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Förord 
När CFBUPH bildades 2009 sattes målet högt: att 
etablera en nationellt och internationellt slagkraftig 
forskningsinstitution, med stark bas i Värmland. Efter tio 
framgångsrika år har vi kommit långt på den vägen. Vi 
är ingen kusin från landet som ses snett på över axeln. Vi 
har nått erkännande både inom och utanför vårt land. 
Och vi syns och hörs flitigt i media både lokalt och natio-
nellt, och ibland också internationellt. Forskare från CF-
BUPH har också haft nyckelroller i Socialstyrelsens arbete 
med att rigga nationella studier om ungas psykiska hälsa 
och vid Kungl. Vetenskapsakademins State of the science 
konferenser om barns och ungdomars psykiska hälsa.

Även det siffermässiga bokslutet för CFBUPH:s 
första tio år vittnar om stora framgångar. Vi producerar 
årligen ett 15-tal vetenskapliga artiklar som publiceras 
och citeras internationellt. Utbildning och träning av 
unga forskare har också varit en självklar del av verk-
samheten. Fem doktorander vid CFBUPH har hittills 
disputerat. Stora externa forskningsanslag har burit upp 
forskningen vid CFBUPH. Utan en tidig grundplåt på 
5 miljoner kr från Statens folkhälsoinstitut hade vi inte 
kunnat bilda CFBUPH år 2009. När vi 2012 beviljades 
ett programanslag kunde vi flytta fram positionerna yt-
terligare. Anslaget var självfallet också ett erkännande av 
vår forskning och centrumets potential. Med Forte-pro-
grammet som bas har vi lyckats med att attrahera bidrag 
också från andra forskningsfinansiärer och offentliga 
myndigheter. Det interna stödet från universitetet har 
dock inte stått i paritet till inflödet av externa bidrag. I 
universitetets utlysningar till starka forskningsmiljöer har 
vi ratats eftersom vi numerärt varit för få för att avbildas 
på ett storgruppsfoto vilket var en viktig del i bedöm-
ningsprocessen.

Allt sedan starten har organisationsbygget vägletts 
av en tydlig strategi. Nyckelorden har varit fokusering, 
hög vetenskaplig kompetens, starkt ledarskap, extern 
rekrytering, hårt arbete och alliansskapande. Redan vid 
starten av CFBUPH fanns nationella och internationella 
forskarkontakter att kapitalisera på. Till CFBUH:s första 
styrelse kunde flera nationellt ledande forskare knytas. 
Den starka kompetensprofilen har bibehållits också 
hos de tre efterföljande styrelserna. När vi utformade 
Forteprogrammet lyckades vi samla flera mycket namn-
kunniga forskare i ett Advisory Board, däribland Sir Mi-
chael Rutter, den mest ansedde forskaren i världen inom 
området child developmental psychopathology. Vi har 
också utvecklat ett nära samarbete med andra universitet, 
i första hand med Göteborgs universitet, institutionen 
för pedagogik och specialpedagogik vilken är vår samar-
betspartner i Forteprogrammet.

I ett kvarts sekel, alltsedan 1990-talets ekonomiska 
kris, har ungas psykiska hälsa varit en av folkhälsopo-
litikens mest uppmärksammade frågor. Allt tyder att 
ungas psykiska hälsa kommer att inta en central plats 
under många år framöver. I denna kontext har CF-
BUPH verkat under 10 år, och kommer att verka också 
i framtiden. Vi har bidragit med viktig kunskap om hur 
ungas psykiska hälsa förändrats över tid – och visat att 
det även bland unga finns socioekonomiska skillnader 
i hälsa. Vi har också visat att den oro för familjens eko-
nomi som följde i 1990-talskrisens spår var en drivande 
faktor bakom den tidens ökning av psykisk ohälsa. Tio år 
efter bildandet är utmaningarna fortfarande stora. Den 
självrapporterade psykiska ohälsan har aldrig varit så hög 
som den är nu samtidigt som frågetecknen fortfarande 
är många när ökningarna ska förklaras. CFBUPH står 
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förberett på att anta också framtidens utmaningar. Vi 
vill bidra till att förbättra barns och ungdomars psykiska 
hälsa och välbefinnande genom excellent och tvärveten-
skaplig forskning med fokus på sociala och ekonomiska 
levnadsförhållanden.

Vi förstärker vår slagkraft och kompetens genom 
nya rekryteringar, nu närmast ytterligare en professor. 
Och vi intensifierar vårt samarbete lokalt, nationellt och 
internationellt. Många av de frågor som väntar på svar 
förutsätter mer och bättre forskningsdata. Det är därför 
som vi enträget arbetar för att nästa år kunna genomföra 
en Ung i Värmland undersökning, i så fall den nionde 
i ordningen sedan starten. Vi påtalade också behovet 
av en ny nationell kartläggning när socialminister Lena 
Hallengren besökte CFBUPH tidigare i vår. Totalun-
dersökningar på regional och nationell nivå skapar goda 
förutsättning för lokalt folkhälsoarbete, något som un-
derstryks av rektor Sven-Erik Rehn i en intervju i denna 
jubileumsbok. Ungas psykiska ohälsa uppfordrar till 
insatser för bättre uppväxtvillkor och till förebyggande 
och hälsofrämjande interventioner i skolor. En särskild 
uppgift är att säkerställa att de insatser som görs baseras 
på evidensbaserade program med dokumenterad effekt. 

Det är många som bidragit till CFBUPH:s fram-
gångar, inte minst våra duktiga forskare, ledamöterna i 
Advisory Board och i CFBUPH:s styrelser. Samarbetet 
med kollegorna vid Göteborgs universitet har självfal-
let betytt mycket, liksom det goda samarbetet med och 
stödet från Landstinget i Värmland (numera Region 
Värmland). Stödet från rektorerna Kerstin Norén, Åsa 
Bergenheim och Johan Sterte har också varit betydelse-
fullt. Ett särskilt tack går till den nyutnämnde heders-
doktorn vid Karlstads universitet, Sture Nordh, som i 
egenskap av universitetsstyrelsens ordförande i februari 
2009 klubbade beslutet om att inrätta CFBUPH. 

Curt Hagquist
Föreståndare och grundare av CFBUPH

Professor Curt Hagquist. Foto: Jessica Segerberg
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• BAKGRUND

Med Värmland som bas. Ett slagkraftigt cent rum, både 
nationellt och internationellt, för forskning om barns 
och ungdomars psykiska hälsa. Det är målet. Att förena 
forskning och praktiskt tillämpat folkhälsoarbete har 
också alltid varit viktigt och vägledande för CFBUPH.  

Tio framgångsrika år har gått sedan styrelsen för Karl-
stads universitet beslutade att inrätta cent rumbildningen 

CFBUPH - Centrum för forskning om barns och 
ungdomars psykiska hälsa. Beslutet togs den 19-20 
februari 2009. I oktober samma år hölls den officiella 
invigningen. 

• Tydlig potential
Till grund för centrumbildningen låg mångårig forskning 
om barns och ungdomars psykiska

Universitetsstyrelsens ordförande Sture Nordh klipper bandet vid invigningen av Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa 
den 6 oktober 2009, assisterad av rektor Kerstin Norén till vänster och föreståndare Curt Hagquist till höger. Foto: Lars Hedelin.

En slagkraftig tioåring
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hälsa. Forskning som bedrivits sedan slutet av 1980-ta-
let. Först skedde det i landstingets regi, bland annat vid 
Centrum för folkhälsoforskning, och senare vid Karl-
stads universitet. Under alla år fanns en uttalad ambition 
att överbrygga gapet mellan epidemiologisk bevakning 
och tillämpat folkhälsoarbete, alltså förena teori och 
praktik. 

Efter flytten från landstinget till universitetet växte 
verksamheten. Här fanns en fungerande forskargrupp, 
utvecklade samarbeten både lokalt och nationellt samt 
goda internationella kontakter. Potentialen var tydlig. 
För att forskningen skulle utvecklas vidare behövdes 
också en stabil organisatorisk plattform. Diskussioner 
om en centrumbildning tog fart.  

• Grundplåten på plats
Men pengar saknades. En avgörande förutsättning för att 
skapa ett forskningscentrum är att det finns en långsiktig 
finansiering. Hösten 2008 kom den nödvändiga eko-
nomiska grundplåten på plats. Statens folkhälsoinstitut 
beviljade centrumet och Karlstads kommun 9,5 miljoner 
kronor till ett gemensamt hälsoförebyggande skolprojekt. 
Drygt hälften av anslaget gick till centrumet. De fem 
viktiga miljonerna skapade förutsättningar för de första 
årens forskning. 

Redan i ansökan till universitetsstyrelsen om centrum-
bildandet slogs det långsiktiga målet fast: ”Att genom 
profilering och stark fokusering etablera ett nationellt 
och internationellt slagkraftigt centrum, med en stark 
bas i Värmland.”
Föreståndare för centrumet blev dess initiativtagare, 
forskaren Curt Hagquist, socionom och doktor i socialt 
arbete, numera professor i folkhälsovetenskap.

Han utsågs av rektor Kerstin Norén den 1 juni 2009. 
Samtidigt tillsatte hon en styrelse som sammanträdde 
tre dagar senare. CFBUPH kunde nu på allvar börja sitt 
arbete.

• Varumärket stärks
Genom att CFBUPH bildades blev forskargruppen mer 
synlig inom och utanför universitetet. Både den  organi-
satoriska plattformen och varumärket stärktes. Det ledde 
till en rad positiva resultat. Samverkan både inom och 
utom universitet ökade, möjligheter att kommunicera 
forskningsresultat förbättrades, möjligheter till extern 
finansiering ökade och rekryteringen av doktorander och 
forskare underlättades.

Centrumets första år präglades av stort engagemang både 
regionalt och nationellt. Undersökningen Ung i Värm-
land fortsatte att spela en viktig roll och i april 2011 
genomfördes den åttonde datainsamlingen, med högt 
deltagande av de värmländska niondeklassarna. 

• 19–20 februari 2009: Styrelsen för Karlstads 
universitet beslutar att inrätta Centrum för 
forskning om barns och ungdomars psykiska 
hälsa, CFBUPH. 

• 1 juni 2009: Verksamheten startar i och med 
att rektor utser en föreståndare och tillsätter 
en styrelse för CFBUPH. 

• 6 oktober 2009: CFBUPH invigs officiellt 
vid en ceremoni med universitetsstyrelsens 
ordförande Sture Nordh som 
invigningsförrättare och universitetets rektor 
Kerstin Norén som invigningstalare.
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• BAKGRUND

• Rivstart
Samarbetsprojektet med Karlstads kommun, Skolan 
förebygger, fick en rivstart och centrumets forskare 
genomförde omfattade datainsamlingar bland mellan-
stadie- och högstadieelever i Karlstads kommuns skolor.  
I detta arbete spelade centrumets doktorander en viktig 
roll vilket senare resulterade i tre doktorsavhandlingar. 

CFBUPH fanns också med på den nationella scenen. 
Föreståndare Curt Hagquist deltog både i förberedel-
serna inför och i analysarbetet efter SCB:s nationella 
kartläggning 2009 av skol elevers psykiska hälsa. Som 
deltidsanställd projektledare vid Kungl. Vetenskapsaka-
demien var han också huvudansvarig för de två state of 
the science-konferenser om ungas psykiska hälsa som 
akademien anordnade 2010.

• Fyra avhandlingar
Under de första åren lades starkt fokus på att samla in 
forskningsdata. Det medförde att publiceringsvolymen 
i vetenskapliga tidskrifter var lägre under centrumets 

första år än under centrumets senare år. De omfattande 
datainsamlingarna tjänade dock som en investering för 
framtiden, med fyra doktorsavhandlingar som tydliga 
bevis. Ung i Värmland har också blivit en ovärderlig 
databas för senare års forskning om förändringar i ung-
domars livsvillkor och psykiska hälsa.

När Skolan förebygger avslutades 2012 aktualiserade 
på nytt frågan om långsiktig finansiering av centrum-
ets verksamhet. Mycket arbete lades ned på att skriva 
forskningsansökningar, ett arbete som gav resultat. Det 
statliga forskningsrådet FAS, senare Forte, beviljade CF-
BUPH sex miljoner kronor för perioden 2013 till 2015. 
Forskningen gällde effekterna av förändrade livsvillkor 
på barns och ungdomars psykiska hälsa.

Medsökande var institutionen för pedagogik och speci-
alpedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningen gick 
bra och Forte beviljade ytterligare sex miljoner kronor 
för perioden 2016 till 2018.

• Invigningen, det var en otroligt stor dag.
• Pengarna från Forte, det absolut viktigaste
 och mest omfattande anslaget.
• Årets jubileumskonferens, den är ett tecken
 på att vi lyckats.
• Ung i Värmlands potential, studien är mer
 betydelsefull än någon annan.
• Det goda samarbetet med landstinget, regio- 
 nen och relationen med forskningsvärlden.
•  Socialminister Lena Hallengrens besök i maj 
   2019.
•  Den höga produktionen av vetenskapliga 
 artiklar. 

Professor Curt Hagquist 
listar höjdpunkterna under 
tio år som föreståndare för 
CFBUPH.

Foto: Jessica Segerberg



11

Bredd och långsiktighet gör studien unik

Ung i Värmland har rönt stor uppmärksamhet också nationellt och genererat ett stort antal vetenskapliga artiklar i  
svenska och internationella tidskrifter.

Forskningsstudien Ung i Värmland har undersökt elevers 
drogvanor och psykiska hälsa sedan 1980-talet. Bredden 
och långsiktigheten gör studien unik. 

Ung i Värmland började som en kartläggning av ungdo-
mars alkoholvanor men utvecklades till en bred forsk-
ningsstudie om skola, fritid, hälsa, sociala förhållanden 
och uppväxtvillkor. Mellan åren 1988 och 2011 gjordes 
åtta stora datainsamlingar. Alla Värmlands 16 kommu-

ner deltog och cirka 23 000 ungdomar i årskurs nio har 
genom åren svarat på frågorna. Projektledare för Ung i 
Värmland är sedan starten Curt Hagquist.
Det var landstingets samhällsmedicinska enhet, läns-
skolnämnden och Värmlands nykterhetsförbund som 
hösten 1987 gick samman med syftet att öka kunskapen 
om värmländska ungdomars hälsa och sociala situation. 
Samtidigt såg de en möjlighet att stödja det lokala hälso-
arbetet i skolor och kommuner.

• UNG I VÄRMLAND
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• UNG I VÄRMLAND

• Imponerande svarsfrekvens
Den första undersökningen gjordes ett år senare. Alla 
högstadieskolor i de värmländska kommunerna del-
tog. Imponerande 90 procent av eleverna i årskurs nio 
svarade på formuläret. Frågorna som besvarades under 
lektionstid handlade om skolmiljö, mobbning, hälsa, 
rökning, alkohol och mycket annat. 

När landstingets Centrum för folkhälsoforskning bilda-
des 1989 fick Ung i Värmland en given plats. Senare blev 
Karlstads universitet och CFBUPH  studiens hemvist. 
Nya data samlades in vart tredje år ända fram till och 
med 2011. Den långa tidsserien gör det möjligt att se 

hur psykisk hälsa och drogvanor förändrats över tid, 
skillnader mellan pojkar och flickor framgår, liksom mel-
lan kommunerna och mellan Värmland och riket som 
helhet.

• Nära samarbete
Under alla år genomfördes Ung i Värmland i nära 
samarbete med de värmländska kommunerna och 
länets regionala organisationer. Men efter två decennier 
av samarbete förbyttes den starka uppbackningen i ett 
motstånd. Flera kommuner drog sig ur bland annat med 
motiveringen att de hade egna studier. 

Skolmiljö, mobbning  och hälsa
Resultat från Ung i Värmland 1988 - 2011

Curt Hagquist

Karlstad University Studies   |   2012:33

Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Alkohol-, narkotika- och 

tobaksvanor bland nionde-

klassare
Resultat från Ung i Värmland 1988 - 2011

Curt Hagquist

Karlstad University Studies   |   2012:34
Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsaFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

C
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Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland 

niondeklassare

I föreliggande rapport redovisas data om alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland 

niondeklassare i Värmland. Redovisningen baseras på material insamlat i forsknings-

projektet Ung i Värmland åren 1988, 1991, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008 och 2011. 

Resultaten från 2011 års undersökning visar att alkoholkonsumtionen bland ung-

domar 2011 var den lägsta sedan Ung i Värmland undersökningen startade 1988. 

Andelen icke-konsumeter var högre än 1988 och andelen regelbundna alkohol- 

konsumenter var lägre än 1988. Efter en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen från 

1988 till 1998 har konsumtionen minskat vid varje undersökningsår. Särskilt stor 

har minskningen varit för pojkar. Detta har inneburit att andelen icke-konsumenter 

2011 var högre bland pojkar än bland flickor och att andelen regelbundna alkohol-

konsumenter var högre bland flickor än bland pojkar. Vid den första Ung i Värmland 

undersökningen 1988 var förhållandet mellan pojkar och flickor det omvända. 

Även resultaten för användning av narkotika och tobak visar en nedåtgående trend. 

Andelen dagligrökare och snusare var 2011 den lägsta som noterats sedan starten 

av Ung i Värmland 1988. Likaså var år 2011 andelen som använt narkotika den 

lägsta sedan 1998 då frågan om narkotika för första gången ingick i Ung i Värmland  

undersökningen.

Författare:

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för 

forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet. Han är 

projektledare för Ung i Värmland sedan starten 1988. 

Karlstad University Studies   |   2012:34
ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-439-0

Utmärkande för Ung i Värmland
• Den långa tidsserien, med start redan på 1980-talet. 
• Det breda anslaget; både skola och fritid, såväl hälsa
 som livsstil och drogvanor. 
• Totalundersökning; vänder sig till niondeklassare 
 i alla skolor och kommuner i Värmland. 
• Det höga deltagandet; svarsfrekvensen har som
 högst varit 90 procent och som lägst 83 procent. 
• Välfungerande frågor om psykosomatiska besvär.
• Barnperspektivet; redan vid första undersöknings-
 tillfället 1988 fanns frågor om elevernas möjligheter
 att påverka sin skolsituation. 
• Frågor om elevernas förstahandsval till gymnasie-
 skolan, vilket gör det möjligt att analysera hälsa och 
 skolförhållanden för ungdomar med olika studieinriktningar. 
• Data har legat till grund för ett betydande antal
 forskningsstudier.

Datainsamlingen sker med ett frågeformu-
lär som delas ut i klasserna och besvaras 
anonymt. Frågorna handlar om bland 
annat om skolmiljö, mobbning, hälsa, 
rökning, alkohol, narkotika.
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Från flera håll har framförts önskemål om att Ung i 
Värmland ska få en fortsättning. Ambitionen från CF-
BUPH är att undersökningen ska återupptas under 2020. 
Diskussioner med de värmländska kommunerna pågår.

Ung i Värmland speglar en tid med mycket djupgående 
samhällsförändringar. När studien genomfördes första 
gången 1988 rådde fortfarande full sysselsättning på den 

svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten var låg. 
Världspolitiken dominerades av de två supermakterna 
USA och Sovjet. Berlinmuren stod symbol för Europas 
uppdelning i öst och väst. I denna kontext gav Ung i 
Värmland ovärderliga baslinjedata. Betydelsen kunde 
inte förutses då men blev uppenbar strax därefter då 
muren föll och Sovjet systemet rämnade.
 

Den långa tidsserien gör det möjligt att se hur psykisk hälsa och drogvanor ändrats över tid bland de värm-
ländska 16-åringarna.
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• UNG I VÄRMLAND

• 90-talskrisen slog hårdast mot ungdomar
I början 1990-talet gick Sverige in i den djupaste 
ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Ungdomar 
drabbades mer än någon annan åldersgrupp av den 
höga arbetslöshet som följde, särskilt under krisens 
inledning. 

Frågorna i Ung i Värmland om oro för familjens 
ekonomi och arbetslöshet, om hotet om ett kärn-
vapenkrig och miljöförstöringen har fungerat som 
viktiga indikatorer på de stora samhällsförändringar 
som ägt rum och som speglas i resultaten från Ung i 
Värmland. 

Psykosomatiska besvär av högre grad bland pojkar och flickor i årskurs 
9, fördelat efter undersökningsår. Ung i Värmland, 1988-2011.

Regelbunden alkoholkonsumtion bland pojkar och flickor i årskurs 9, 
fördelat efter undersökningsår. Ung i Värmland, 1988-2011.

UiV	  88-‐11_Diagram	  (CF140806-‐CF140811)	  
	  

	  	  	  	  

Figur	  1.	  Förekomst	  av	  högre	  grad	  av	  psykosomatiska	  besvär	  bland	  pojkar	  och	  flickor	  i	  årskurs	  9,	  fördelat	  efter	  undersökningsår.	  Ung	  i	  Värmland,	  1988–2011.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Figur	  2.	  Alkohol	  (du	  hade	  figurtexten)	  	  

	  

0	  
5	  

10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  

1988	   1991	   1995	   1998	   2002	   2005	   2008	   2011	  

Pr
oc

en
t	  >

	  P
90

	  
Pojkar	  

Flickor	  

0	  
5	  

10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  

1988	   1991	   1995	   1998	   2002	   2005	   2008	   2011	  

Pr
oc

en
t	  	  

Pojkar	  

Flickor	  

Psykosomatiska besvär av högre grad bland pojkar och flickor i årskurs 
9, fördelat efter val av gymnasieprogram och undersökningsår. Ung i 
Värmland 1995-2011.
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– Genomför undersökningen igen

Storfors är Sveriges bästa skolkommun� Här har 
det förebyggande hälsoarbetet bland eleverna 
alltid varit viktigt� Ung i Värmland användes ti-
digt som ett hjälpmedel, berättar Sven-Erik Rhen, 
skolchef och rektor vid Vargbroskolan�  
– Jag skulle gärna se att undersökningen genom-
förs igen, säger han�

Sven-Erik Rhen har varit skolledare under större delen av 
sitt yrkesliv och kom redan 1988 i kontakt med forsk-
ningsstudien Ung i Värmland. Niorna på Vargbroskolan 
deltog under alla år undersökningen genomfördes. Som 
rektor såg Sven-Erik till att erfarenheterna kom till nytta 
i den egna verksamheten.

Undersökningen Ung i Värmland har varit till stor nytta för det lokala folkhälsoarbetet på Vargbroskolan. Sven-Erik Rehn hoppas att  
studien återupptas. Foto: Jessica Segerberg.

I bästa skolkommunen användes Ung i Värmland tidigt som hjälpmedel
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• UNG I VÄRMLAND

– För mig var Ung i Värmland ett kvitto på hur vi lyckats 
de senaste tre åren. 

EN VÄCKARKLOCKA
Resultaten användes för att förbättra skolmiljön och 
tidigt upptäcka strukturella problem bland eleverna, men 
studien låg också till grund för det kommunala folk-
hälsoarbetet. Han kallar undersökningen för en väckar-
klocka. Den visade både det som var bra och det som 
kunde förbättras.

– Ta till exempel rökning, något år såg vi att fler 
börjat röka. Vad gör vi nu? Statistiken blev ett avstamp 
inför nästa period om vad vi behövde fokusera på. Tre år 
senare kunde vi se om vårt arbete gett resultat.

Att undersökningen täckte in olika områden och 
behandlade ungdomarnas hela livssituation var en stor 
fördel, tycker Sven-Erik. Många enkäter behandlar delar 
av elevernas liv men här fanns en helhetstanke.

– Och frågorna var allmängiltiga. Sömn, mat, trivsel 
… sånt som varit relevant för skolan sen 1842. Männis-
kors basbehov i livet förändras inte.

Självklart förändras mycket annat och nya frågor 
behöver konstrueras, men stommen i enkäten är tidlös, 
anser Sven-Erik. 

Att frågorna ställts regelbundet till alla niondeklassare 
i Värmland under 23 år gör att resultaten blir använd-
bara både inom forskningen och i den egna skolan.  

– Jag önskar att studien tas upp igen. Men det får inte 
gå för länge. 

GODA RELATIONER
Det är vanlig vardag på Vargbroskolan med telefoner som 
ringer i ett och elever som rör sig i alla riktningar. Sven-
Erik är en central gestalt mitt i korridoren. Han trivs bland 
ungdomarna och de med honom. Känslan är tydlig. Rektor Sven-Erik Rhen. Foto: Jessica Segerberg.
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– Det gäller att skapa goda relationer. Det är viktigt 
både för hur vi mår och hur vi lär oss. Har man relation 
till en människa bryr man sig om hur den mår. Kunskap 
är inte bara hur lite eller mycket matte man kan. Kun-
skap är hur man förhåller sig till varandra. 

TOPPAR LISTAN
Att hålla fast i det som är bra är lika viktigt som att 
uppmärksamma och åtgärda brister. Men de negativa 
siffrorna blir lätt tunga, särskilt om de är många.

– Den som presterar goda resultat i mätningar tycker 
att det är roligt, för den som inte lyckas lika bra kan det 
kännas utpekande. 

Storfors kommun vet vad det innebär att toppa listor 
och få positiv publicitet. Under många år har de legat 
bra till i SKL:s ranking av skolkommuner. De senaste två 
åren har de utsetts till bästa skolkommun. 

– Jag ser hur det skapar intresse, skolan nämns i posi-
tiva sammanhang, folk trivs, det blir lättare att rekrytera, 
ja, det ena ger det andra. 

VILL INTE DELTA
För skolor som har det tungt blir det istället en negativ 
spiral. Lusten att mäta och jämföra minskar. Det kan 
påverka viljan att delta i undersökningar, tror Sven-Erik.

– Men det går inte att bli bättre om man inte får syn 
på bristerna. Jag tror att det många gånger är en fråga om 
hur resultat presenteras. Det får inte bara bli fokus på 
det negativa. Skolinspektionen gör det misstaget, tycker 
jag, och skriver enbart om det som måste förbättras. Det 
finns alltid bra saker och de måste också belysas. 

Förebyggande hälsoarbete har alltid varit viktigt på Vargbrosskolan. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har de senaste två åren ran-
kat Storfors som Sveriges bästa skolkommun. Foto: Jessica Segerberg
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• UNG I VÄRMLAND

Foto: Karlstads kommun.

Ung i Värmland behöver återupptas� Att bryta en 
forskningsstudie efter så lång tid är olyckligt� 
Det anser Linda Larsson, oppositionsråd för 
Socialdemokraterna i Karlstads kommun, och 
Elisabeth Kihlström, regionråd för Kristdemokra-
terna i Region Värmland� Båda är nya ledamöter 
i styrelsen för CFBUPH�

Att följa samma åldersgrupp över lång tid, dessutom i 
det egna geografiska området, är ovärderligt. Resultaten 
från Ung i Värmland behövs både som underlag då po-
litiska beslut fattas och för uppföljning av åtgärder som 
satts in, tycker Elisabeth Kihlström och Linda Larsson.

– Vi vill verka för att studien återupptas nästa år, 
säger de.

FRI OCH OBEROENDE FORSKNING
Att forskningen får vara fri och oberoende är en självklar 
ingång. Samverkan och utbyte mellan kommunerna och 
universitetet behövs, men Linda Larsson vänder sig mot 
tanken att undersökningar ska beställas. 

– Det är oerhört viktigt att forskningen står fri. Jag 
tycker att kommunerna borde bidra till det och vilja 
delta i studier som Ung i Värmland. 

Att få korrekta fakta ger jämförelsematerial både mel-
lan länets kommuner och över tid i den egna verksam-
heten. 

Då Ung i Värmland fortfarande genomfördes satt 
Linda Larsson i gymnasienämnden för Karlstad och 
Hammarö. Hon berättar om kontakten med studiens 
projektledare, hur han kom till politikerna och föredrog 
resultaten.

– Olyckligt bryta lång forskningsstudie
Styrelseledamöter tycker att undersökningen ska återupptas

Linda Larsson, op-
positionsråd för 
Socialdemokraterna i 
Karlstads kommun
– För mig är det viktigt 
att öka jämlikheten i 
samhället. Att förbättra 
barns och ungas hälsa är 
en del av det arbetet. Att 
ha forskningen nära är 
ett privilegium och det är 
oerhört angeläget att den 
får vara fri och obero-
ende. 

– Det hade stor betydelse. När besluten ska fattas 
är det avgörande vilka underlag som finns. Vi behöver 
också kunna följa upp och se om insatserna varit rätt.

NYA FORMULERINGAR
Att undersökningen bland länets niondeklassare legat 
nere sedan 2011 har flera orsaker. Bland annat tyckte 
ledande skolchefer att det tog tid från ordinarie verksam-
het och de valde att prioritera egna undersökningar om 
elevers hälsa. Det fanns också viss kritik mot enkätens 
utformning, att det till exempel saknades frågor om 
nätdroger och skärmtid.

– Visst, det går att justera formuleringar och lägga 
till aktuella företeelser, men ska frågorna ha bäring över 
tid går det inte att ändra upplägget. Det är inte upp till 
kommunerna att styra det, tycker Linda Larsson.
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Foto: Region Värmland.

ENGAGERAR UNGA VÄRMLÄNNINGAR
Hon ser också en fördel med att elever runt om i Värm-
land får vara med och bidra till forskningen. Det skapar 
intresse och förståelse. Elisabeth Kihlström resonerar i 
samma banor.

– Att värmlänningar blir tillfrågade har ett värde i 
sig. Det är här vi bor och lever. Ung i Värmland är våra 
fakta, säger hon. 

De båda styrelsemedlemmarna tycker att det är ett 
privilegium att ha forskningen nära, särskilt inom ett så 
prioriterat område som barns och ungas psykiska hälsa. 

VÅR TIDS UTMANING
Att engagera sig i CFBUPH:s styrelse ser de som ytterli-
gare en viktig uppgift i arbetet med att förbättra livsvill-
koren i Värmland.

– Att förstå och förebygga den psykiska ohälsan är en 
av vår tids allra största utmaningar. 

Elisabeth Kihlström har lång och bred erfarenhet 
inom hälso- och sjukvården - som distriktssköterska, 
universitetslärare och förtroendevald. Hon tycker att det 
behövs mer kunskap och ökat samarbete. 

– Vi behöver samverka över alla gränser för att få en 
samlad bild av läget för våra barn och unga i Värmland. 
Forskningen har en central roll i det förebyggande folk-
hälsoarbetet, konstaterar hon.

– Samverkan över gränser. Det behövs mer 
samarbete mellan forskningen, kommunerna 
och regionen, men även med aktörer inom 
civilsamhället, till exempel idrottsrörelsen. 
Hur kan vi jobba för att skapa en bra helhet 
för barn och unga, där finns mitt engage-
mang. I en tid då den psykiska ohälsan 
växer är det extra viktigt att vi tillsammans 
hittar lösningar på problemen och skapar 
bra miljöer för barn att växa upp i.

Det går inte att bli 
bättre om man inte 
får syn på bristerna. 
Jag tror att det 
många gånger är en 
fråga om hur resultat 
presenteras. Det får 
inte bara bli fokus på 
det negativa. 

”
Sven-Erik Rhen, 
skolchef och rektor

Elisabeth Kihlström, regionråd för Kristdemokraterna i  
Region Värmland�
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• SKOLAN FÖREBYGGER

Hälsoarbetet i skolan behövde stärkas� Reger-
ingen satsade 50 miljoner� Nio av dem hamnade i 
Karlstad� Under åren 2009 till 2011 drev kommu-
nen och CFBUPH det gemensamma projektet 
Skolan förebygger�  

Lärmiljöerna skulle bli bättre och det förebyggande 
hälsoarbetet utvecklas. Karlstads kommun satsade bland 
annat på utbildning i ledarskap och sociala relationer. 
Tre program dominerade: Ledarskap och förhållningssätt 
i klassrummet, Skolkomet samt SET.

SKAPA ARBETSRO
Det senare syftade till att utveckla barns och ungdomars 
sociala och emotionella förmåga. Metoden gick ut på att 

lära elever hantera känslor, få bättre självkännedom samt 
öka sin motivation och empati. De två andra program-
men fokuserade på lärarnas förhållningssätt. Målet var 
att stärka lärarens roll som ledare och att skapa arbetsro i 
klassrummet. 

Universitetets uppgift i Skolan förebygger var att följa 
hälsoutvecklingen och utvärdera kommunens insatser. 
Bland annat mättes psykisk hälsa och stress bland elev-
erna. Mobbning och skolmiljö var två andra områden 
som undersöktes genom frågeformulär från CFBUPH. 
Både elever på mellanstadiet och högstadiet deltog. Da-
tainsamlingar genomfördes också bland rektorer, lärare, 
skolsköterskor, kuratorer och föräldrar.

Miljoner till stärkt hälsoarbete

Miljoner satsades på bättre lärmiljöer och förebyggande hälsoarbete.
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MINSKAD MOBBNING
En beskrivande uppföljning gjordes med data från 
CFBUPH:s omfattande studie Ung i Värmland. Föränd-
ringar i Karlstads kommun kunde jämföras med övriga 
kommuner i Värmland.
Resultatet visade att klimatet i klassrummen blev bättre 
under den period som Skolan förebygger pågick. Ande-
len elever som ansåg att det ofta eller alltid var stökigt 
och bråkigt i klassrummet minskade. Andelen minskade 
väsentligt mer i Karlstad än i övriga Värmland. Det 
gällde också mobbning och konsumtion av alkohol.

Våren 2012 lämnades en slutrapport till Statens folk-
hälsoinstitut. Resultaten redovisades också för riksdagens 
socialutskott. Det skedde i januari 2013 då utskottet 
gästade Karlstads kommun och Landstinget i Värmland. 
Vid ett möte i maj samma år tog ett stort antal politi-
ker från olika nämnder i Karlstads kommun del av de 
positiva resultaten om ökad arbetsro och minskad mobb-
ning.

Efter att projektet avslutades har tre doktorsavhand-
lingar med anknytning till Skolan förbygger lagts fram, två 
om mobbning och en om hälsofrämjande arbete i skolan.

Socialminister Lena Hallengren besökte 
CFBUPH den 9 maj 2019 där hon mötte 
Curt Hagquist och Daniel Bergh. Diskus-
sionen handlade bland annat om vikten 
av att återuppta viktiga forskningsstudier 
nationellt och regionalt, att förbättra kun-
skapsöverföringen mellan akademi och 
samhälle och att satsa på evidensbaserade 
preventionsprogram. 

– Vi behöver veta att vi gör rätt saker 
och även lägger pengar på rätt insatser, då 
är det viktigt med universitetens enga-
gemang och centret här som verkligen 
fördjupar sig och bidrar till att vi ska veta 
och förstå mer, sa Lena Hallengren efter 
samtalet vid CFBUPH (Värmlands Folk-
blad 10 maj 2019).

Socialminister Lena Hallengren (S) i samtal med professor Curt Hagquist, i samband 
med besöket vid CFBUPH den 9 maj 2019. Foto: Peter Bäcker

BESÖKANDE MINISTER DISKUTERADE ÅTERUPPTAGANDE AV FORSKNINGSSTUDIER
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• SKOLAN FÖREBYGGER

– Glöm inte att fråga barnen

– Skolan är en viktig arena i folkhälsoarbetet� 
Och vi får inte glömma att fråga barnen� 
Linda Beckman och Louise Persson, tidigare dok-
torander vid forskningscentrumet, har båda lagt 
fram avhandlingar med anknytning till Skolan 
förebygger� 
De kom som unga folkhälsovetare till det nystar-
tade CFBUPH� Linda Beckman och Louise Pers-
son beskriver doktorandåren som utmanande 
och stimulerande� Men också krävande�

– Det var en lärorik och helt avgörande tid. Curt och 
gänget banade väg för oss in i forskningen.
Redan 2009 kopplades de till Skolan förebygger. Elevers 
hälsa och situationen i Karlstads grundskolor undersök-
tes genom enkäter och intervjuer. Materialet var omfat-
tande.

– Vi gjorde allt praktiskt i projektet – planerade, sam-
verkade, samlade in och analyserade data.

DRIVS AV NYFIKENHET
Efter slutrapporten våren 2012 fortsatte Linda och 
Louise att arbeta med avhandlingarna. Linda ägande sina 
studier åt mobbning, både nätmobbning och traditionell 
mobbning. Louise valde att fördjupa sig i skolans hälso-
främjande aktiviteter. 

– Nyfikenheten och önskan att lära sig mer är den 
ständiga drivkraften. Men också viljan att bidra med 
något till samhället, säger Linda.

Efter disputationen har de fortsatt att forska inom 
sina respektive områden. Båda arbetar i dag som lektorer 
i folkhälsovetenskap vid institutionen för hälsovetenska-

I dag arbetar Linda Beckman och Louise Persson som lektorer på 
institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet. Båda har 
fortsatt att forska och undervisar i dag inom området barn och hälsa. 
Foto: Jessica Segerberg. 

Linda och Louise, doktorander vid forskningscentrumet
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per vid Karlstads universitet. Med sin forskning hoppas 
de kunna förbättra situationen för barn och unga. 

PSYKISK OHÄLSA
– Vi behöver till exempel veta så mycket mer om orsa-
kerna bakom psykisk ohälsa, hur barn och unga ser på 
detta och hur vi mäter ohälsan över tid. 

Louise tycker också att det behövs mer forskning 
kring det som främjar psykisk hälsa.

– Vi får inte glömma bort att de flesta barn och unga 
är friska och rapporterar en god självskattad hälsa.

Men cirka 20 procent av den yngre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa. Forskning visar att den kan leda 
till sämre skolresultat, vilket i sin tur kan leda till låg 
självkänsla och aggressiva beteenden. 

Skolan är en av de viktigaste  arenorna i folkhäl-
soarbetet. Där finns möjlighet att från tidig ålder öka 
kunskap och medvetenhet om hälsans betydelse, både 
för att klara skolan och nå sina livsmål.

– En positiv skolmiljö kan bidra till att motverka 
de här problemen. Att stärka skoltrivsel och främja de 
sociala relationerna är en av mina hjärtefrågor, säger 
Louise.

FRÅGAR BARNEN
Hon har också alltid varit noga med att barnen tillfrågas. 
Forskningen får inte hoppa över själva målgruppen. 

– Vi behöver lyssna in barns röster än mer i hälso-
främjande arbete. Och ta barnkonventionen ytterligare 
ett steg, säger Louise. 

Att arbeta både med intervjuer och statistik ger en 
bredare insikt, anser hon. 

– Jag inhämtade till exempel barnens röster och åter-
kopplade till kommunen. Min förhoppning är att skolan 
tar del av barnens förslag till förbättringar när det gäller 
sociala relationer och trivsel. 

Men skolan är aldrig ensam i hälsoarbetet, poängte-
rar Louise. Många aktörer utanför hemmen och skolan 
finns för att stärka barn och ungas sociala skyddsnät. 
Till exempel gör organisationer, föreningar och företag 
viktiga insatser.

– Genom samverkan mellan skola, hem, arbetsliv och 
föreningar kan vi visa på framtidsmöjligheter i barnens 
liv och vardag. Vi kan öppna dörrar som de inte visste 
fanns.

LÅNGT FRAMME
Det förebyggande arbetet i Sverige har kommit långt 
jämfört med många andra länder. Linda jämför mobb-
ningsstatistik från Ryssland och de baltiska länderna. Där 
har 40 procent av barnen varit utsatta för någon form av 
mobbning. I Sverige är motsvarande siffra 10 procent.

– Vi gör ett jättearbete men det går inte att luta sig 
tillbaka.

Tre doktorander vid CFBUPH har lagt fram 
doktorsavhandlingar med anknytning till 
Skolan förebygger. De disputerade i folkhäl-
sovetenskap.

Linda Beckman 2013 och Lisa Hellström 
2015, båda med avhandlingar om mobbning 
bland ungdomar. 

Louise Persson disputerade 2016 med en 
avhandling om resultat kopplat till hälsofräm-
jande arbete i skolan.
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• SKOLAN FÖREBYGGER

Vilken ny kunskap har era avhandlingar 
Louise Persson har studerat häl-
sofrämjande aktiviteter i skolan, 
med fokus på sociala relationer, 
trivsel och klassrumsklimat. 

• Vilken ny kunskap 
bidrog din avhandling 
med?

– Den var viktig för att få en 
djupare kunskap om det hälsofräm-
jande arbetet som pågått i Karlstads 
kommuns grundskolor under tiden för Skolan förebyg-
ger, bland annat hur barn såväl som verksamhetschefer 
ser på skolmiljön, trivsel och klassrumsklimat.

Av de 1 247 barn i åldrarna tio till tolv år, som tillfrå-
gades i en av delstudierna, svarade 60 procent att de ofta 
eller ibland tyckte att det var stökigt och bråkigt i klass-
rummet. Något som kan få konsekvenser för arbetsro, 
inlärning och trivsel.

– Sammansättningen av klassen visade sig ha betydelse 
för hur barnen upplevde klimatet i klassrummet. 

Klassrumsklimatet upplevdes som mindre stökigt och 
bråkigt när andelen flickor var högre än andelen pojkar. 

– Även andelen elever med utländsk bakgrund ver-
kade påverka hur klimatet i klassrummet upplevs. 

I klasser som hade en högre andel barn med utländsk 
bakgrund upplevdes klassrumsklimatet som mer stökigt 
och bråkigt oavsett kön. Däremot upplevde inte elever 
med utländsk bakgrund detsamma. 

För att främja ett bra klimat i klassrummet är det 
värdefullt att se över hur klasserna sätts samman. 

Louise följde även hur det hälsofrämjande arbetet 
förändrades över tid i skolorna. Det var möjligt genom 

att koppla samman studien Ung 
i Värmland med projektet Skolan 
förebygger. 

– Det fanns två skolor som 
stack ut och hade de största för-
bättringarna. 

Båda arbetade schemalagt med 
ett specifikt program för att stärka 
arbetsro och ledarskap i klassrum-
met.

– Poängen är att de satsade 
systematiskt och uthålligt. Programmen i sig var egent-
ligen inte det viktiga utan långsiktigheten, att de höll ut 
över tid och att skolorna tog ett helhetsgrepp kring det 
hälsofrämjande arbetet. Det kan till exempel handla om 
att de utbildade all personal i ett program för att ha en 
gemensam plattform i det hälsofrämjande arbetet.

GODA RESULTAT
Avhandlingen visar att de skolmiljörelaterade prob lemen 
minskade under åren 2005 till 2011. Det blev bättre i 
hela Värmland, men Karlstad visade en större förbättring 
än övriga länet. 

– En uppgift som Karlstads kommun hade var också 
att sprida kunskaper som de förvärvat under tiden för 
Skolan förebygger till övriga kommuner i länet. Det kan 
vara en förklaring till förbättringen i hela länet, säger 
Louise.

– Allt talar för att projektet Skolan förebygger haft 
betydelse, konstaterar hon. 

Landet i övrigt hade motsatt utveckling under samma 
period. Där ökade de miljörelaterade problemen i sko-
lorna.

- Vi behöver lyssna in 
barns röster än mer i 
det hälsofrämjande ar-
betet. Och ta barnkon-
ventionen ytterligare 
ett steg, säger Louise 
Persson.

Foto: Jessica Segerberg
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Linda Beckman har studerat 
traditionell mobbning och nät-
mobbning för att kartlägga skill-
nader och likheter. Över 3 800 
högstadieelever deltog i studien.

• Vilken ny kunskap 
bidrog din avhandling 
med?

– Den traditionella mobbningen 
är fortfarande större än nätmobb-
ningen. En tydlig skillnad är att tjejer är mer utsatta på 
nätet. Inom den traditionella mobbningen finns nästan 
inga könsskillnader, killar och tjejer är lika utsatta.

Däremot är sannolikheten större att den traditionella 
mobbaren är en kille. På nätet är det ingen skillnad mel-
lan könen. Där mobbar pojkar och flickor lika mycket.

Studierna visade också att det fanns ett samband mel-
lan mobbning och psykosomatiska besvär, oberoende 
typ av mobbning.

MOBBNING ETT FOLKHÄLSOPROBLEM
Linda studerade även skolkuratorers och skolsköterskors 
erfarenheter av mobbning bland elever.

– Det framkom tydligt att de hade olika perspektiv. 
Skolsköterskorna med sin medicinska bakgrund såg 

mer till individen, medan beteendevetarna hade ett 
socialt perspektiv där gruppen, makt och status poängte-

rades. Det förebyggande arbetet 
mot mobbning formades olika 
beroende på vilken yrkeskategori 
som hade störst inflytande på 
skolan. 

De skadliga konsekvenser 
som mobbning innebär gör att 
mobbning bör betraktas som ett 
folkhälso problem.

– Mobbning är ett komplext 
fenomen som ändrar form i takt 

med förändringar i samhället.
Linda ser hur nätmobbning utmanar skolan på nya 

sätt men poängterar att det inte ska betraktas som en 
separat företeelse. 

– Nätmobbning och traditionell mobbning är snarare 
två sidor av samma mynt. 

- Nyfikenheten och öns-
kan att lära sig mer är 
den ständiga drivkraf-
ten. Men också viljan 
att bidra med något till 
samhället, säger Linda 
Beckman.

bidragit med Louise och Linda?

Det handlar om att barn ska 
må så bra som möjligt och 
lyckas i sitt skolarbete. ”
Bo Thåqvist, tidigare 
utvecklingsansvarig 
skol ledare i Karlstad

Foto: Jessica Segerberg
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• SKOLAN FÖREBYGGER

– Värdefullt att forskning finns på fältet
– Att forskningen finns på fältet är oerhört vär-
defullt� Tre mycket ambitiösa doktorander följde 
oss systematiskt över tid och såg vad vi gjorde�
Bo Thåqvist, tidigare utvecklingsansvarig skol-
ledare i Karlstad, berättar om kommunens kvali-
tetsarbete och om samverkan med CFBUPH� 

En brutal händelse som hotade det demokratiska syste-
met. Så beskriver Bo Thåqvist grunden för det omfat-
tande utvecklingsarbete som Karlstads kommun startade 
för drygt tio år sedan, och som sedan tillsammans med 
Karlstads universitet blev projektet Skolan förebygger. 

Den händelse han syftar på var då en rektor i Vålberg 
slogs ner av ett gäng unga nynazister. Brottet skakade om 
långt utanför kommunens gränser. Strukturella åtgärder 
krävdes och extra pengar beviljades. En lång rad före-
byggande insatser i samverkan med socialförvaltningen 
genomfördes. Bland annat metoder för att träna elevers 
sociala och emotionella förmågor. Även ledarskapet i 
klassrummet och arbetsro var två områden som stod i 
fokus. Över 800 lärare fick vidareutbildning.

– Vi tog tag i situationen och började jobba struktu-
rerat. Att arbetet sen beforskades blev en sådan resurs. 
Vi fick kvitto på att insatserna gav resultat, säger Bo 
Thåqvist.

NIO GEMENSAMMA MILJONER
Det var CFBUPH:s föreståndare Curt Hagquist som 
tog kontakt med Karlstads kommun och frågade om det 
fanns intresse av ett samarbete. Folkhälsoinstitutet hade 
utlyst 50 miljoner för att skola och forskning tillsam-
mans skulle arbeta hälsoförebyggande. I Karlstad fanns 
möjligheter till det  ”sektorsövergripande lokala arbete” 

som regeringen ville stärka.  
Bo Thåqvist förankrade tankarna i staben och en 

gemensam ansökan lämnades in. Karlstad blev en av sex 
kommuner i landet som beviljades pengar.

– Vi tillhörde de tre som fick mest, totalt nio miljoner. 

STYRDE MOT FORSKNING
Styrningen mot forskning var detaljerad från Folk-
hälsoinstitutet. Fem av de nio miljonerna avsattes för 
CFBUPH:s studier. Med frågeformulär och intervjuer 

Folkhälsoinstitutet fick 50 miljoner till förebyggande insatser där sam-
verkan mellan akademien och fältet prioriterades. Karlstads kommun 
och Karlstads universitet genomförde ett treårigt samarbetsprojekt.  
I forskningsgruppen vid CFPUPH ingick Linda Beckman, Louise 
Persson, Lisa Hellström och Daniel Bergh.
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genomförde tre doktorander betydande undersökningar 
om skolsituationen och elevernas hälsa.

– Att forskarna utvärderade det arbete som skedde i 
skolorna var projektets mest värdefulla del.  

Mätningarna visade tydliga framsteg. Klimatet i 
klassrummen blev bättre och resultaten stärkes. Skolorna 
i Karlstads kommun jämfördes både nationellt och inom 
Värmland. 

– Det var all time high vid två tillfällen under den 
här perioden. Meritvärdena höjdes. Vi såg att vi gjorde 
bra saker som var viktiga för barns lärande. 

VIKTIGA LÄRDOMAR
Bo Thåqvist tycker det är angeläget att dra lärdomar för 
framtiden. Erfarenheter från den här typen av verksam-
hetsnära forskningsprojekt måste tas tillvara. 

– Att jobba utifrån idéperspektiv och ner till klass-
rummen är ett arbetssätt som behöver stärkas.

Väl genomförd samverkan är nyckeln till goda resul-
tat, menar han.

– Det handlar om att barn ska må så bra som möjligt 
och lyckas i sitt skolarbete. Tillsammans når vi längre.

Bo Thåqvist reflekterar över olika möjligheter att 
utveckla kontakterna mellan fältet och akademien. 

– Jag tror att vi behöver skapa mer förståelse för var-
andras vardag. Båda parter behöver anstränga sig.

VARDAGSNÄRA SAMTAL
Han skulle till exempel önska att de omfattande data-
mängder som forskningen förfogar över kunde omfor-
mas till vardagsnära samtal. 

Siffrorna och mätandet är grunden men för att 
utveckla samverkan med fältet behövs ett gemensamt 
språk. 

– De statistiska staplarna har en tendens att bli för 
abstrakta för lärarvärlden. Att förändra just den delen 
tror jag skulle leda till att återkopplingen blev enklare.

Han poängterar att uppföljning är en viktig del i alla 
projekt. Den behöver också sin organisation.

År 2011 tilldelades Curt 
Hagquist ett stipendium 
av Värmlands Nykter-
hetsförbund för ”mångårig 
forskning om värmländska 
ungdomars drogvanor och 
psykiska hälsa”
Foto: Mats Jansson.
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• FORSKNINGSPROGRAM

Samhällsutvecklingens påverkan 
på barns och ungdomars psykiska hälsa

• Ett av forskningsprogrammen som pågår just 
nu vid CFBUPH har titeln ”Effekterna av föränd-
rade livsvillkor på barns och ungdomars psy-
kiska hälsa”. 
• Forskningsprogrammets syfte är att studera hur 
de stora förändringarna som under de senaste 
decennierna har ägt rum i det svenska samhället, 

exempelvis i familjestrukturen, skolsystemet och 
på arbetsmarknaden, har påverkat barns och 
ungdomars psykiska hälsa. 
• Forskningen sker i samarbete med institutionen 
för pedagogik och specialpedagogik vid Göte-
borgs universitet och finansieras med 12 miljoner 
kr av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd. Programmet, som påbörjades 2013, 
avslutas under 2019. Våren 2020 kommer en 
slutrapport att utges som sammanfattar resulta-
ten från forskningsprogrammet.

Yunhwan Kim (postdoktor) är en av flera inter-
nationella forskare på CFBUPH som medverkar 
i det Forte-finansierade programmet� Yunhwans 
främsta uppgift har varit att analysera data från 
undersökningen ”Ung i Värmland” för att hitta 
svar på varför den psykiska ohälsan hos ungdo-
mar ökat� 

”Ung i Värmland” är en unik långtidsstudie som pågått 
sedan 1988 och omfattar alla niondeklassare i Värmland. 
Syftet är att öka kunskapen om värmländska skolungdo-
mars sociala och hälsomässiga situation. 

– Långtidsstudien visar att den psykiska ohälsan 
hos ungdomar ökat och mitt jobb har varit att ta reda 
på vilka förändringar i samhällsförhållandena som kan 
förklara den trenden, berättar Yunhwan. 

OROLIGA UNDER 90-TALSKRISEN
Utgångspunkten i Yunhwans forskning är elevernas svar 
på frågor som rör psykosomatiska symptom, som ex-
empelvis om de lider av huvudvärk, magproblem, dålig 

aptit, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, varit 
ledsna och så vidare. Sedan jämför han dessa svar med 
olika faktorer för att se om han kan hitta några samband.

Bred internationell kompetens

– Ett av sambanden som vi funnit är att elevernas inre oro steg 
avsevärt i samband med den svenska ekonomiska krisen och höga 
arbetslösheten på 1990-talet, säger Yunhwan Kim, som kommer från 
Sydkorea. Foto: Jessica Segerberg.



29

– Ett av sambanden som vi funnit är att elevernas 
inre oro steg avsevärt i samband med den svenska eko-
nomiska krisen och höga arbetslösheten på 1990-talet. Vi 
kan se att ungdomarna kände en ökande oro för famil-
jens ekonomi under den perioden.

ÖKADE SKILLNADER I PSYKISK OHÄLSA
Ett annat samband som man har kunnat kartlägga är det 
mellan psykisk ohälsa och ökande inkomstklyftor. 

– Eleverna har fått frågor om hur ofta de har möjlig-
het att ta del av olika fritidsaktiviteter, exempelvis gå 
på bio, konsert eller något sportevenemang. Vi kan då 
konstatera att de som svarar att de sällan eller aldrig har 
sådana möjligheter också generellt mår sämre jämfört 
med dem som ofta har möjlighet ta del av olika fritidsak-
tiviteter.

– Vi kan också tydligt se att gapet mellan de ungdo-
mar som mår bra och ofta kan ta del av fritidsaktiviteter 
respektive de som mår sämre och sällan kan ta del av 
fritidsaktiviteter ökat i takt med att inkomstklyftorna i 
Sverige ökat.

VIKTIGT KARTLÄGGA RISKFAKTORER
För Yunhwan är det angeläget att forskningsresultaten 
kommer till användning i praktiken och som underlag 
för att förebygga och lindra mental ohälsa i samhället. 

– Det är viktigt att kartlägga riskfaktorer för att kunna 
förebygga. Men det är också viktigt att se av vikelser, ex-
empelvis någon som kommer från utsatta förhållanden 
men ändå mår väldigt bra. Om vi kan ta reda på varför 
det är så kan även de upptäckterna vara väldigt använd-
bara. 

Vissa riskfaktorer är svåra att 
kontrollera, som till exempel en 
ekonomisk kris i samhället. Men 
många andra riskfaktorer kan vi 
påverka och göra något åt. 

– Så om vi till exempel kan ta 
reda på vilka påverkbara omständig-
heter som gjorde att vissa ungdomar 
inte mådde lika dåligt under ekono-
miska krisen, så betyder det att vi 
fortfarande har vissa möjligheter att 

hjälpa ungdomar i olika situationer även om vi inte kan 
kontrollera exempelvis själva ekonomiska krisen. Vi kom-
mer att jobba med en del sådana studier nu framöver.

TRIVS BRA PÅ CFBUPH
Yunhwan Kim har jobbat på Karlstads universitet och 
CFBUPH i tre år och hoppas få möjlighet att stanna i 
många år till. Om det blir så avgörs av hur mycket forsk-
ningsanslag som beviljas. 

– Jag trivs jättebra här på CFBUPH. Det är bra sam-
arbeten och atmosfär och alla får möjlighet att fokusera 
på sina specialområden. Jag, liksom mina internationella 
kollegor, har verkligen integrerats bra och vi uppmuntras 
också och får hjälp att lära oss svenska.

Yunhwan har avlagt en masterexamen i barn- och 
familjestudier vid Yonsei University i Korea och dispu-
terade 2012 i utvecklingspsykologi och familjestudier 
vid Ohio State University i USA. Innan han började vid 
CFBUPH var han verksam som postdoktor vid Örebro 
universitet under tre år.

Yunhwan Kim.
Foto: Jessica Segerberg.
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• FORSKNINGSPROGRAM

Berikande samarbete med Gö-
teborgs universitet� Det Forte-
finansierade forskningsprogram-
met har öppnat dörrarna till ett 
värdefullt och produktivt samar-
bete mellan Göteborgs universi-
tet och CFBUPH�

– Vi besitter olika data och kunskaper 
som kompletterar varandra bra, säger Jan-Eric Gustafs-
son, seniorprofessor i pedagogik samt vetenskaplig ledare 
och representant för Forte-programmet på Göteborgs 
universitet. 

Ett av de mest konkreta resultaten av samarbetet 
inkluderar tillgången till ett stort longitudinellt datama-
terial som finns på Göteborgs universitet. Ända sedan 
1961 har de där samlat in data från elever i klass 6, 9 och 
3:e årselever på gymnasiet som handlar om hur eleverna 
ser på sig själva och skolan. 

– Databasen ger oss möjlighet att göra jämförbara 
mätningar över tid och se vad som händer både på sys-
temnivå, gruppnivå och individnivå, berättar Jan-Eric. 

TILLFÖRT FRÅGOR OM PSYKISK OHÄLSA 
Enkäten som eleverna får svara på innehåller frågor som 
handlar om bland annat social bakgrund, föräldrarnas 
utbildningsnivå, jämställdhet, vad de tycker om olika 
ämnen i skolan och skoltrivsel.

– Sedan har Curt Hagquist, professor i folkhälso-
vetenskap och ledare för CFBUPH, som en del i vårt 
samarbete lagt till åtta frågor i enkäten som handlar om 
psykisk ohälsa. Detta är ett tillägg som vi är väldigt glada 
över, i synnerhet då dessa frågor blivit så oerhört viktiga i 
vårt samhälle idag. 

Än är det för tidigt att se några resultat från de 
tillkomna frågorna då de bara hunnit besvaras vid två 
tillfällen hittills, men över tid kommer de att ge värde-
fulla data som kan användas som underlag för fortsatt 
forskning inom området. 

UPPLEVD STRESS I SKOLAN
– Men vi har också gjort andra gemensamma studier 
inom Forte-programmet. En handlar om hur eleverna 
upplever belastningen i skolan och om de själva känner 
sig stressade. 

Studien visar på en tydlig förändring mellan årskurs 6 
och årskurs 9 i den upplevda belastningen av skolarbetet 
och en stor ökning av elever som upplever att de inte 
klarar av skolan. 

– Den visar också att flickor, som objektivt sett klarar 
sig bättre i skolan, upplever en större stress än killar. 
Studien förklarar därmed även könsskillnader i individu-
ell stress, eftersom flickor ligger högre i självrapporterad 
stress. Vilket också stämmer överens med alla de larm-
rapporter vi hör om hur unga flickor mår dåligt.

FLER STUDIER PÅ GÅNG
Innan året är slut så kommer fler gemensamma studier 
inom Forte-programmet att avslutas och publiceras. 
Bland annat en studie som tittar på hur skoltrivsel 
hänger ihop med strukturförändringar i skolan, och en 
annan som studerar hur relationer till kamrater, föräldrar 
och lärare hänger ihop med psykisk ohälsa och skolan. 

– Det har verkligen varit värdefullt att ha tillgång till 
all den kompetens som finns på CFBUPH. Och även att 
ha tillgång till deras datamaterial, som exempelvis den 
unika långtidsstudien ”Ung i Värmland”. 

Produktivt och berikande samarbete

Jan-Eric Gustafsson.
Foto: Göteborgs 
universitet
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Sittande från vänster: Sir Michael Rutter (King’s College London), Magdalena Janus (McMaster University, Kanada), Ulrike Ravens Sieberer 
(University Clinic Hamburg), Joanna Giota (Göteborgs universitet), Maria Souza Nilsson (CFBUPH). 
Stående från vänster: Jan-Eric Gustafsson (Göteborgs universitet), Daniel Bergh (CFBUPH), Michael Hansen (Göteborgs universitet),  
Curt Hagquist (CFBUPH), Steve Zubrick (University of Western Australia).

KOMMER FORTSÄTTA SAMARBETA
En annan fördel med Forte-samarbetet har varit att ha 
tillgång till det internationella vetenskapliga rådet som är 
kopplat till Forte programmet.

– Där sitter några av de främsta forskarna i världen 
inom fältet för barn och ungdomars psykiska hälsa. Det 
är en enorm stimulans att få möjlighet att träffas och 
utbyta både resultat och idéer med dem, vilket ofta leder 
till nya forskningsuppslag och frågeställningar. 

Även om Forte-programmet tar slut i år så kommer 
samarbetet mellan CFBUPH och Göteborgs universitet 
att fortsätta på andra sätt.

– Vi kommer att söka pengar för fler gemensamma 
forskningsprojekt som vi hoppas kommer beviljas.

FÖRSTA ADVISORY BOARD-MÖTET OM FORTE-PROGRAMMET,  
KARLSTADS UNIVERSITET, 2013
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• BRUKARUNDERSÖKNINGAR

Vad är kvalitet i den hjälp barn och unga får vid 
psykisk ohälsa? Den frågan ägnar sig Stefan Persson, 
lektor i psykologi och forskare vid CFBUPH, åt� Er-
farenheter från VISIT, SKL:s nationella patientenkät 
och mätinstrumentet Ungas röster används i dagens 
forskning� 

Genom Första linjen kan barn och unga med psykisk ohälsa 
snabbt få råd och stöd. Första linjen finns numera i hela 
Värmland, men det startade med VISIT, ett pilotprojekt i Hag-
fors, där kommunen, landstinget och CFBUPH samverkade.

CFBUPH:s uppgift var att utvärdera projektet.  Arbetet 
riktades mot två områden, dels att ta reda på hur ungdomarna 
upplevde kontakten med vården, dels vilken nytta de haft av 
insatserna, alltså om de blivit bättre. 

Utvärderingen visade bland annat att ungdomar mellan 17 
och 25 år upplevde en högre känsla av sammanhang i slutet 
av kontakten med vården än i början. Även det totala antalet 
remisser till psykiatrin minskade under VISIT:s projekttid.

UNGAS RÖSTER
Parallellt med utvärderingen av VISIT arbetade Stefan Pers-
son, som då var nydisputerad i psykologi, med att ta fram ett 
mätinstrument för hur barn och unga uppfattar vården då de 
söker hjälp för psykisk ohälsa. Uppdraget kom från Socialsty-
relsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, och pågick 
mellan åren 2010 och 2018.

– Vi utvecklade mätinstrumentet Ungas röster.
Arbetet skedde i samverkan med brittiska forskare som tagit 

fram ChASE, Child and Adolescent Service Experience, också 
det ett instrument för att mäta ungas upplevelse av vården. 

Under arbetet med Ungas röster genomförde Stefan Pers-
son, tillsammans med flera forskare vid CFBUPH, fokussam-
tal och intervjuer med svenska barn. Syftet var att få kunskap 

Undersöker hur barn och unga upplever vården

Mäter kvalitet i vården för barn och unga. Stefan Persson, 
som disputerade 2010 vid Örebro universitet, är i dag verk-
sam forskare vid CFBUPH. Tillsammans med bland andra 
brittiska forskare har han tagit fram mätinstrumentet Ungas 
röster. Foto: Jessica Segerberg.
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om vad barnen själva tycker är viktigt i vårdmötet. 
Diskussioner fördes om vad som gör att besöken upplevs 
som bra och mindre bra.

VILL STYRA TIDEN
Stefan Persson lyfter fram tre områden; samtalsrelatio-
nen, tillgängligheten och miljön. Att bli lyssnad på och 
förstådd är grundläggande, men även tillgängligheten 
är viktig för barn och unga. Att kunna kommunicera 
via mejl och att styra tiden för besöket var ett tydligt 
önskemål. De unga patienterna hade också synpunkter 
på själva vårdmiljön.

– De vill inte att det ska vara sjukhuskänsla i loka-
lerna.

Det frågeformulär som skapades byggde dels på resul-
tatet från de svenska studierna, dels på brittiska ChASE.  
Formuläret utvärderades genom en pilotstudie som 
genomfördes på tio platser i landet under 2013 och 2014 
och där 348 barn och unga svarade på frågorna.

NATIONELL PATIENTENKÄT
Året efter inleddes ett samarbete med SKL om den 
nationella patientenkäten. Svarsfrekvensen för den 
traditionella pappersenkäten, som slumpmässigt skickas 
till utvalda patienter via post, hade minskat. Särskilt de 
yngre brukarna var dåliga på att svara. SKL ville veta hur 
de upplevde vården och bestämde sig för att använda en 
väntrumsenkät inom psykiat rin. Det vill säga att patien-
terna erbjuds att svara på frågorna i direkt anslutning 
till besöket. SKL behövde metodstöd och vände sig till 
CFBUPH.

– Vi hjälpte till att förbättra frågorna och undersökte 
om de uppfyllde kraven, säger Stefan Persson, som även 
ledde det här projektet.

Pilotstudien genomfördes 
under 2017 och förutom feed-
back från patienter togs också 
synpunkter in både från chefer 
i vården och från brukarrepre-
sentanter.

MÄTER SAMTALSRE-
LATIONEN
Stefan Persson har fortsatt att 
undersöka hur barn och unga 
upplever kvaliteten i vården. 

– Just nu håller jag på att 
titta på sambanden mellan hur 

brukaren upplever kvalitet i bemötande och förändringar 
i symptom.

Han undersöker också i hur hög grad frivilligheten 
påverkar samtalsrelationen. Detta eftersom unga inte i 
lika hög utsträckning som vuxna själva initierar kontak-
ten med vården. På frågan ”Kom du hit för att du själv 
ville?” svara ungefär 30 procent nej. Någon annan har 
ordnat och tagit initiativ till besöket. Om, och i så fall 
hur, det påverkar samtalsrelationen med vårdens perso-
nal är en av de frågor som Stefan Persson studerar. Han 
kopplar också den brukarupplevda kvaliteten till om 
brukaren blivit bättre. 

Studien genomförs i samarbete med socialförvalt-
ningen i Västerås kommun och  finansieras av Social-
styrelsen. Cirka 150 ungdomar i åldrarna 13 till 19 år 
deltar. Resultat väntas under slutet av 2020.

Stefan Persson.
Foto: Jessica Segerberg.
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• METODUTVECKLING

Ett av CFBUPH:s styrkebälten är psykometriska analyser 
av mätinstrument baserade på Rasch Measurement 
Theory, en mätteoretisk modell som fått sitt namn 
efter den danske matematikern och statistikern Georg 
Rasch. Modellen används i allt större utsträckning inom 
hälsoforskningen för att utvärdera om frågeformulär och 
testinstrument kan användas för att jämföra hälsoutfall 
mellan olika befolkningsgrupper. En grundläggande 
utgångspunkt är att skillnader i hälsa som uppmäts mel-
lan t ex män och kvinnor, unga och äldre, inte ska bero 
på att frågorna fungerar på olika sätt för olika kön och 
åldrar.

Ett stort antal Rasch-artiklar har publicerats av 
forskare vid CFBUPH, såväl metodologiska artiklar som 
mer tillämpande analyser av mätinstrument.

CFBUPH har ett nära samarbete med GSE Psycho-
metric Laboratory at the University of Western Australia, 
som leds av professor David Andrich, en världsledande 
forskare inom området. Samarbetet med David Andrich 
inleddes redan 2001 när Curt Hagquist var postdoktor i 
Perth med David Andrich som mentor.

I maj 2017 stod CFBUPH som värd för det sjätte 
årliga mötet med European Rasch Training Group 
(ERTG), med deltagande av forskare från Österrike, Dan-
mark, England, Tyskland, Sverige och Schweiz.

CFBUPH deltar också i det arbete som 2018 initie-
rades av Research institutes of Sweden, Rise, med syfte 
förbättra mätningar av hälsa, både personorienterade och 
epidemiologiskt inriktade genom att skapa en mätteknisk 
kvalitetssäkringsinfrastruktur.

Mätning i Georg Raschs anda

Deltagare vid ERTG-möte 2017 i Karlstad. 

Professor David Andrich besökte CFBUPH i juni 2010 och föreläste 
vid ett Rasch-seminarium.
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Konsekvenser av psykisk ohälsa 
– forskningsuppdrag 
från Socialstyrelsen

Statistiska Centralbyrån genomförde höst-
terminen 2009 en nationell kartläggning av 
psykisk hälsa bland samtliga elever i årskur-
serna 6 och 9. Drygt 172 000 elever deltog, 
vilket innebar en svarsfrekvens på 83 procent. 
På uppdrag från Socialstyrelsen genomför 
CFBUPH fördjupningsstudier av materialet, 
bland annat om sambanden mellan familje-
struktur och ungdomars psykiska hälsa och 
alkoholvanor. En studie om ungas psykiska 
hälsa och alkoholkonsumtion presenterades 
vid Läkartidningens symposium om livsstil och 
ungdomshälsa i september 2013.

Samma empiriska data ligger till grund för 
ett annat forskningsuppdrag från Socialstyrel-
sen som handlar om sambanden mellan å ena 
sidan symptom på psykisk ohälsa och å andra 
sidan svårigheter i vardagslivet till följd av psy-
kiska besvär. Kopplingen mellan självrapporte-
rade psykiska besvär och dess konsekvenser för 
vardagslivet har tidigare belysts sparsamt. Den 
svenska epidemiologiska rapporteringen om 
ungas psykiska hälsa är huvudsakligen baserad 
på självrapporterade symptom. Det finns där-
för ett behov av att vidga den epidemiologiska 
forskningen om ungas psykiska hälsa till att 
också beakta ”impairment”.

Samverkan lokalt, regionalt och nationellt

Forskningen vid CFBUPH om barns och ungdomars psykiska 
hälsa vägleds av synsättet att högkvalitativ forskning främjar 
lokalt hälsofrämjande arbete och att god samverkan med det 
omgivande samhället främjar en högkvalitativ forskning. 

En omfattande samverkan sker inte endast lokalt och re-
gionalt, utan även nationellt. Curt Hagquist och Daniel Bergh 
ingår i det nationella forskarteamet för WHO-undersökningen 
Skolbarns hälsovanor (HBSC), vilken koordineras av Folkhälso-
myndigheten. Samarbetet om HBSC-studien inkluderar också 
Danmark, Finland, Island och Norge.

Internationell samverkan

Internationellt samverkar CFBUPH i första hand med  
University of Western Australia, Perth. 

Under 2014 inleddes ett samarbete med Högskolan i 
Hedmark (numera Högskolan i Innlandet), samtidigt som 
Curt Hagquist knöts till Högskolan som adjungerad professor. 
Samarbetet har resulterat i att Högskolan i Innlandet finan-
sierar en tjänst som postdoktor vid CFBUPH under perioden 
2017−2019.

Medarbetare vid CFBUPH har under 2018 deltagit vid 
konferenser, expertgruppsmöten, nätverksmöten och andra in-
ternationella samarbeten. Under 2018 valdes Curt Hagquist till 
ordförande för Methodology Development Group inom den 
internationella WHO-anknutna studien Health related behavi-
ors in school aged children (HBSC).
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• FORSKARUTBILDNING

CFBUPH:s forskare är engagerade som föreläsare på 
grund- och forskarutbildningsnivå, samt som handledare 
av doktorander. CFBUPH medverkar i psykologpro-
grammet som startade höstterminen 2015. CFBUPH 
har ansvar för två delkurser i prevention. Medverkan 
sker också i socionomprogrammet, lärarprogrammen, 

sociologi, folkhälsovetenskap, psykologi och omvård-
nad. Inom forskarutbildningen sker handledning i 
folkhälsovetenskap och socialt arbete. Tidig kontakt 
med internationella forskningsmiljöer är en viktig del 
av forskarutbildningen. Under sin studietid vistas därför 
doktoranderna vid CFBUPH en eller två  månader vid 

Linda Beckman, Louise Persson och Lisa Hellström,

Forskarutbildning och undervisning
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University of Michigan, Ann Arbor, USA för att delta i 
statistikkurser anordnade av Inter-university Consortium 
for Political and Social Research

Sedan starten av CFBUPH 2009 har fem doktoran-
der knutna till CFBUPH disputerat, en i sociologi och 
fyra i folkhälsovetenskap, samtliga med Curt Hagquist 
som huvudhandledare:

Annette Løvheim Kleppang, 
doktorand i folkhälsovetenskap vid 
Karlstads universitet. Disputerade 14 
september 2018 med avhandlingen 
”Mental health and physical activity 
in adolescence”.

Louise Persson, doktorand i folkhälsovetenskap vid 
Karlstads universitet. Disputerade 13 maj 2016 med 
avhandlingen “Health Promotion in Schools: Results of 
a Swedish Public Health Project”. 

Lisa Hellström, doktorand i folkhälsovetenskap vid 
Karlstads universitet. Disputerade 27 mars 2015 med 
avhandlingen ”Measuring Peer Victimization and School 
Leadership: A study of definitions, measurement met-
hods and associations with psychosomatic health”.

Linda Beckman, doktorand i folkhälsovetenskap vid 
Karlstads universitet. Disputerade 27 september 2013 
med avhandlingen ”Traditional Bullying and Cyberbul-
lying among Swedish Adolescents. Gender differences 
and associations with mental health”.

Daniel Bergh, doktorand i sociologi 
vid Karlstads universitet. Dispute-
rade 7 juni 2011 med avhandlingen” 
Social Relations and Health: How do 
the associations vary across contexts 
and subgroups of individuals?”.

Tre aktuella vetenskapliga artiklar baserade på data 
från undersökningen Ung i Värmland.
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• MEDIAMEDVERKAN

Curt Hagquist ( i mitten), medverkade i ett radioprogram på BBC (Channel 
4) den 6 juni 2016 om ungas psykiska hälsa i Sverige. T.v. producent Keith 
Moore och t.h. reporter Christopher Harding från BBC.

Curt Hagquist ( t.v), tillsammans med teamet från SVT under inspelningen av Vetenskapens värld.

CFBUPH 
i BBC och 
Vetenskapens 
värld
Den 23 april 2018 
medverkade Curt 
Hagquist tillsammans 
med flera internatio-
nella forskare i SVTs 
program Vetenskapens 
värld på temat Ungas 
psykiska hälsa. Curt in-
tervjudes bland annat 
om sambandet mellan 
tonåringars psykiska 
besvär och ett frekvent 
nyttjande av smarta 
telefoner.

Skola, lärande 
och psykisk 
hälsa
Som ett led i Forte-pro-
grammet och samarbe-
tet mellan CFBUPH 
och Institutionen 
för pedagogik och 
specialpedagogik vid 
Göteborgs universitet, 
arbetar Daniel Bergh 
sedan 2016 tillsammans 
med professor Joanna 
Giota i projektet ”Kon-
sekvenser av individu-
aliserad undervisning 
för elevers motivation 
och prestationer över 
50 år - utbildningsre-
former och samhälls-
förändringar”. Pro-
jektet använder sig av 
databasen Utvärdering 
genom uppföljning 
(UGU) och fokuserar 
på analyser av samban-
den mellan motivation, 
prestation och psykisk 
ohälsa.
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Samarbete om forsknings infrastruktur
Vetenskapsrådet beslutade 2017 om finansiering av ett antal forsk-
ningsinfrastrukturer däribland ”Utvärdering Genom Uppföljning” 
(UGU) vid Göteborgs universitet. UGU är en av landets största och 
äldsta forskningsdatabaser inom utbildningsområdet.

VR-stödet uppgår till drygt 13 miljoner kronor under de närmas-
te fem åren. I ansökningsprocessen till VR samarbetade Göteborgs 
universitet med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) och CFBUPH, Karlstads universitet. I 
styrgruppen för UGU ingår bland andra Jan-Eric Gustafsson, Göte-
borgs universitet, Curt Hagquist, CFBUPH och Erik Mellander, stf 
generaldirektör IFAU.

Rekryteringar
Rekrytering av kvalificerade forskare är 
en viktig organisatorisk uppgift i arbetet 
med att stärka CFBUPH. Efter breda 
internationella utlysningar har tre inter-
nationella postdoktorer anställts.

Efter initiativ från CFBUPH har 
universitetet öppnat för affiliering av 
forskare. Vid CFBUPH finns två fors-
kare formellt affilierade till CFBUPH.

Behovet av ytterligare en profes-
sor vid CFBUPH har blivit allt mer 
påtagligt i takt med att forskningen vid 
CFBUPH utvecklats och antalet fors-
kare ökat. Vid CFBUPH utgörs flertalet 
forskare av postdoktorer och lektorer, 
medan det hittills endast funnits en 
professor med huvudsaklig anknytning 
till CFBUPH. Ett aktivt arbete pågår 
med att åtgärda denna strukturella oba-
lans i forskargruppens sammansättning. 
En utlysning av en professorstjänst gjor-
des 2016 vilken lockade 18 sökande, 
flertalet internationella. Toppkandida-
terna fick under anställningsprocessens 
gång andra jobberbjudande och stod 
därmed inte längre till förfogande. Mot 
denna bakgrund avbröts rekryteringen 
av en professor. I maj 2019 gjordes en 
ny utlysning av en professorstjänst vid 
CFBUPH.

Fyra postdoktorer vid CFBUPH. Fr.v. Yunhwan Kim från Sydkorea, PhD Ohio State 
University USA; Jani Turunen från Sverige, PhD Stockholms universitet; Brittany Evans 
från USA, PhD VU University Amsterdam, Nederländerna och Li Ma från Kina, PhD 
Stockholms universitet.



40

• EXTERN FINANSIERING

Den 22 maj 2013 anordnade CFBUPH en eftermiddag med öppna 
föreläsningar om ungas psykiska hälsa. Intresset var stort och bland 
de 150 åhörarna i Geijersalen fanns studenter, universitetsanställda 
och många utomstående från kommuner och andra håll.

Finansiering
CFBUPH:s verksamhet finansieras hu-
vudsakligen med externa medel från 
forskningsråd och andramyndigheter och 
organisationer lokalt, regionalt och natio-
nellt. Stora ansträngningar görs för att öka 
intäkterna, i syfte att bredda och fördjupa 
forskningen vid CFBUPH. Ett treårigt 
samverkansprojekt med Karlstads kommun 
finansierat av Statens folkhälsoinstitut gav 
en ekonomisk grundplåt på 5 miljoner kr 
under CFBUPH:s första år. I februari 2013 
beviljades CFBUPH ett programstöd från 
FAS (numera Forte) på 6 miljoner kr för en 
treårsperiod och i oktober 2015 beviljade 
Forte 6 miljoner kr för ytterligare tre år. 
Landstinget i Värmland (numera Region 
Värmland) är, och har varit, en viktig finan-
siär av CFBUPH:s forskning.

Forskningen om ungas psykiska ohälsa har hittills 
huvudsakligen fokuserat på riskfaktorer. I ett projekt 
vid CFBUPH skiftas fokus till skyddande faktorer för 
psykisk ohälsa bland unga. Forskningen finansieras av 
Region Värmland. Syftet med projektet är att studera 
vilka faktorer som mildrar eller eliminerar negativa effek-
ter av sårbara förhållanden och förändrade levnadsvillkor 
på ungas psykiska hälsa. Särskild uppmärksamhet ägnas 
familjesituationen och situationen i skolan. Skyddsfak-
torer på såväl individnivå som kontextuell nivå studeras. 
Ett resilience perspektiv utgör teoretisk referensram för 
projektet. Två forskningsfrågor studeras i projektet:

Vilka faktorer och förhållanden dämpar negativa 
effekter av sårbara förhållanden och förändrade levnads-
förhållanden på ungdomars psykiska hälsa?

Varierar styrkan hos skyddande faktorer och förhål-
landen över tid, och efter ungdomars sociodemografiska 
förhållanden som kön, familjesituation, födelseland och 
socioekonomiska position?

Såväl internaliserande som externaliserande psykiska 
besvär studeras, liksom inverkan av sådana besvär på 
vardagslivet.

Skyddande faktorer för psykisk ohälsa bland unga

150 på öppna föreläsningar 22 maj 2013

Foto: Öivind Lund
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Att kommunicera 
en självklarhet
Att informera och kommunicera är en självklar 
uppgift för CFBUPH. Webbplatsen www.kau.se/cf-
buph, som skapades i samband med att centrumet 
bildades, är en viktig kanal för att nå och samverka 
både med andra forskare och med det omgivande 
samhället. Sajten finns också i en version på engel-
ska www.kau.se/en/cfbuph

CFBUPH i Almedalen
Ungas psykiska hälsa och skolsituation stod i fokus 
när Nordens Välfärdcenter och Nordiska minister-
rådet 2014 arrangerade ett seminarium med forskare, 
politiker och skolelever under Almedalsveckan.

Vid seminariet presenterade Curt Hagquist en 
kommande rapport där nordiska elevers skolsituation 
och psykiska hälsa jämförs. Rapporten är en del av 
Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - 
psykisk hälsa, arbete, utbildning”. 

Under Almedalsveckan 2018 medverkade Annika 
Norell-Clarke från CFBUPH i en diskussionspa-
nel om ungas mediavanor och psykiska hälsa på 
temat  ”Dags att låta skärmarna sova – Om sömn-
problem, näthat och övervikt”.

Forskare prisad

Stefan van Geelen (t h) tillsammans med prisutdelaren professor Albert Leentjens, 
editor Journal of Psychosomatic Research), vid EAPM-konferensen i Luleå 2016.

Stefan van Geelen, postdoktor vid 
CFBUPH 2014-2015, fick 2016 motta Else-
vier/ European Association for Psychosomatic 
Medicine – Young Investigator Award. Han fick 
priset för sina vetenskapliga prestationer och för 
artikeln ”Somatic symptoms and psychological 
concerns in a general adolescent population: 
Exploring the relevance of DSM-5 somatic 
symptom disorder” publicerad i Journal of 
Psychosomatic Research (2015:79;251-258). 
Artikeln skrev han tillsammans med Curt Hag-
quist och Per-Anders Rydelius under sin tid vid 
CFBUPH.
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• CFBUPH:S STYRELSER

1 juni 2009 fick CFBUPH sin första styrelse. Den 
sammanträdde tre dagar senare och bestod av följande 
ledamöter:

Professor Måns Rosén, chef Statens  
beredning för medicinsk utvärdering.

Professor Bengt Jönsson,  
Handelshögskolan, Stockholm.

Professor Bo Edvardsson,  
Karlstads universitet.

Professor emerita Marianne Cederblad,  
Lunds universitet.

Professor Gun Nordström,  
Karlstads universitet.

Doktorand Linda Beckman vid CFBUPH.

Senare utökades styrelsen med: 
Lena Melesjö Windahl, kommunalråd,  
Karlstads kommun.

Anders Hallberg, forskningschef,  
Lands tinget i Värmland.

Efter en tid utsågs Måns Rosén till ordförande  
för CFBUPH:s styrelse.

Första styrelsemötet hölls den 4 juni 2009. Samtliga ledamöter deltog. Från vänster Linda Beckman, Måns Rosén, Gun Nordström,  
Curt Hagquist (föreståndare), Bo Edvardsson, Bengt Jönsson och Marianne Cederblad.

Den första styrelsen 2009-2012
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Från vänster Anders Hallberg, Curt Hagquist (föreståndare), Lennart Levi, 
Måns Rosén, Lena Melesjö Windahl och Linda Beckamn.

Från vänster Arne Holte, Lennart Levi, Oddrun Samdal, Anders Hallberg, 
Ingela Wretling, Curt Hagquist (föreståndare) och Victoria Lönnfjord.

CFBUPH:S STYRELSE 2012-2015
Måns Rosén (ordförande), professor,  
chef för Statens beredning för medicinsk  
utvärdering.

Linda Beckman, doktorand, CFBUPH  
(doktorandrepresentant).

Anders Hallberg, forskningschef,  
Landstinget i Värmland.

Lisa Hellström, doktorand, CFBUPH  
(doktorandrepresentant).

Lennart Levi, professor emeritus,  
Karo linska institutet.

Lena Melesjö Windahl, kommunalråd,  
Karlstads kommun.

CFBUPH:S STYRELSE 2015-2018
Anders Hallberg, forskningschef,  
Landstinget i Värmland.

Erland Hjelmquist, ordförande, professor emeritus, 
Göteborgs universitet.

Arne Holte, professor, Universitetet i Oslo.

Stina Höök, regionråd, Region Värmland

Lennart Levi, professor emeritus, 
Karo linska institutet.

Victoria Lönnfjord, doktorandrepresentant  
CFBUPH.

Louise Persson, doktorand, CFBUPH  
(doktorandrepresentant).

Oddrun Samdal, professor, viserektor,  
Universitetet i Bergen.

Kersti Theander, forskningschef,  
Landstinget i Värmland.

Ingela Wretling, förtroendevald,  
Karlstads kommun.
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• CFBUPH:S STYRELSER

CFBUPH:S STYRELSE 2019-2022
I styrelsen ingår forskare samt företrädare för Region Värm-
land och Karlstads kommun. Tillsammans står de för den 
långsiktiga styrningen av CFBUPH och bidrar genom sin 
kompetens till centrumets styrka.

Styrelsen utses av universitetets rektor och ledamöterna 
sitter i tre år, förutom doktorandrepresentanten som väljs ny 
varje år. Centrumets föreståndare, professor Curt Hagquist,  
är föredragande i styrelsen. 
I styrelsen ingår följande personer:
• Erland Hjelmquist, ordförande, professor emeritus,  
Göteborgs universitet.

• Arne Holte, professor, Universitetet i Oslo

• Elisabeth Kihlström, regionråd, Region Värmland.

• Linda Larsson, kommunalråd, Karlstads kommun.

• Lennart Levi, professor emeritus, Karolinska institutet.

• Victoria Lönnfjord, doktorandrepresentant, CFBUPH.

• Kersti Theander, forskningschef vid Centrum för klinisk 
forskning, Region Värmland

Från vänster Victoria Lönnfjord, Erland Hjelmquist, Lennart 
Levi, Curt Hagquist (föreståndare), Arne Holte, Kersti  
Thenander, Linda Larsson och Elisabeth Kihlström 

Elisabeth Kihlström, regionråd för Kristdemokra-
terna i Region Värmland�
– Samverkan över gränser. Det behövs mer samarbete 
mellan forskningen, kommunerna och regionen, men 
även med aktörer inom civilsamhället, till exempel 
idrottsrörelsen. Hur kan vi jobba för att skapa en bra hel-
het för barn och unga, där finns mitt engagemang. I en 
tid då den psykiska ohälsan växer är det extra viktigt att 
vi tillsammans hittar lösningar på problemen och skapar 
bra miljöer för barn att växa upp i. 

Linda Larsson, oppositionsråd för Social-
demokraterna i Karlstads kommun
– För mig är det viktigt att öka jämlikheten i samhället. 
Att förbättra barns och ungas hälsa är en del av det arbe-
tet. Att ha forskningen nära är ett privilegium och det är 
oerhört angeläget att den får vara fri och oberoende.  

• Du är ny i styrelsen, vilken fråga engagerar dig mest? 
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• CFBUPH:S PERSONAL

Namn med fetstil = finns vid CFBUPH i juni 2019

UNIVERSITETSLEKTORER, PROFESSO-
RER OCH GÄSTFORSKARE
Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i medicinsk 
psykologi  
Daniel Bergh, fil dr, universitetslektor i samhällskun-
skap
Curt Hagquist, föreståndare, professor i folkhälsove-
tenskap 
Katarina Haraldsson, gästforskare
Annika Norell-Clarke, fil dr 
Walter Osika, med dr  
Stefan Persson, fil dr, universitetslektor i psykologi
Per-Anders Rydelius, med dr, seniorprofessor i barn- och 
ungdomspsykiatri 
Magnus Stenbeck, docent i sociologi
Mattias Strandh, professor i socialt arbete
Mona Sundh, fil dr, universitetslektor i folkhälsove-
tenskap
Mikael Svensson, docent i nationalekonomi

AFFILIERADE FORSKARE
Emil Lundell, fil kand
Petra Löfstedt, fil dr
Joel Nilsson, fil mag
Carl-Johan Törnhage, med dr, docent
Stefan van Geelen, fil dr

POSTDOKTORER
Miia Bask, fil dr 
Nanette Danielsson, fil dr 
Brittany Evans, fil dr
Yunhwan Kim, fil dr
Li Ma, fil dr
Karina Nygren, fil dr
Jani Turunen, fil dr 

DOKTORANDER
Linda Beckman, doktorand i folkhälsovetenskap 
Daniel Bergh, doktorand i sociologi 
Lisa Hellström, doktorand i folkhälsovetenskap
Victoria Lönnfjord, doktorand i socialt arbete
Annette Løvheim Kleppang, doktorand  
i folkhälsovetenskap
Louise Persson, doktorand i folkhälsovetenskap

ADMINISTRATIV PERSONAL
Hanna Augustsson, projektassistent 
Caroline Forsell, fakultetsadministratör
Birgitta Bråned-Hartung, ekonom 
Caroline Högstedt, administratör
Birgitta Ivansson, fakultetsadministratör
Jacob Järpegård, kommunikatör 
Karl-Oskar Källsner, kommunikatör  
Nadja Neumann, kommunikatör
Sara Persson, administratör 
Maria Souza Nilsson, projektassistent 
Eva van Asperen, administratör

Personal vid CFBUPH 2009–2019  
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Röster om CFBUPH 
 
“Curt Hagquist and his colleagues at Karlstad University are world leading researchers with  
a reputation for both the quality of their research and its creativity.”

Sir Michael Rutter, Professor of Developmental Psychopathology, Institute of Psychiatry, 
Psychology and Neuroscience, King's College London, UK. Member of the Advisory Board 
2013-2019 for the research program at CFBUPH funded by Forte.

”Under tiden som styrelseordförande vid Karlstads universitet lärde jag känna forskningen om barns  
och ungas psykiska hälsa. De gör ett imponerande, internationellt förankrat forskningsarbete inom ett  
så viktigt fält. Samverkan med externa aktörer visar forskningens relevans och manar till handling för  
att åtgärda problemen. Centrum har dessutom med jämna mellanrum påverkat det offentliga samtalet 
inom området, genom publicerade resultat.”

Sture Nordh, ordförande i styrelsen för Karlstads universitet 2004-2010.  
Fd ordförande i TCO.

"Inget är viktigare än att värna om barns och ungdomars hälsa. Detta har CFBUPH gjort på ett  
fantastiskt bra sätt genom ett enträget och systematiskt arbete med hög kvalitet på forskningen."

Måns Rosén, ordförande i CFBUPH:s styrelse 2011-2015. Fd chef för SBU,  
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

“’Children are our most valuable natural resource’, enligt bl.a. USAs 31:a president, Herbert Hoover.  
Men otaliga barn och unga förvägras en uppväxt som tillfredsställer ens de blygsammaste förväntning-
arna. CFBUPH har i 10 år forskat för den nödvändiga evidensen och lösningarna. Detta utgör en 
strategisk investering i vår gemensamma framtid.”

Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, Karolinska Institutet.  
Ledamot i styrelsen för CFBUPH sedan 2012.
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