkända betyg
än bland tjejer som har en god
nattsömn.

Sover mindre än 7 timmar per natt
Killar

Tjejer

100%
90%
Andel elever

80%

70%

Resultaten visar att tjejer sover
mindre än killar, särskilt i årskurs
7 och 9.

60%
50%
40%

Frågans svarsalternativ är en
ordinal skala som sträcker sig från
Mindre än 5 timmar till Mer än 12
timmar där varje delsteg
motsvaras av en timme.

30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: 6 timmar
eller mindre.
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Siffror för länet
2017

BMI räknas fram genom
självrapporterad läng och vikt.
Sedan 1998 har två
valideringsstudier genomförts för
att undersöka elevernas förmåga
att skatta sin längd och vikt.
Resultatet av båda dessa visar att
skattningarna är goda men att
framräknat BMI tenderar att bli
något underskattat.

Andel med fetma
Killar

Tjejer

50%

Andel elever

40%
30%

Här visas resultaten för andelen
unga som har ett ISO-BMI som
motsvarar ett BMI för vuxna som
ligger på 30 eller högre. Fetma
ses som en sjukdom. Andelen
ungdomar med fetma har inte
ökat sedan föregående mätning
2014.

20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Siffror för länet
2017

Lever upp till rekommendationen för daglig
fysisk aktivitet
Killar

Tjejer

100%
90%
Andel elever

80%

Figuren visar andelen unga som
lever upp till rekommendationen
om daglig fysisk aktivitet, det vill
säga man rör på sig i snitt 30-60
minuter per dag (vardagsmotion)
samt tränar, 3-6 gånger i veckan,
så att man blir andfådd/svettig.
Dessa frågorna ställs enbart till
årskurs 9 och årskurs 2
gymnasiet.
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Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Siffror för länet
2017

Två frågor redovisas tillsammans,
om man är medlem i någon
idrottsförening och/eller är med i
någon annan förening eller
organisation.

Medlem i förening eller organisation
Killar

Tjejer

100%
90%

Frågan lyder: Är du med i någon
idrottsförening?

Andel elever

80%

Frågan lyder: Är du med i någon
annan förening eller
organisation?

70%
60%
50%

Båda frågorna har likadana
svarsalternativ:
- Ja
- Nej

40%
30%
20%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Ja.

10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Mycket eller ganska nöjd med sin fritid
Killar

Tjejer

100%

Frågan lyder: Hur nöjd eller
missnöjd är du med din fritid?

90%

Andel elever

80%

- Mycket nöjd
- Ganska nöjd
- Ganska missnöjd
- Mycket missnöjd

70%
60%
50%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ganska
nöjd eller Mycket nöjd.
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Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Äter frukost dagligen
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet
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Här ses en tydlig minskning i
andelen som äter frukost
dagligen i samtliga årskurser.
Minskningen är statistiskt
säkerställd och varierar mellan 511 procentenheter.
Frågan lyder: Hur ofta äter du
frukost en ’vanlig vecka’? och
har fyra svarsalternativ:

2004

Andel elever
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Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

Tjejer

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Varje dag.
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Årskurs 9

- Varje dag
- 4-6 dagar
- 1-3 dagar
- Sällan/aldrig

Årskurs 2 gymn
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Äter skollunch 4-5/5 dagar i veckan
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet
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Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

I 2017 års undersökning gjordes
en ändring i frågan om skollunch.
Tidigare år finns det ett
svarsalternativ för ’4-5 dagar i
veckan’, vilket det inte finns i år.
I diagrammet för trend redovisas
svarsalternativen för föregående
år med ’4-5 dagar i veckan’ men
för 2017 års siffror redovisas ’5
dagar i veckan’. Den är alltså inte
helt jämförbar med tidigare
mätningar.
Frågan lyder: Hur många dagar
äter du skollunch en vanlig
vecka?

Tjejer

- 5 dagar
- 3-4 dagar
- 1-2 dagar
- Mer sällan/aldrig
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Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: 5 dagar.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

Kompetenscentrum för hälsa

Liv & Hälsa

Röker dagligen
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Frågan lyder: Röker du?
- Nej, jag har aldrig rökt
- Nej, men jag har provat
- Nej, jag har slutat
- Ja, jag röker någon gång ibland
- Ja, jag röker dagligen
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Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

2017

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Ja, jag
röker dagligen.

Tjejer
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Årskurs 2 gymn
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Dricker alkohol minst en gång i månaden

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

Killar
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Trenden är att alkoholkonsumtionen bland ungdomar
minskar. Det är fler som väljer att
inte dricka alls och bland dem
som dricker dricks det mindre.
Det är också färre som berusar
sig jämfört med tidigare år.
Denna fråga ställs enbart till
årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet.

2004

Andel elever
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Länet 2017
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Tjejer

2010

2012

2014

Tjejer

2017

Frågan lyder: Hur ofta under de
senaste 12 månaderna har du
druckit alkohol?
- Varannan månad
- Ungefär 1 gång per månad
- 2-4 gånger per månad
- 2-3 gånger per vecka
- 4 gånger i veckan eller mer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ungefär
en gång per månad eller mer ofta.

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

Kompetenscentrum för hälsa

Har någon gång använt narkotika

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

Killar

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Liv & Hälsa

Tjejer

Frågan lyder: Har du någon gång
använt narkotika?
- Nej
- Ja, under de senaste 30 dagarna
- Ja, under de senaste 12
månaderna
- Ja, för mer än 12 månader sedan

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ja.

1995 1998 2001 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017
Denna fråga ställs enbart till
årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet.

Killar

Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Föräldrarelationer
Lika behandling
Skoltrivsel
Trygghet

Livsvillkor

Studiero

Relationer på skolan

Kränkande behandling

Lärare som lyssnar
Intresse för skolarbetet

27

Kompetenscentrum för hälsa

Liv & Hälsa

Trivs bra eller mycket bra i skolan

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

Killar

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tjejer

Mellan 2006 och 2014 ökade
skoltrivseln för både killar och
tjejer. Årets undersökning visar
ett brott i den utvecklingen med
kraftig minskning av andelen
unga som trivs bra eller mycket
bra i skolan. Störst är
minskningen bland tjejer.

Frågan lyder: Hur trivs du i
skolan?

1995 1998 2001 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017

Killar

Andel elever

Länet 2017
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Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

- Mycket bra
- Bra
- Varken bra eller dåligt
- Dåligt
- Mycket dåligt
Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Bra eller
Mycket bra.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

Kompetenscentrum för hälsa

Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden om dig, din
skola och ditt skolarbete?
”Skolarbetet gör mig nyfiken så
jag får lust att lära mig mer”

Skolarbetet gör en nyfiken och ger en lust att lära mer
Killar

Tjejer

100%
90%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

Andel elever

80%
70%
60%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

50%
40%
30%
20%
10%

0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Studiero på lektionerna
Killar

Tjejer

100%
Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden om dig, din
skola och ditt skolarbete?
”Jag har studiero på lektionerna”

90%

Andel elever

80%
70%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

60%
50%
40%
30%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

20%

10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Får hjälp med skolarbetet
Killar

Tjejer

100%

Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden om dig, din
skola och ditt skolarbete?
”Jag upplever att jag får den
hjälp jag behöver i skolarbetet”

90%

Andel elever

80%
70%
60%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

50%
40%
30%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar att
klara av skolarbetet
Killar

Tjejer

Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden in på dina
lärare?
”Jag tycker att mina lärare ger
killar och tjejer samma
förutsättningar att klara av
skolarbetet”

100%
90%
80%
Andel elever

70%
60%
50%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

40%
30%
20%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Känner sig alltid trygg på rasterna i skolan
Killar

Tjejer

100%

Frågan lyder: Känner du dig trygg
på följande ställe?
”På rasterna i skolan”

90%

Andel elever

80%
70%

- Ja, alltid
- Ja, oftast
- Nej, sällan eller aldrig

60%
50%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Ja, alltid.

40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Har blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar via
mobil, surfplatta eller dator
Killar

Tjejer
Frågan lyder: Har du under de
senaste 12 månaderna blivit
utsatt för trakasserier eller
kränkningar via mobil, surfplatta
eller dator?

100%
90%
80%
Andel elever

70%

- Nej
- Ja, en gång
- Ja, flera gånger

60%
50%
40%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ja, en
gång eller Ja, flera gånger.

30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden om dig, din
skola och ditt skolarbete?
”Jag vet vem jag kan prata med
om jag känner mig otrygg eller
blir illa behandlad i skolan”

Vet vem man kan prata med om man känner sig
otrygg eller illa behandlad i skolan
Killar

Tjejer

100%
90%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

Andel elever

80%

70%
60%
50%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Ta ställning till
följande påståenden om
elevhälsoteamet (skolkurator,
skolsköterska, specialpedagog
eller skolpsykolog) vid din skola:
”Jag kan få hjälp av
elevhälsoteamet om jag behöver”

Anser att man kan få hjälp av elevhälsoteamet om det
behövs
Killar

Tjejer

100%

90%

- Stämmer bra
- Stämmer mindre bra
- Stämmer inte alls
- Har ingen uppfattning

Andel elever

80%
70%
60%
50%

Procentandelen utgår endast ifrån
de som har en uppfattning i
frågan. Det vill säga, de som inte
har en uppfattning har inte räknats
med.
Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Stämmer
bra.

40%
30%

20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Föräldrar/vårdnadshavare som är engagerade i ens
skolgång
Killar

Tjejer

100%

Frågan lyder: Hur väl stämmer
dessa påståenden om dig, din
skola och ditt skolarbete?
”Mina föräldrar/vårdnadshavare
är engagerade i hur det går för
mig i skolan”

90%
Andel elever

80%
70%
60%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

37

Kompetenscentrum för hälsa

Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Vad gör dina
föräldrar?

Har föräldrar som båda arbetar
Killar

- Arbetar
- Studerar
- Arbetslös
- Långtidssjukskriven/
sjukpensionär
- Annat
- Vet inte/ har ingen

Tjejer

100%

90%

Andel elever

80%
70%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Arbetar.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Känner du dig trygg
på följande ställe?
”I hemmet”

Känner sig alltid trygg i hemmet
Killar

Tjejer
- Ja, alltid
- Ja, oftast
- Nej, sällan eller aldrig

100%
90%

Andel elever

80%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Ja, alltid.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Frågan lyder: Ta ställning till
följande påstående: Jag kan alltid
lita på mina föräldrar eller
vårdnadshavare när det verkligen
gäller

Litar på föräldrar eller vårdnadshavare
Killar

Tjejer

100%
90%

- Stämmer mycket bra
- Stämmer bra
- Stämmer varken bra eller dåligt
- Stämmer dåligt
- Stämmer mycket dåligt

Andel elever

80%
70%
60%

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Stämmer
bra eller Stämmer mycket bra.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Har föräldrar som grälar allvarligt minst en gång i
månaden
Killar

Andel elever i årskurs 9

Trend för länet

Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Frågan lyder: Har det varit svåra
och uppslitande gräl mellan dina
föräldrar?
- Nej
- Ja, minde än en gång per år
- Ja, någon gång per år
- Ja, någon gång i månaden
- Ja, någon gång i veckan
- Ja, varje eller nästan varje dag

2006

2008

2010
Killar

2012

2014

2017

Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ja, någon
gång i månaden eller mer ofta.

Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Andel elever

Länet 2017

Liv & Hälsa
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Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.

Orolig över familjens ekonomi

Andel elever

Killar

Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Frågan lyder: Är du orolig över
din familjs ekonomi?
- Inte alls orolig
- Inte särskilt orolig
- Ganska orolig
- Mycket orolig
Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativen: Ganska
orolig eller Mycket orolig.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn
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Liv & Hälsa
Siffror för länet
2017

Ny fråga för Liv och hälsa ung
2017, även närliggande län har
med samma fråga för att kunna
jämföra resultat mellan länen.
Frågan finns dessutom i Liv och
hälsa vuxen.

Litar på människor i allmänhet

Andel elever

Killar

Tjejer

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Frågan lyder: Tycker du man i
allmänhet kan lita på de flesta
människor?
- Ja
- Nej
Den procentandel som redovisas
är för svarsalternativet: Ja.

Årskurs 7

Årskurs 9

Årskurs 2 gymn

43

Kompetenscentrum för hälsa

Liv & Hälsa

Rapportering 2017/2018
 Bildspel till kommuner
 Bildspel till skolor
 Nyhetsbrev
 Elev- och föräldrapresentationer
 Resultatpresentation ledarforum
 Presentation särskoleresultaten
 Rapport Liv och hälsa ung
Mellansverige
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Liv & Hälsa

För mer information
Mer information hittar du på: www.regionvastmanland.se

Har du frågor kring materialet går det bra att mejla: lhu@regionvastmanland.se
eller kontakta någon från vår Liv och hälsa ung arbetsgrupp:
Fredrik Söderqvist, Epidemiolog

Madelen Lindquist, Hälsoplanerare

Tel: 021-17 46 70

Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar
Tel: 021-17 56 85

Linnea Paulsson, Folkhälsoplanerare

Maria Lehrberg, Hälsoplanerare

Tel: 021-481 86 98

Västerås, Sala
Tel: 021-17 67 51

Irma Nordin, Folkhälsoplanerare

Anna Ivarsson, Hälsoplanerare

Ansvarig för Liv och hälsa ung Särskolan
Tel: 021-17 45 62

Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg,
Surahammar
Tel: 0223-473 66
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