
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 
 
SKOLPERSONALS HÄLSOSTATUS 
– FYSISK OCH PSYKISK HÄLSOSTATUS 
KARTLAGD MED 
HÄLSOPROFILSBEDÖMNINGAR 

 
 

MARIA FRIDELIND 

 

 

 

 
Examensarbete i Folkhälsovetenskap 15 hp. 
 
Kandidatarbete i folkhälsovetenskap FH1402    
Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 
 
 
 
 
Oktober 2012 
 
Handledare: Matilda Ahl 
Blekinge Tekniska Högskola  
Sektionen för hälsa 
371 79 Karlskrona 



SKOLPERSONALS HÄLSOSTATUS 
– FYSISK OCH PSYKISK HÄLSOSTATUS 
KARTLAGD MED 
HÄLSOPROFILSBEDÖMNINGAR 
 
MARIA FRIDELIND 

 

SAMMANFATTNING: 
På arbetsplatsen spenderar individen en stor del av sitt liv och arbetsmiljön kan påverka 
hälsan fysiskt och psykiskt. Inom skolvärlden upplevs arbetsmiljön som stressande och 
psykiskt påfrestande enligt kartläggningar. Det är främst lärare men även övrig personal och 
elever som upplever en ansträngd arbetsmiljö som påverkar deras hälsa. Studier visat att det 
är vanligt med psykisk ohälsa, hög andel fysiska symtom, men också höga krav och låg 
kontroll. Större skolor har en sämre arbetsmiljö än mindre skolor. Det finns flera 
arbetsmiljöfaktorer som kan påverka hälsan och öka risken för sjukfrånvaro och utbrändhet. 
Syftet med studien var att beskriva skolpersonalens fysiska och psykiska hälsa på fyra skolor 
i en kommun i södra Sverige. Metoden var av en kvantitativ form och bestod av en sekundär 
analys av statistiskt sammanställda hälsoprofilsbedömningar. Resultatet visade att 
skolpersonalen övervägande hade bra levnadsvanor gällande kost, alkohol och tobak, 
samtidigt som många deltagare upplevde stress och symtom. Det var många fysiskt inaktiva, 
som hade en låg konditionsnivå och led av trötthet och värk. De slutsatser som drogs av 
studien var att trots flera positiva faktorer fanns negativa faktorer som hög upplevd stress och 
symtom. Dessa faktorer kan öka risken för sjukskrivning och påverka hälsan negativt. Därför 
rekommenderas uppföljande hälsoprofilsbedömningar och att insatser i arbetsmiljön 
genomförs på individ- och gruppnivå för att främja och stärka hälsan, med fokus på att skapa 
friskfaktorer och minska aktuella riskfaktorer i arbetsmiljön. 
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BAKGRUND  

Folkhälsopolitiken och folkhälsomål  
I Sverige har regeringen skapat ett hälsopolitiskt styrdokument med flera mål och 
målområden för att främja hälsan bland befolkningen (Reg. prop. 2007/08:110, 
2008). De övergripande målen är att alla individer ska ha lika stor rätt till hälsa, 
hälsan ska vara jämlikt fördelad och alla ska ha tillgång till samma resurser 
oavsett bakgrund eller utbildning. För att nå dessa har 11 målområden skapats 
som riktar sig till flera nivåer och arenor i samhället.  
 
Målområde 1-6 berör faktorer i samhället och omgivningen som kan påverkas 
genom insatser, beslut, lagar och regler (Reg. prop. 2007/08:110, 2008). 
Målområde 4 handlar om hälsa i arbetet, där ett mål är att arbetsplatsen skall 
fungera som en hälsofrämjande arena. Arbetsplatsen är en viktig arena och 
arbetsmiljön kan påverka risken för sjukfrånvaro, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk 
ohälsa (Kindenberg, 2005). Faktorer i arbetets fysiska och psykosociala miljö är 
mycket viktiga för individen och hälsan. I det hälsofrämjande arbetet som sker 
kan arbetsplatsen, ledarskapet och företagshälsovården spela en viktig roll. 
Regeringen anser att insatser som sker på arbetsplatsen och i arbetsmiljön skall 
utgå från individens förmåga och arbetet ska anpassas till individen (Reg. prop. 
2007/08:110, 2008).  
 
Målområde 6 riktar sig till en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, där ett mål 
är att det ska råda en helhetssyn på hälsa (Reg. prop. 2007/08:110, 2008). Arbetet 
som sker bör vara förebyggande och hälsofrämjande, exempel på insatser är 
riskbruksprojektet som berör alkohol, tobak och droger. Andra hälsofrämjande 
insatser kan rikta sig till livsstil och levnadsvanor, som kunskapsspridning i 
samband med eller efter en hälsoprofilsbedömning (Ibid.).  
 
Målområde 7-11 berör individuella vanor som individen har ett stort ansvar för 
men där omgivningen och sociala kontakter har en stor påverkan (Reg. prop. 
2007/08:110, 2008). Målområde 9 berör fysisk aktivitet, där studier visar att 
fysisk aktivitet främjar hälsan och kan minska risken för en rad sjukdomar och 
andelen upplevda symtom (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). Samt ge ett 
minskat behov av medicin och risk för framtida funktionsnedsättningar. Fysisk 
aktivitet under arbetstid är en insats som kan ha en stor påverkan på sjukfrånvaro 
och personalens hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Målområde 10 berör 
matvanor, där vanliga insatser är kunskapsspridning om kost och hälsa och 
sambandet mellan dessa för att förbättra matvanorna bland befolkningen (Reg. 
prop. 2007/08:110, 2008). Viktiga aktörer för kunskapsspridning om hälsa och 
levnadsvanor kan vara företagshälsovården och arbetsplatsen. Kunskapsspridning 
är ett arbetssätt som ofta används vid en hälsoprofilsbedömning (Andersson 1987; 
Malmgren, 1987). Målområde 11 riktar sig till att minska tobakskonsumtionen 
och alkoholkonsumtionen i samhället. Där tobakskonsumtionen påverkas stort av 
tillgängligheten i samhället (Reg. prop. 2007/08:110, 2008). Exempel på insatser 
som kan ske i arbetsmiljön är rökförbud under arbetstid eller att arbetsgivaren 
erbjuder rökavvänjning till sina anställda. I samhället är tobaksskatten och 
alkoholskatten exempel på insatser för att försöka påverka och minska 
befolkningens alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion (Ibid.).  
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Definitioner av begreppet hälsa 
Det finns många definitioner på begreppet hälsa, en av de mest kända är World 
Health Organisations (WHO) definition som lyder:  
 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte heller enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 1986). 
 
Hälsa kan ses som närvarande när individen inte har någon sjukdom och upplever 
ett välbefinnande men hälsa kan också handla om en resurs (WHO, 1986). Hälsa 
och välbefinnande kan också ses som två skilda begrepp. Där hälsa kopplas till en 
frånvaro av sjukdom medan välbefinnande kopplas mer till livskvalitet och 
självupplevd hälsa (Källestål red, 2004). Självupplevd hälsa handlar mer om 
individens upplevelse av hälsa. Hälsa kan också ses som att ha en jämvikt i livet, 
som innebär att individen har en förmåga och klarar av att göra saker som är 
viktiga för individen. Synsättet att hälsa är en resurs kan kopplas till både 
välbefinnande och handlingsförmåga (Glemne red, 2008).  
 
Hälsa kan delas in i fysisk och psykisk hälsa, där fysisk hälsa innebär en frånvaro 
av sjukdom och individens fysiska kondition (Källestål red, 2004). Medan psykisk 
hälsa kopplas mer till självupplevd hälsa, individens kroppsuppfattning samt 
tillgång till socialt stöd från familj, vänner och arbetskamrater. Men även 
relationer till andra människor och delaktighet kan påverka psykisk hälsa. 
Tillgång till relationer och delaktighet har ett tydligt samband med upplevd 
ensamhet och socialt stöd (Glemne red, 2008). Individens upplevelse av ensamhet 
och stress på arbetet och i livet ingår i psykisk hälsa. Denna upplevelse kan 
påverka hälsan och styrs av individens förmåga att hantera upplevelsen. Det krävs 
en balans mellan krav, kontroll och resurser för att individen ska kunna 
vidmakthålla eller främja hälsan, om denna balans inte finns, då kan individen 
uppleva livet som kaotiskt och förvirrande (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer 
& Theorell red, 2004).  
 

Hälsa, livsstil och levnadsvanor 
Det finns flera bestämningsfaktorer som kan påverka hälsan, till exempel 
livsvillkor, arbete, fysisk miljö och arv men också levnadsvanor och livsstil, där 
kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak ingår (Rydqvist 
 & Winroth, 2002). Livsstil och levnadsvanor kan individen själv påverka, men 
det finns faktorer som kan hindra eller stärka möjligheterna till förändring. 
Viktiga faktorer är att resurser finns tillgängliga, omgivningens attityd samt närhet 
och socialt stöd (Ibid.).  
 
Individens livsstil och levnadsvanor har ett stort samband med individens hälsa 
och förekomst av sjukdomar. Fysisk inaktivitet och fetma (som kan uppstå som en 
följd av dåliga kostvanor, inaktivitet och stillasittande) beräknas ligga bakom 10 
% av sjukdomarna i världen (Schäfer, Elinder, & Faskunger, 2006). Även rökning 
beräknas ligga bakom en större del av sjukdomar och dödsfall som lungcancer och 
hjärt- kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Det finns flera andra faktorer som kan påverka hälsan negativt och på sikt orsaka 
olika typer av cancer, hjärt- kärlsjukdomar och andra sjukdomar (Schäfer, Elinder, 
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& Faskunger, 2006). Det är faktorer som matvanor, stillasittande, fysisk 
inaktivitet, tobak och alkohol, som ingår i det folkhälsopolitiska dokumentet och i 
en hälsoprofilsbedömning. Studier visar att genom fysisk aktivitet kan symtom 
minska som tidigare nämnts. Det är symtom som stress, huvudvärk, magvärk, 
rygg- och nackvärk med flera (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). För att bevara 
en god hälsa eller en stabil vikt finns en internationell rekommendation på 30 
minuters fysisk aktivitet per dag som Sverige utgår från i sitt folkhälsopolitiska 
dokument (Reg. Prop. 2007/08:110, 2008; Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  
 

Faktorer i arbetsmiljön 
Förutom att individen har ett stort ansvar för sin hälsa har också arbetsgivaren 
ansvar för de anställdas hälsa (Reg. Prop. 2007/08:110, 2008). Arbetsplatsen och 
arbetsmiljön ska vara säker och möjligheter för individen att behålla eller främja 
sin hälsa bör finnas. Det bör också finnas så få risker och riskfaktorer som möjligt 
i arbetsmiljön. Det finns flera faktorer som positivt eller negativt kan påverka 
arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen och i arbetsmiljön. Exempel på faktorer som 
är positiva för individens hälsa och som bör finnas är socialt stöd, tid till 
återhämtning, tillgängliga resurser och att behov blir tillfredsställda (Glemne red, 
2008; Richards, 2012). Andra faktorer som är positiva för hälsan är att individen 
känner en balans mellan krav och resurser på arbetsplatsen (Richards, 2012). 
Denna balans kan påverka individens möjligheter att bevara hälsan på arbetet och 
påverkar stress upplevelsen.  
 
Negativa faktorer i arbetsmiljön är en hög stressnivå, brist på socialt stöd och att 
arbetsplatsen och arbetet upplevs som kaotiskt. Det visar sig att en Känsla Av 
SAMmanhang (KASAM), är viktigt för arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljön. 
KASAM innebär att arbetsuppgifterna känns begripliga och hanterbara (Glemne 
red, 2008). En hanterbarhet som tillräcklig fysisk och psykisk ork, pauser och 
möjlighet att koppla bort arbetet på fritiden. Meningsfulla relationer till 
arbetskamrater och chefer är viktiga för hälsan men också för trivseln och 
självkänslan. Relationer till andra människor (socialt stöd) kan påverka fysisk och 
psykisk hälsa, självupplevd hälsa, stress och ensamhet som nämnts men också 
frisknärvaro och arbetstillfredsställelse (Glemne red, 2008; Conrad & Tangen, 
2009). Det finns ett samband mellan tillfredsställelsen arbetstagaren känner över 
sitt arbete och sin hälsa (Dellve et al. 2006). Sedan har det identifierats ett mycket 
stort samband mellan denna tillfredsställelse och förekomst av depression, oro och 
självkänsla som kan påverka självupplevd hälsa. 
 
På arbetsplatser finns olika faktorer och behov och därför behövs olika insatser 
och arbetssätt (Dellve et al. 2006). Faktorer som har visat sig vara speciellt viktiga 
för arbetstagare och påverkar hälsa och frisknärvaro är delaktighet, inflytande och 
utvecklingsmöjligheter. Arbetshälsan styrs både av individuella faktorer och 
faktorer på arbetsplatsen och i arbetsmiljön. Sedan har män och kvinnor ofta olika 
friskfaktorer på arbetet (Kindenberg, 2005). Kvinnors friskfaktorer är till exempel 
tydliga mål, att känna stöd från chef eller ledning och att ingen hög tidspress 
upplevs. Upplevs en hög tidspress kan stressupplevelsen öka. För att individen ska 
ha möjlighet att främja sin hälsa på arbetsplatsen behöver individen känna sig 
delaktig, ha ett medbestämmande och möjligheter att påverka sin arbetssituation. 
Detta är faktorer som bör finnas på arbetsplatsen och i arbetsmiljön för att minska 
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risken för sjukfrånvaro och utbrändhet. Vid hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen och i arbetsmiljön bör fokus ligga på friskfaktorer och stärkande 
faktorer istället för riskfaktorer (Ibid.). 
 

Ledarskapets betydelse för hälsofrämjande arbetsplats 
Ledarskapet har en stor betydelse för hur hälsofrämjande arbete genomförs och 
vilken effekt arbetet kan få på personalens hälsa (Dellve, et al. 2006; Conrad & 
Tangen, 2009). Arbetsplatsen kan fungera som en hälsofrämjande arena om 
chefen är engagerad och bryr sig om arbetstagarnas hälsa samt arbetar för att 
främja deras hälsa. En hälsofrämjande arena och arbetsplats är en plats där 
individen har möjligheter och resurser för att främja och stärka sin hälsa (Dellve, 
et al. 2006). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan ske på individ-, grupp- 
och organisationsnivå, genom fysisk aktivitet under arbetstid eller som arbetet kan 
främja till. Studier visar att hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och under 
arbetstid kan ge positiva resultat och ökade möjligheter till en förbättrad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro (Källestål red, 2004; Menckel & Österblom, 2000).  
 

Vanliga orsaker bakom sjukskrivningar 
I Sverige är sjukskrivningar och sjukfrånvaro vanligast bland kvinnor och 
speciellt berörda är kvinnodominerade arbetsplatser inom vård och skola (Paoli, & 
Mellié, 2001; Socialstyrelsen 2009). Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och 
sjukskrivning bland kvinnor är värk, stress och psykiska påfrestningar. Styrd 
arbetstakt och tidsbrist kan ge upphov till stress och psykisk påfrestning. Det är 
många lärare och främst kvinnliga lärare som upplever en stor trötthet och saknar 
tid till återhämtning på fritiden (Lärarnas riksförbund, 2011). Fritiden kan fungera 
som ett skydd mot stress och utbrändhet, men det behöver finnas tid för att koppla 
av och möjligheter att koppla bort arbetet. Finns det ingen möjlighet att koppla av, 
utan en hög stress upplevs även utanför arbetet kan inte fritiden fungera som ett 
skydd. Individens tillgång till socialt stöd och att individen inte upplever en stor 
ensamhet i livet eller på arbetet är också viktigt (Glemne red, 2008; Richards, 
2012). Om individen känner sig ensam kan socialt stöd och nära relationer saknas. 
Detta är faktorer som kan påverka hälsan genom fler fysiska och psykiska symtom 
men också högre stress eller återkommande sjukskrivningar (Ibid.). 
 
Undersökningar visar att kvinnor ofta har sämre upplevelser jämfört med män 
gällande faktorer som hälsa, trivsel, inflytande, krav och utveckling i arbetet (Reg. 
prop. 2007/08:110, 2008). Kvinnor har mindre tid för avkoppling och upplever en 
större trötthet och fler symtom jämfört med män. En orsak kan vara att kvinnor 
dubbelarbetar mer, tar större ansvar för hushållet och att kvinnorna känner och har 
ett mindre inflytande eller kontroll över arbetet (Ibid.).  
 

Arbetsmiljö och hälsofördelning i skolan 
Skolan är en arbetsplats där arbetsmiljölagen gäller och arbetsgivaren ska arbeta 
för att förebygga sjukdom och yrkesskador hos de anställda (Reg. prop. 
2007/08:110, 2008). Inom skolan har lärarnas arbete förändrats, det har skapats en 
ny läroplan och nya rutiner har införts. Det är flera arbetsuppgifter som har 
tillkommit medan få uppgifter har tagits bort (Lärarnas riksförbund, 2011). 
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Samtidigt är det många skolor som har en dålig psykosocial och stressad 
arbetsmiljö (Paoli & Mellié, 2001; Häggqvist, 2004). Det förekommer mycket 
personalbyten och vikarier som påverkar skolpersonalens hälsa. Genom att vara 
utsatt för en hög stress, känna otillräcklighet och ha för stora krav på sig själv, 
från omgivningen eller i arbetet, med lite kontroll ökar risken för psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. En sådan arbetsmiljö är vanligt inom skolan och det är inte 
bara personal som utsätts utan även elever (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006).  
 
Enligt en rapport från 2010 (Nielsen, & Persson Waye) har hälsa, fysiska och 
psykiska symtom samband med socialt stöd, kontroll och delaktighet på 
arbetsplatsen. Genom att lärare upplever att de inte kan påverka sin höga stress 
och krav ökar risken för ohälsa och symtom. Där vanliga symtom är huvudvärk, 
värk från nacke, rygg och mage och dessa symtom har samband med arbetsmiljön 
(Sonnentag & Kruel, 2006).  
 
I arbetsmiljöverkets rapport (2010) framkommer att kvinnliga förskollärare och 
fritidspedagoger upplever fysisk trötthet på grund av arbetsmiljön. De som har 
svårt att släppa arbetet under fritiden är kvinnliga grundskollärare, förskollärare 
och fritidspedagoger. Samtidigt som de möjligheter personalen har att påverka 
arbetsuppgifterna är begränsade och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras 
upplevs som oklart. Det framkommer även att personalen upplever ett bristande 
stöd från kollegor och chefer samt att arbetet är psykiskt påfrestande som kan 
påverka deras hälsa negativt (Ibid.). Kunskapen om lärares arbetsmiljö och hälsa 
är stor men det finns få studier som undersöker all skolpersonal. Ofta undersöks 
hälsan hos lärare och/eller elever och sällan ingår all skolpersonal. Övrig 
skolpersonal är lokalvårdare, vaktmästare, fritidspedagoger och skolsköterskor.  
 

Krav kontroll modellen 
Krav kontroll modellen utgår från individens förmåga att bevara eller uppnå hälsa 
trots utsatthet för stress och påfrestningar (Karasek & Theorell, 1990; Hogstedt et 
al. 2004). Individens förmåga och upplevelse av stress är individuell och styrs av 
faktorer i omgivningen, som socialt stöd och individens hälsotillstånd. Men också 
hur länge individen har varit och är utsatt för stress samt hur hög nivå av stress 
(Ibid.). Två individer kan vara utsatta för lika hög stressnivå men hanterar och 
upplever stressen olika. En långvarig hög negativ stress som individen inte kan 
hantera leder ofta till sjukdomar, sjukskrivning och sjukfrånvaro (Ibid.). 
Sjukdomar som utbrändhet, depression eller hjärt- kärlsjukdomar. Krav kontroll 
modellen utgår från att ett arbete med höga krav, låg kontroll och bristande socialt 
stöd leder till sjukdomar och utbrändhet. För att undvika detta behöver individen 
ha och känna en balans mellan kraven, och ha en kontroll över arbetet samt 
tillgång till ett socialt stöd som nämnts (Ibid.).  
 

Studier på lärares hälsa och arbetsmiljö 
Det finns flera studier som undersöker lärare och deras hälsa. Många har ingått i 
en större undersökning som kallas för Euroteach. Verhoeven, Kraaij och Maes 
studie (2003) från Holland ingår i den. Där undersöker forskarna sambandet 
mellan krav, kontroll och socialt stöd med utbrändhet, trivsel och fysiska symtom. 
Resultatet av studien visar att äldre lärare drabbas mer av fysisk utmattning medan 
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yngre drabbas av känslomässig och psykisk utmattning. Forskarna utgår från krav 
kontroll modellen med fokus på utbrändhet, trivsel och symtom (Ibid.). Griva och 
Joekes (2003) undersöker om det finns något samband mellan krav kontroll 
modellen och faktorer som utbrändhet, fysiska symtom och arbetstillfredsställelse 
bland lärare i London. I studien framkommer att lärarna mår psykiskt och fysisk 
sämre och har sämre arbetsvillkor jämfört med lärare i andra europeiska länder 
(Ibid.). Syftet är att identifiera faktorer som ger fysiska, psykiska och 
arbetsrelaterade besvär. I resultatet framkommer att bristande socialt stöd, hög 
fysisk ansträngning och en känslomässig påverkan ökar risken för känslomässig 
och psykisk utmattning samt utbrändhet (Ibid.).  
 
McCormick & Barnett (2010) undersöker sambandet mellan långvarig stress och 
utbrändhet bland lärare i Australien. Där resultatet visar att stressupplevelsen, 
hanteringen och påverkan är individuell (Ibid.). I en annan studie undersöker 
Brouwers, Evers och Tomic (2001) relationen mellan bristande socialt stöd, låg 
självkänsla och andelen lärare som är utmattade och utbrända i Nederländerna.  
Det identifierades ett positivt samband mellan de undersökta faktorerna (Ibid.). I 
en studie från 2010 (Nielsen & Persson Waye) som riktar sig till lärare i förskolor 
och årskurs 1-3 undersöks sambanden mellan trivsel, hälsa och symtom med 
psykosociala och arbetsorganisatoriska faktorer. Syftet är att minska buller och 
skapa en bättre arbetsmiljö och ökad hälsa (Ibid.).  
 
I en studie från 2003 (Söderman, Nise & Servais) som undersöker skolpersonal 
framkommer att det är vanligt med brist på inflytande och arbetsmiljöer som 
personalen inte är tillfredsställda med. Det finns en stor personalomsättning, stress 
och vantrivsel. Hur arbetsmiljön ser ut och vilka risker det finns påverkar risken 
för utbrändhet (Ibid.). Risker som framkommer är bristande socialt stöd och 
bristande kontroll över arbetsuppgifter och arbetstiden. Efter tre månader 
identifierades ett minskat välbefinnande, ökad stressnivå, symtom och 
långtidssjukskrivningar (Ibid.). Psykisk ohälsa visar sig vara ett större problem 
och mer utbrett på större skolor jämfört med mindre. Sedan har det blivit mer 
förekommande att skolpersonal arbetar övertid och tvingas dra in på raster. 
Arbetstiden räcker inte till och en återkommande övertid ger en minskad tid för 
återhämtning och avkoppling som ökar risken för utbrändhet. En hög stressnivå 
kan negativt påverka hälsa, arbetstrivsel, fysiska och psykiska symtom (Dellve et. 
al, 2006). 
 

Hälsoprofilsbedömning som verktyg och studier bakom 
Hälsoprofilsbedömningar har använts i över 30 år och flera större studier finns 
bakom (Malmgren, 1987; Andersson, 1987; Malmgren & Andersson, 1981). 
Upphovsmännen är Gunnar Andersson och Sture Malmgren. En hälsoprofil 
fungerar som en hälsoupplysningskampanj på individ- och gruppnivå. Syftet är att 
medvetandegöra individer och grupper hur de kan främja sin hälsa och motivera 
dem till livsstilsförändringar (Malmgren, 1987; Andersson, 1987). Förändringar 
kan vara mer fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor, sluta röka eller en minskad 
alkoholkonsumtion. Dessa faktorer ingår också i regeringens folkhälsoområden 
för en förbättrad folkhälsa i samhället (Reg. prop. 2007/08:110, 2008). Ett annat 
mål kan vara att skapa en medvetenhet hos individen om hur stress och ensamhet 
kan påverka hälsan och hälsoupplevelser, som högt blodtryck, fysiska eller 
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psykiska symtom (Malmgren, 1987). Sedan ska arbetsgivaren bli medveten om 
personalens hälsa, om symtom finns på grund av faktorer i arbetsmiljön. Då kan 
förändringar vara angelägna att genomföra för att främja personalens hälsa, skapa 
friskfaktorer eller resurser. Beroende på resultatet av hälsoprofilen, det behov som 
finns och vilka åtgärder som rekommenderas och genomförs kan flera 
folkhälsomål beröras (Reg. prop. 2007/08:110, 2008). Till exempel kan fysisk 
aktivitet, kost, tobak och hälsa vara en insats eller åtgärd som genomförs på 
individ-, grupp- eller organisationsnivå (Menckel & Österblom, 2000).  
 
Hälsoprofilsbedömningar kan ske efter att arbetsgivaren har beställt dem av till 
exempel företagshälsovården. Hälsoprofilsbedömningar som används för att 
försöka främja hälsan leder ofta till en attityd- eller beteendeförändring 
(Malmgren, 1987). Hälsoprofilen kan bidra till en ökad fysisk aktivitet hos 
individer eller arbetsgrupper som kan ge kortare eller minskad sjukskrivning. 
Även insatser som genomförs efter hälsoprofiler har visat sig kunna ge 
förbättringar på de anställdas hälsa, genom minskad sjukfrånvaro, snabbare 
rehabilitering, färre rökare och minskad sjukskrivning (Ibid.).  
 
Det finns flera studier som använder hälsoprofiler där fokus är att få fram en 
beteendeförändring. Malmgren och Anderssons studie (1981) visar att 
hälsoprofilen kan ge ändrade kost- och motionsvanor och som en följd upplevs ett 
ökat välbefinnande med mindre besvär, symtom och ökad hälsa. Resultatet visar 
att promenader har störst potential för en ökad fysisk aktivitet (Ibid.). För att 
lyckas med ökad fysisk aktivitet krävs intresserade och motiverade deltagare, 
tillgång till lokaler, kunskap, stöd och närhet till anläggningar och grönområden 
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Andra beteende- och livsstilsförändringar är 
svårare att lyckas med och det krävs ofta större insatser. För att påverka 
alkoholkonsumtion eller tobaksbruk bland befolkningen behövs förändringar i 
miljön, genom minskad tillgänglighet men även socialt stöd, förändring av attityd 
till beteende och beteendeförändringen från individen och omgivningen (Ibid.).  
 
Hälsoprofiler kan ge en positiv förändring på andelen överviktiga, upplevd hälsa 
och en ökad medvetenhet om hälsa (Malmgren, & Andersson, 1981). Andersson 
(1987) använder en hälsoprofilsbedömning för att undersöka vilket samband det 
finns mellan sjukfrånvaro, fysisk aktivitet och självupplevd hälsa. Resultatet visar 
att det finns ett samband och att fysisk aktivitet kan minska antalet symtom som 
på sikt ger en bättre självupplevd hälsa (Ibid.). 
 

Hälsoprofilsbedömning  
En hälsoprofilsbedömning är ett verktyg som kan användas vid undersökningar 
och beräkningar hos individer och grupper på arbetsplatser (Malmgren, 1987). 
Den utgår från ett salutogenetiskt perspektiv (fokus på faktorer som kan bibehålla 
eller främja hälsan) där målet är att hälsan skall bevaras men helst främjas 
(Malmgren, 1987). I hälsoprofilen utgår hälsa från upplevelsen mellan kropp och 
själ, det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som ingår i WHO:s 
definition (WHO, 1986).  
 
Frågor och beräkningar som ingår berör subjektiva och objektiva faktorer som kan 
påverka hälsan (Se bilaga 1 och 2). Frågor berör bland annat självupplevd hälsa, 
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symtom, mediciner, levnadsvanor och livsstil, men också upplevd ensamhet och 
stress på arbetet och i livet. Självupplevd hälsa utgår från individens upplevelse. 
Hälsoprofilen beräknas med hjälp av olika tester, beräkningar och svaren på 
frågorna. Individen kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning men ändå 
uppleva en god hälsa, goda levnadsvanor och hälsoupplevelser (Malmgren, 1987). 
Samtidigt som hälsoprofilen kan visa på en sämre fysisk hälsa, genom att 
individen är fysiskt inaktiv och/eller har en låg konditionsnivå.  
 
Hälsoprofilen fylls i av deltagaren och i samband med bedömningen genomförs 
förutom ett samtal (för kunskapsspridning av hälsosamma vanor och samband 
mellan livsstil och hälsa) också tester och mätningar, som konditionstest och 
mätning av skelett och midja. Detta görs för att kunna beräkna konditionsnivån 
och om deltagaren har en normal vikt. Konditionsnivån beräknas efter ett 
konditionstest på cykel, med mätning av puls och upplevd ansträngning. 
Deltagaren får också fylla i en enkät som berör om alkoholvanor.  
 
Flera av hälsoprofilens frågor har kopplingar till de svenska folkhälsoområdena 
matvanor, fysisk aktivitet, hälsa i arbetslivet, alkohol och tobak (Reg. prop. 
2007/08:110, 2008). Men också delaktighet eftersom frågor om upplevd ensamhet 
på arbetet och i livet ingår. Hälsoprofilen utgår från den internationella 
rekommendationen om 30 minuters fysisk aktivitet per dag (Ibid.).  
 
Genom att använda sig av en hälsoprofilsbedömning kan hälsan kartläggas på en 
arbetsplats och insatser kan formas utefter behovet som finns. Det gäller både 
individuella och gruppinsatser för att till exempel minska stress och arbeta för 
ökade möjligheter till livsstilsförändringar (Menckel, & Österblom, 2000). 
Insatser som sker i arbetsmiljön kan minska sjukfrånvaro och sjukskrivningar 
samt främja hälsan bland arbetstagarna. 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva skolpersonalens hälsa på fyra skolor i en 
kommun i södra Sverige.  

Frågeställningar 
Hur är skolpersonalens självupplevda hälsa psykiskt och fysiskt? 
Hur är skolpersonalens självupplevda stress och ensamhet? 
Hur är skolpersonalens levnadsvanor och livsstil? 

METOD  
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar användes 
sammanställningar av hälsoprofilsbedömningar (Se bilaga 1). En kvantitativ 
ansats valdes eftersom det fanns ett intresse av att beskriva och mäta deltagarnas 
hälsa och studera det som kunde mätas objektivt (Bryman, 2011). Men också för 
att de variabler som ingick hade en kvantitativ icke numerisk form (Ibid.). Med 
resultatet kunde deltagarnas hälsa och hälsotillstånd kartläggas och ge en ökad 
kunskap om hälsa och levnadsvanor bland deltagarna. Hälsofrämjande insatser 
och åtgärder kan riktas mot identifierade behov. För att minska fysiska och 
psykiska symtom, stress och risk för utbrändhet och sjukskrivning. 
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Datamaterial 
Studien utgick från fyra sammanställningar av hälsoprofilsbedömningar, en för 
varje deltagande skola, där företag X hade erbjudit skolpersonalen att genomföra 
en hälsoprofilsbedömning. Hälsoprofilerna bestod av ett frågeformulär med 
strukturerade fasta frågor och svar (Se bilaga 1). Hälsoprofilsbedömningen 
genomfördes och de individuella hälsoprofilerna granskades av företag X (Se 
bilaga 2). När hälsoprofilerna hade genomförts på en skolas personal skapades en 
sammanställning av hälsoprofilerna. Sammanlagt fyra sammanställningar 
skapades och granskades var för sig. Sammanställningarna av varje skolas 
hälsoprofilsbedömningar innehöll cirkeldiagram, liggande stapeldiagram och 
frekvenstabeller i medelvärde, absolut frekvens (antal) och relativ frekvens (%).  
 
Sammanlagt var det 187 skolpersonal i åldrarna 20-65 år som genomförde 
hälsoprofilsbedömningar vid de fyra skolorna. Deltagarna var övervägande 
kvinnor (82-93 %). På en skola (A) var 7 % av deltagarna män och på en annan 
skola (D) var 18 % av deltagarna män. Det fanns en hög medelålder bland 
deltagarna, med få anställda i åldern 20-29 år. Det fanns flest anställda i åldern 
40-49 år bland deltagarna och den skola som hade äldst deltagare var skola D med 
50 % i åldern 50-65 år. På övriga skolor var 32-43 % av deltagarna i åldern 50-65 
år. I sammanställningen togs inte eventuellt bortfall eller yrke med. Den grupp 
skolpersonal som ingick i studien och sammanställningen av 
hälsoprofilsbedömningarna kommer fortsättningsvis att benämnas deltagare. 
 

Databearbetning 
För att skydda deltagarnas identitet namngavs de fyra sammanställningarna till 
skola A, B, C och D. Frågorna som valdes ut från hälsoprofilsbedömningarna 
skulle besvara studiens syfte och frågeställningar. Materialet bearbetades och en 
sekundär analys genomfördes där de utvalda frågorna från sammanställningarna 
(hälsoprofilsbedömningarna) lades in på Excel i diagramform. Diagrammen 
bestod av flera frågor där staplarna i grupp redovisade resultatet med procent av 
deltagare per skola. En sekundär analys innebar att redan insamlat och granskat 
material genomgår en ny analys och granskning (Bryman, 2011). Analysen bestod 
av en kvantitativ mätning som statistiskt redovisade resultatet. Den statistiska 
analysen skedde på fysisk aktivitet och inaktivitet, livsstil och levnadsvanor (kost, 
alkohol och tobak), upplevelser (till exempel symtom, ensamhet, stress och hälsa).  
 

Etiska överväganden 
En etisk egengranskning fylldes i och skickades till handledaren på Blekinge 
Tekniska Högskola (Se bilaga 3). Denna granskning låg till grund för de etiska 
övervägandena som gjordes. Egengranskningen indikerade inte att någon vidare 
etisk granskning behövde göras. Eftersom materialet inte innehöll några 
personuppgifter och någon risk för identifiering inte fanns. Samt att det inte 
skedde någon kontakt med skolorna eller deltagarna skickades ingen etisk 
prövning till etikkommittén Sydost. De etiska kraven som togs ställning till var 
således informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav 
(Bryman, 2011). Informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav uppfylldes 
genom att kontaktpersonen på den berörda kommunen (som hade beställt 
hälsoprofilsbedömningarna) informerades om studien. Vad studien hade för syfte, 
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vad resultatet skulle användas till samt att material och data endast skulle 
användas till studien. Samtidigt som informationen gavs krävdes ett muntligt och 
skriftligt godkännande från kontaktpersonen. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
genom att de data som inkluderades i studien var avkodat av företag X. Eftersom 
någon risk för identifiering inte fanns krävdes inte något samtycke från skolorna 
eller deltagarna (Ibid.). För att skydda deltagarna och för att inte riskera att avslöja 
deras identitet inhämtades materialet på företag X och lösenordsskyddades. Ett 
papper för tystnadsplikt undertecknades. Det finns ingen kunskap om vem som 
deltog i hälsoprofilerna eller hur de besvarade dem.  

RESULTAT  
Resultatet av dataanalysen visar att deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna hade 
flera likheter i sina upplevelser gällande bland annat alkoholvanor, stress och 
symtom. Vissa skillnader fanns mellan deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna 
som fysisk aktivitet, konditionsnivå samt hälsoupplevelser. Resultatet redovisas i 
diagramform med tillhörande figurbeskrivningar hur resultatet kunde avläsas. 
 

Fysisk aktivitet 
Frågan i hälsoprofilsbedömningen som berörde fysisk aktivitet besvarade 
deltagarna hur ofta de var fysiskt aktiva varje vecka (Se figur 1). Skola C har flest 
fysiskt aktiva deltagare, där 60 % av deltagarna är fysiskt aktiva 3-5 ggr/vecka 
eller mer. Det finns en relativt hög andel deltagare som har en låg fysisk aktivitet, 
där deltagarna på skola D är minst fysiskt aktiva vid en jämförelse mellan 
skolorna. På skola D uppger 67 % av deltagarna att de är fysiskt aktiva 1-2 
ggr/vecka eller mindre.  
 

 

Figur 1: Angiven fysisk aktivitet bland deltagarna, antal personer i %.  

 

Tobaksvanor och självupplevda alkoholvanor 
I hälsoprofilsbedömningens fråga om tobak (rökning/snusning) räknas allt som 
konsumtion (Se figur 2). På skola B finns flest rökare/snusare, det är 18 % av 
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deltagarna som röker/snusar. Medan skola D har minst rökare/snusare, 4 % av 
deltagarna. Frågan som berörde alkoholvanor i hälsoprofilsbedömningen utgick 
från deltagarnas upplevelser där dåliga alkoholvanor räknades som mycket dåliga, 
dåliga och varken bra/dåliga alkoholvanor. Till bra alkoholvanor räknades bra och 
mycket bra alkoholvanor. Det är mindre än 10 % av den medverkande 
skolpersonalen som upplever dåliga alkoholvanor. 
 

 

Figur 2: Deltagarnas tobaksvanor och självupplevda alkoholvanor, antal 
personer i %. 

 

Kostvanor och viktfördelning 
I frågan om kostvanor utgick hälsoprofilsbedömningen från deltagarnas 
upplevelse (Se figur 3). Till mindre bra kostvanor räknades mycket dåliga, dåliga 
samt varken bra/dåliga kostvanor. Till bra kostvanor räknades bra eller mycket bra 
kostvanor. Frågan i hälsoprofilsbedömningen som berörde viktfördelning 
beräknades med hjälp av en skelett- och midjemätning samt vikt i kilogram. 
Svaret fylldes i på data där vikten beräknades (andel skelett, muskler och fett). 
Skola A har högst antal överviktiga deltagare, 39 %. Skola D har minst antal 
överviktiga deltagare, där 21 % av deltagarna har övervikt. Skola A har 18 % fler 
deltagare med övervikt jämfört med skola D. Det finns en låg andel underviktiga 
bland deltagarna. På skola C och D finns inga underviktiga deltagare, skola A och 
B har 3 % underviktiga deltagare.  
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Figur 3: Deltagarnas självupplevda kostvanor och viktfördelning, antal personer i 
%. 

Upplevd stress på arbetet och självupplevd hälsa 
Frågorna i hälsoprofilsbedömningen som berörde upplevd stress på arbetet och 
självupplevd hälsa utgick från deltagarnas upplevelse (Se figur 4). I frågan om 
upplevd stress på arbetet räknades ofta/mycket ofta som en hög stress. Till en 
mindre hög stress räknades ibland, sällan eller aldrig. Till en mindre bra upplevd 
hälsa räknades mycket dålig, dålig och varken bra/dålig, medan bra och mycket 
bra räknades som en bra upplevd hälsa i hälsoprofilen. På skola B upplever 50 % 
av deltagarna en hög stress på arbetet samtidigt som över 30 % av deltagarna 
upplever en mindre bra hälsa. På skola C finns det minst antal (14 %) som 
upplever en mindre bra hälsa.  

 

Figur 4: Självupplevd stress på arbetet och självupplevd hälsa, antal personer i 
%. 
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Symtom och blodtryck 
Den fråga i hälsoprofilsbedömningen som berörde symtom utgick från deltagarnas 
upplevelse. Det var flera symtom som ingick, till exempel rygg/nackbesvär, värk, 
sömnsvårigheter, magbesvär, trötthet och övriga symtom (Se figur 5). På skola D 
upplever flest deltagare symtom. Det är 58 % av deltagarna som upplever symtom 
mycket ofta eller ofta. På skola A är det minst antal (47 %) som upplever symtom 
mycket ofta eller ofta. Frågan som handlade om blodtrycket bestod av en 
blodtrycksmätning. På skola A, B och D har omkring 30 % av deltagarna ett högt 
blodtryck. Skola C har flest deltagare med ett normalt eller lågt blodtryck, 88 % .  
 

 

Figur 5: Deltagarnas självupplevda symtom och uppmätt blodtryck, antal 
personer i %. 

 

Låg konditionsnivå, fysiskt inaktiva, upplevelse av värk och trötthet 
På hälsoprofilsbedömningens beräkning av konditionsnivå innebar mycket låg, 
låg och medel konditionsnivå en låg konditionsnivå (Se figur 6). Till fysisk 
inaktivitet räknades svaren att deltagarna aldrig/då och då eller 1-2 ggr/vecka var 
fysiskt aktiva. Skola D har flest deltagare med en låg konditionsnivå, 59 % av 
deltagarna och flest antal (67 %) fysiskt inaktiva. På övriga skolor är 39-45 % av 
deltagarna fysiskt inaktiva samtidigt som 46-59 % av deltagarna har en låg 
konditionsnivå. Hälsoprofilsbedömningens fråga som berörde värk och trötthet 
utgick från deltagarnas upplevelse och om de upplevde värk och trötthet ofta eller 
mycket ofta. Upplevd trötthet är relativt jämnt fördelad, där skola A har minst 
deltagare som upplever trötthet, 25 % och skola D har flest (33 %) antal. Skola B 
har flest deltagare med upplevd värk, 23 % och skola D har minst (13 %) antal. 
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Figur 6: Andel av deltagarna med en låg konditionsnivå, fysiskt inaktiva och värk 
och trötthet, antal personer i %.   

 

Upplevd ensamhet i livet och på arbetet 
Den fråga i hälsoprofilsbedömningen som berörde upplevd ensamhet i liv och 
arbete utgick från deltagarnas upplevelser. Det är en jämn fördelning mellan 
skolorna och få av deltagarna (4-5 %) som ofta eller mycket ofta upplever 
ensamhet i livet och på arbetet. 95-96 % av deltagarna på alla skolor upplever 
ibland, sällan eller aldrig ensamhet.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion  
Studien utgick från fyra sammanställningar av hälsoprofilsbedömningar på fyra 
skolors deltagande personal. Hälsoprofilsbedömningarna hade genomförts från 
september till mars. Under vilken tidsperiod hälsoprofilsbedömningarna hade 
genomförts kunde potentiellt påverka hälsoupplevelser och resultatet av studien 
eftersom varierande arbetsbelastning och stressnivå kunde finnas.  
 
Hälsoprofilsbedömningar användes för att de ansågs vara ett bra verktyg att 
använda sig av för att mäta hälsan hos individer och grupper. Men också för att 
hälsoprofiler har använts i mer än 30 år och det finns flera större studier bakom 
(Malmgren, 1987; Andersson, 1987; Malmgren, & Andersson 1981). Då det fanns 
ett intresse av att beskriva hur hälsan var fördelad bland deltagarna i 
hälsoprofilsbedömningarna användes beskrivande statistik (Bryman, 2011). 
Beskrivande statistik användes också för att visa på vilka data som är mest 
intressant att undersöka bland deltagarna och studera vidare, samt att visa vilka 
data som utmärker sig och skiljer sig mellan deltagarna.  
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Deltagarna i de fyra hälsoprofilsbedömningarna som ingick i studien bestod till en 
övervägande stor del av kvinnor, detta kunde påverka resultatet av studien, till 
exempel den självupplevda hälsan, stress eller symtom (Dellve et al. 2006; 
arbetsmiljöverket, 2010). Om fördelningen istället hade varit hälften män och 
kvinnor skulle antagligen resultatet sett annorlunda ut. Potentiellt skulle resultatet 
visat mindre upplevda symtom och en bättre självupplevd hälsa (Paoli & Mellié, 
2001; Dellve et al. 2006). Också att det var en relativt hög medelålder kunde 
påverka resultatet, som att fler deltagare upplever fysiska symtom (Verhoeven, 
Kraaij & Maes, 2003). Ett hinder och brist som upplevdes var att det inte fanns 
någon möjlighet att göra en indelning efter yrke och kön på sammanställningen. 
Om möjligheten hade funnits skulle en större kunskapsinsikt kunnat skapas. 
Genom att eventuella skillnader i hälsoupplevelser och levnadsvanor mellan 
könen eller yrken hade kunnat identifieras i resultatet (Paoli, & Mellié, 2001; Reg. 
Prop. 2007/08:110, 2008; Dellve, et al. 2010). Med resultatet kan ytterligare 
studier och undersökningar genomföras på speciella faktorer. Eller att insatser 
genomförs för att förändra arbetsmiljön och arbeta hälsofrämjande på individ- 
eller gruppnivå (Menckel & Österblom, 2000). 
 
Studien utgick från en sekundär analys som enligt Bryman (2011) kan ge nya 
insikter och tolkningar på genomförda studier. Med studiens resultatet kan 
deltagarnas hälsoupplevelser och livsstil identifieras  och ge en ökad kunskap och 
större förståelse för hälsofördelningen bland den deltagande skolpersonalen. 
Vidare skriver Bryman (2011) att det inte finns många nackdelar med en sekundär 
analys. Fördelar som beskrivs är att en sekundär analys sparar tid och pengar, att 
primärdata som används ofta har en god kvalitet. Genom att genomföra en 
sekundär analys kan mer tid läggas på analys av data istället för insamling.  
 
Begränsningar med en sekundäranalys är att data kan vara okänd och svår att 
förstå (Bryman, 2011). Sedan är en annan brist att det inte finns någon möjlighet 
att välja metod för datainsamling eftersom data redan är insamlat. Att det inte gick 
att välja metod för datainsamling upplevdes inte som något negativt, då 
hälsoprofilsbedömningar har använts i flera årtionden och flera stora studier finns 
bakom som redan nämnts. Den data som ingick var inte svår att förstå, eftersom 
den var redovisad främst i diagramform och diagram är ett enkelt sätt att redovisa 
statistik på (Ibid.).  
 
En upplevelse var att studien blev något begränsad eftersom det inte fanns 
möjligheter att ställa följdfrågor till deltagarna. Om denna möjlighet hade funnits 
skulle nog studien ha fått ett större djup och en mer ingående beskrivning av 
deltagarnas hälsa eller upplevelser. Ifall symtom eller stress upplevs speciella 
tillfällen och om det finns skillnader mellan skolorna. Eller om möjligheter att 
analysera hälsoprofilerna på djupet genom att få tillgång till varje 
hälsoprofilsbedömning skulle ha gett en större kunskap.  
 
Trots de svårigheter och hinder som fanns har studiens syfte och frågeställningar 
blivit besvarade. Eftersom syftet var att beskriva deltagarnas hälsa fysiskt och 
psykiskt, ensamhet och stress samt levnadsvanor och livsstil. Studien gav en ökad 
kunskap om hälsofördelningen bland skolpersonalen i den berörda kommunen.  
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Resultatdiskussion  
Resultatet visar övergripande att deltagarna har hälsoupplevelser och 
levnadsvanor som stämmer överens med svenska och utländska studier (Paoli & 
Mellié, 2001; Nielsen & Persson Waye, 2010; McCormick & Barnett, 2010). Det 
identifierades flera hälsoupplevelser som kunde påverka deltagarnas risk för 
utbrändhet, upplevelse av symtom, fysisk och psykisk ohälsa. Till exempel 
upplevd stress på arbetet och i livssituationen och en mindre bra hälsa (Paoli & 
Mellié, 2001; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006; Sonnentag & Kruel, 2006). 
 

Självupplevd hälsa psykiskt  
En bra hälsa upplevdes av 56-86 % och mindre bra av 14-44 % av de som deltog i 
hälsoprofilsbedömningarna. Självupplevd hälsa kunde påverka det psykiska 
välbefinnandet och ha ett samband med livsvillkor, livsstil och levnadsvanor 
(Malmgren, & Andersson, 1981; Källestål red, 2004). Om en mindre bra upplevd 
hälsa fanns, kunde också levnadsvanor och livsstilen påverkas negativt genom 
dåliga kostvanor, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet (Schäfer, Elinder, & 
Faskunger, 2006). En mindre bra upplevd hälsa kunde också påverka 
välbefinnande, upplevd stress och symtom samt risk för framtida sjukdomar 
(Ibid.). På skola B, C och D var andelen överviktiga av de som deltog i 
hälsoprofilsbedömningarna mindre än övriga Sverige. På skola A (93 % kvinnor) 
var andelen överviktiga deltagare högre, 39 %. Hur stor övervikt (liten/stor eller 
fetma) det var togs inte med. I Sverige hade runt 50 % av männen och 30 % av 
kvinnorna övervikt (Reg. Prop. 2007/08:110, 2008). En individs vikt kan påverka 
hälsan på flera sätt, till exempel kan övervikt ge fler symtom och en mindre bra 
upplevd hälsa fysiskt och psykiskt men också en ökad risk för sjukdomar 
(Malmgren, & Andersson, 1981).  
 

Självupplevd hälsa fysiskt  
En högre andel av deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna upplevde symtom ofta 
och mycket ofta, jämfört med ibland/då och då eller sällan. Främst var det värk 
och trötthet som upplevdes ofta eller mycket ofta. Ett högt blodtryck mättes hos 
omkring 30 % av deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna på skola B, C och D. 
Dessa faktorer (symtom, trötthet och värk) framkommer också i svenska 
mätningar bland lärare, skolpersonal och övriga arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 
2010). Dessa faktorer har visat sig kunna påverka individens risk för sjukfrånvaro 
och sjukskrivning och har ett samband med fysisk och psykisk arbetsmiljö 
(Glemne red, 2008; Dellve et. al, 2006; Nielsen & Persson Waye, 2010). 
 

Självupplevd stress i arbetet 
Flera av deltagarna upplevde stress mycket ofta och ofta på arbetet, 33-50 % 
bland deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna. Som kan indikera att det finns en 
minskad tid för att koppla av och kan ge en ökad risk för fysisk och psykisk 
utmattning (Jacobsson et al, 2001; Paoli & Mellié, 2001; Verhoeven, Kraaij & 
Maes, 2003). Att uppleva stress ofta och för höga krav samtidigt som det saknas 
tid för att koppla av ökar risken för sjukskrivning och utbrändhet (Glemme red, 
2008). Den höga andel som upplevde stress och symtom stämmer överrens med 
svensk och internationell forskning (Järvholm red, 1996; Paoli & Mellié, 2001). 
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Bakomliggande orsaker till upplevd stress kan vara arbetsmängd, elevers attityd 
och beteende, arbetsförhållanden, relationer till kollegor och chefer samt 
förändringar i arbetsmiljö (Griva & Joekes, 2003; Pomaki & Anagnostopoulou, 
2003). Den höga andel kvinnor bland deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna kan 
påverka hälsoupplevelsen eftersom män och kvinnor har olika faktorer som 
påverkar deras hälsa (Dellve et al. 2006). Därför är det viktigt att arbetsmiljön 
undersöks, att förändringar i arbetsmiljön och hälsofrämjande insatser görs. Även 
upplevelse av stress är individuell därför kan den skilja sig mellan arbetskamrater, 
även hur de hanterar och påverkas av stressen är individuellt (Dellve et al. 2006; 
McCormick & Barnett, 2010). 
 

Självupplevd ensamhet i arbetet och i livssituationen  
Det var få av deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna som upplevde ensamhet i 
arbetet eller i livssituationen, 95-96 % upplevde inte ensamhet ofta eller mycket 
ofta. Detta kan indikera att deltagarna har ett socialt stöd. Socialt kan fungera som 
en stödjande faktor och minska risk för bland annat utmattning och utbrändhet 
(Brouwers, Evers & Tomic, 2001; Paoli & Mellié, 2001; Griva & Joekes, 2003). 
 

Levnadsvanor och livsstil  
Ett framträdande positivt resultat var att få av deltagarna i 
hälsoprofilsbedömningarna brukade tobak. Den låga andel som konsumerar tobak 
av de som deltog i hälsoprofilsbedömningarna skiljer sig från den övriga 
befolkningen där till exempel 16 % kvinnor och 12 % män röker (Reg. Prop. 
2007/08:110, 2008). En orsak bakom den låga andel tobaksbrukare kan vara att 
det finns bestämmelser var och när skolpersonal får röka. Det har blivit allt 
besvärligare att röka på arbetet och under arbetstid som kan ha gjort att fler 
personal slutar röka och att färre börjar. Arbetsmiljön och olika bestämmelser i 
arbetsmiljön kan påverka antalet rökare, eftersom tillgänglighet och enkelhet är en 
påverkande faktor (Rydqvist & Winroth, 2002; Reg. Prop. 2007/08:110, 2008). 
 
Det var få av deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna som upplevde sig ha dåliga 
kostvanor. Det var även en lägre andel av deltagarna som upplevde sig ha mindre 
bra alkoholvanor. Individens kostvanor kan påverka självupplevd hälsa, 
individens vikt och risk för nedsättningar och sjukdomar (Rydqvist & Winroth, 
2002; Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). 
 
Den fysiska aktiviteten och konditionsnivån var varierande bland deltagarna i 
hälsoprofilsbedömningarna. Både hög konditionsnivå och hög fysisk aktivitet 
fanns samt låg konditionsnivå och låg fysisk aktivitet bland de som deltog i 
hälsoprofilsbedömningarna. Det var 39-45 % av deltagarna på tre skolor som var 
fysiskt inaktiva medan 67 % av deltagarna på skola D var fysiskt inaktiva. 
Resultatet på tre skolor stämmer inte överens med övriga befolkningen i Sverige. 
Där 60-70 % är fysiskt inaktiva (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). På skola D 
var det få av deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna som var fysisk aktiva 
samtidigt som de hade en låg andel överviktiga och flest deltagare i hög ålder (50-
65 år). Att vara fysiskt inaktiv och ha låg konditionsnivå ökar risken för ohälsa 
och olika symtom (Andersson, 1987).  
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Övervägande hade deltagarna i hälsoprofilsbedömningarna en hög medelålder, det 
fanns flest deltagare i åldern 45-47 år. Hur hög medelålder det var kunde påverka 
resultatet av studien som upplevda symtom och stress (Verhoeven, Kraaij & 
Maes, 2003). Till sist fanns en högre andel kvinnor bland deltagarna i 
hälsoprofilsbedömningarna, skola C hade flest deltagande kvinnor (93 %). I 
Sverige fanns också en stor andel kvinnor bland lärare (Lärarnas riksförbund, 
2011). Studier hade visat att kvinnor upplever en sämre hälsa, mindre avkoppling 
och högre trötthet jämfört med män som potentiellt kunde påverka resultatet av 
studien (Paoli & Mellié, 2001; Dellve et al. 2006), som stress, upplevd hälsa och 
trötthet.  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Det finns inte många studier som undersöker skolpersonals hälsa och 
hälsofördelning därför kan studien ge en ökad kunskap om detta. Studien ger 
också en ökad kunskap om förekomst av stress i arbetssituationen och i 
arbetsmiljön bland deltagarna. Eftersom det var en relativt stor del av deltagarna i 
hälsoprofilsbedömningen som upplevde en hög stress rekommenderas att insatser 
för förebyggande av stress och stresshantering genomförs. Även att arbetsgivaren 
erbjuder deltagarna stresshantering och stöd. För att kunna minska kronisk stress 
och minska risken för att stressjukdomar uppkommer, såsom utbrändhet, 
sjukskrivning och förekomst av symtom (Paoli, & Mellié, 2001; Conrad, & 
Tangen, 2009). Stress kan påverka hälsa och hälsoupplevelser negativt.  
 
Det var också många av deltagarna som ofta upplevde symtom som kan leda till 
sjukskrivningar, utbrändhet och sjukdomar (Paoli, & Mellié, 2001). Förekomst av 
symtom kan indikera att det finns problem i arbetsmiljön (Glemne red, 2008; 
Nielsen, & Persson Waye, 2010; Richards, 2012). Därför rekommenderas insatser 
i arbetsmiljö på gruppnivå och individuella insatser. Speciellt på de skolor där det 
också fanns deltagare med ett högt blodtryck, hög upplevd stress, symtom och 
mindre bra hälsa indikerar att det kan finns stora risker för sjukskrivning och 
utbrändhet (Jacobsson et al, 2001; Griva, & Joekes, 2003). 
 
Fysisk aktivitet kan minska upplevelsen av stress men också andel symtom som 
huvudvärk, magvärk, rygg- och nackvärk med flera (Hassmén, Hassmén, & Plate, 
2003). Fysisk aktivitet kan också minska behov av medicin och risk för framtida 
funktionsnedsättningar (Ibid.). Arbetet kan främja till fysisk aktivitet genom att 
till exempel ha en friskvårds timme där personalen får utöva fysisk aktivitet eller 
att arbetsgivaren betalar en del av individens kostnader för till exempel 
medlemskap på gym. Fysisk aktivitet har en stor påverkan på sjukfrånvaro, 
sjukskrivningar, upplevd hälsa och kan bidra till en normal vikt (Malmgren, & 
Andersson, 1981; Rydqvist, & Winroth, 2002; Statens folkhälsoinstitut, 2008).  
 
Det var få av den deltagande skolpersonalen som upplevde ensamhet på 
arbetsplatsen, detta indikerar att de kan ha tillgång till ett socialt stöd som kan 
fungera som en stödjande faktor. Det är inte bara socialt stöd som är viktigt att ha 
tillgång till i arbetsmiljön utan även en balans mellan krav och tillgång till 
resurser (Glemne red, 2008; Richards, 2012).  Fler studier på deltagarna och deras 
arbetsmiljö rekommenderas för att identifiera vilka faktorer som ligger bakom 
resultaten. Till exempel att genomföra öppna intervjustudier (kvalitativ metod) 
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(Bryman, 2011) för att få fram vilka individuella behov och resurser som finns 
bland skolpersonalen, och vilka förändringar som behövs i arbetsmiljön. Då det 
har visat sig att insatser som genomförs riktat mot det behov som deltagarna har 
identifierat, ofta har större potential att lyckas (Naidoo, & Wills, 2009). Sedan bör 
fokus ligga på identifierade friskfaktorer och stärkande faktorer för att främja och 
stärka skolpersonalens hälsa (Kindenberg, 2005). En identifiering av dessa 
friskfaktorer och stödjande faktorer kan också fås genom att kvalitativa intervjuer 
genomförs (Bryman, 2011).  
 
Till sist bör studier och kartläggningar genomföras på övriga skolors personal i 
kommunen för identifiering av individuella faktorer och faktorer i arbetsmiljön 
som kan påverka skolpersonalens hälsa och hälsoupplevelser. Med kartläggningen 
kan jämförelser mellan skolor, kön, åldrar och yrken genomföras som ger en 
viktig kunskap. Med denna kunskap kan riktade insatser, förändringar och 
förbättringar genomföras på olika nivåer för att främja skolpersonalens hälsa med 
fokus på friskfaktorer saör att få fram en minskning av sjukskrivningar, ohälsa, 
stress och symtom. 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 
Projekttitel: Skolpersonals hälsostatus 

– fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar  

 Projektledare: Maria Fridelind  

 Handledare: Matilda Ahl och Lena Kransberg.  

    Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  x 
 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 
en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  x 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 
beroende av försöksledaren)? 

  x 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 

   Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

x   

http://www.epn.se/


 
 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

x   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 
förekommande fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: Ljungby2012-03-06 
………………………………………………………………………………………. 
Projektledare eller motsvarande: Maria Fridelind 
………………………………………………………………………………………. 
Studerande 
………………………………………………………………………………………. 
Blekinge tekniska högskola 
………………………………………………………………………………………. 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
Maria Fridelind 
………………………………………………………………………………………. 
Handledare: Matilda Ahl 
………………………………………………………………………………………. 
Universitetsadjunkt Folkhälsovetenskap 
………………………………………………………………………………………. 
Blekinge tekniska högskola sektionen för hälsa 
………………………………………………………………………………………. 

Underskrift av handledare: 
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