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Abstract  
Several studies has identified the locker room experience as a potential deterrent for participation in physical 
education. Both psychological and physical issues arise due to several factors. Psychological issues include 
different kinds of verbal and physical violations, comparisons between pupils, feeling of vulnerability along 
with a stressful schedule. The physical environment can contribute to negative experience for pupils in terms 
of filthy premises and cold showers. These factors may contribute to higher absentee rates in physical 
education. The purpose of this study was to investigate the pupils’ experiences of the physical and 
psychological environment of locker rooms and its effect on the pupils. The target group of the study was 
ninth grade pupils from different schools in Umeå. The pupils were requested to fill out a survey. It was 
answered by a total of 102 pupils from four different schools and six different classes. The data was analysed 
in the statistical software SPSS and comparisons was made on sex and membership in a sports club. The 
result showed that a majority of the pupils perceived the toilets, shower room and the overall condition of the 
locker room as filthy. This made them less likely to participate in physical education or change clothes in the 
locker room. Many pupils felt intimidated and insecure while changing clothes and while showering. 
Members of sport clubs felt more secure than pupils who were not members and boys felt more secure than 
girls. The occurrence of violations in the locker room was low and the main type of perceived abuse was in 
the form of mean looks. These types of violations were more common in the girls’ locker room.  
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Inledning 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att alla elever har rätt till att gå i en skola som präglas av 

trygghet och studiero. Skolan ska även vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och 

kränkningar. Trots detta uppger 22% av elever spridda över hela Sverige att de blivit kränkta av 

en annan elev i skolan. Kränkningarna handlar framförallt om vad man gör på fritiden eller en 

persons utseende (Friends, 2014). Att vara sekulärt kristen, vit och heterosexuell anses vara nor-

men, de som faller utanför dessa ”ramar” ligger i riskzonen för att bli kränkta. Kränkningar sker 

ofta inte bara på grund av en anledning. Det sker ofta i en kombination av faktorer såsom kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionshinder, religion, materiella resurser, utseende och ålder (Skolver-

ket, 2009). Kränkningar förekommer på de flesta platser i skolan och av alla elever oavsett grupp-

tillhörighet. Men beroende på ålder och miljö kan kränkningarna ta sig olika uttryck. Hos yngre 

elever är kränkningarna ofta direkta och öppna. Medan äldre elever är mer indirekta, de försöker 

undvika att andra ska märka att de kränker någon eller gör det omedvetet. På platser där vuxen-

närvaron är låg, exempelvis omklädningsrummet, är direkta kränkningar vanliga även hos de 

äldre elever. Framförallt i pojkarnas omklädningsrum är direkta kränkningar vanliga och där kan 

även fysiska kränkningar förekomma (Taylor, 2011).  

Ämnet idrott och hälsa är ett kärnämne i grundskolan. Ämnet ska skapa en positiv inställning till 

rörelseaktiviteter, en allsidig rörelseförmåga och kunskap om vad som påverkar den fysiska för-

mågan. Ämnet syftar även till att utveckla en god samarbetsförmåga, respekt för andra, bidra till 

att skapa förtroende för sin egen förmåga, tro på sig själv samt skapa ett livslångt intresse för 

idrott och en hälsosam livsstil (Lgr 11). Det finns dock en del elever som väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen. Anledningarna till att de väljer att inte delta är många och individuella, en 

som är vanlig förekommande är dock omklädningsrummen (Bråkenheim, 2008; Persson, 2009; 

Taylor, 2011). Att omklädningsrummen påverkar eleverna till att inte delta i idrotten kan bero på 

att de upplevs som otrygga (Åström, 2012).  

Många idrottslärare tror att blyghet och rädsla för att byta om och duscha inför andra är det 

största skälet till att eleverna upplever omklädningsrummet som problematiskt (Åström, 2012). 

Anledningen till detta är att eleverna kan tycka att det är jobbigt att visa sig avklädda inför andra 

då det förekommer mycket jämförelse i omklädningsrummen. Personer kan då bli hånade för sina 

kläder eller sin kropp. Det förekommer även en rädsla för att någon ska göra saker med elevernas 

kläder då de duschar (Persson, 2009). Hos många elever finns även en rädsla för att någon ska 

komma in och se dem nakna eller att någon ska ta kort på dem (Friends, 2014). 

Själva lokalen och logistiken i omklädningsrummen kan även medföra problem för eleverna. Att 

en annan klass är på väg in eller att det är för stressigt till nästa lektion kan göra att de låter bli 

att byta om och duscha eller att de helt väljer att inte delta i idrottslektionen. Omklädningsrum-

men och duscharna kan även upplevas som äckliga och ostädade vilket medför att elever inte vill 

använda dem (Umeå kommun, 2014). Det är även vanligt att äldre elever delar samma omkläd-

ningsrum som yngre elever vilket kan bidra till otryggheten då äldre elever gör att miljön känns 

mindre trygg (Friends, 2014).  

Omklädningsrummen har i många studier framkommit som en otrygg plats där kränkningar och 

otrygghet är vanligt (Bråkenheim, 2008; Friends, 2014; Persson, 2009; Skolinspektionen, 2010; 

Skolverket, 2009; Taylor, 2011). Detta visar på att omklädningsrummen är en plats där skolan i 

många fall inte fullgör sitt uppdrag; att ge elever en trygg skolmiljö. 

Denna studie genomförs i uppdrag av Umeå kommun och med ovanstående som bakgrund syftar 

undersökningen till att öka kunskapen om vilka upplevelser elever har av omklädningsrummet 

och på så vis öka chanserna för att ämnet idrott och hälsa ska kunna bidra med positiva upplevel-

ser för alla elever.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser elever har av omklädningsrummen 

och vad som sker i omklädningsrummen i anslutning till idrott och hälsa på högstadiet.  

Följande frågeställningar har ställts för att kunna svara på syftet: 

 Vilka upplevelser av omklädningsrummen som fysisk miljö har eleverna? 

 Vilka upplevelser av omklädningsrummen som psykisk miljö har eleverna? 

 Hur skiljer sig upplevelserna mellan olika grupper av elever? 

Bakgrund och Tidigare forskning 

Begreppsdefinition 

Begreppet kränkning används i detta arbete som ett paraplybegrepp som täcker in alla olika typer 

av diskriminering, trakasserier, annan kränkande behandling och så vidare. Det definieras som 

att med ord eller handling behandla en person nedsättande och kränka denne persons värdighet 

(Skolverket, 2009). 

Mobbing är ett uttryck som innebär att en person utsätts för upprepade kränkningar i någon form. 

Statistiska Central Byrån (2002) definierar personer med utländskt ursprung som personer födda 

i ett annat land och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda i ett annat land. Personer 

med Svenskt ursprung definieras som födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. I 

denna undersökning räknas dock personer födda i ett annat land med två Svenskfödda föräldrar 

även till personer med Svenskt ursprung. 

Lagar 

Kapitel 5 i skollagen (SFS 2010:800) innefattar bestämmelser om trygghet och studiero. I 3§ står 

det att skolan ska vara utformad på ett sådant sätt att alla elever ska få vistas i en skolmiljö som 

är präglad av trygghet och studiero.  

Vidare innefattar kapitel 6 olika åtgärder mot kränkande behandling. Syftet med kapitlet är att 

motverka kränkande behandling mot alla elever i skolan. Det finns bestämmelser som säger att 

motverkande och förebyggande arbete mot kränkning ska förekomma på alla skolor och att det 

finns en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkningar när de uppmärksam-

mas.  

Socialisation 

Nilsson (1988) förklarar socialisation som den process där individer genom medveten och syste-

matisk påverkan eller omedveten och osystematisk påverkan formas och lär sig de accepterade 

värderingar, kunskaper och normer som finns i olika sammanhang. Den medvetna och systema-

tiska påverkan brukar kallas uppfostran och undervisning och det innebär då att personer med-

vetet försöker lära individen något. Den omedvetna och osystematiska påverkan är istället det 

som individen själv lär sig genom sin kontakt med olika miljöer.  

Det finns även olika typer av socialisation, primärsocialisation och sekundärsocialisation är två 

av dem. Primärsocialisation innebär att anpassa sig till den primära grupp man tillhör exempelvis 

kan en sådan grupp vara familjen. Genom den primära socialisationen lär sig individen framför-

allt allmänna normer och värderingar som många i individens närhet följer. Sekundärsocialisat-

ion innebär istället anpassning till olika undergrupper individen tillhör exempelvis skolan eller 

idrottsföreningen. Socialisationen som sker i dessa sammanhang är mer specifik och kan gälla 
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endast i en liten grupp eller en specifik miljö, exempelvis de regler och normer som finns för hur 

man ska bete sig under en fotbollsmatch eller då man äter i skolans matsal (Nilsson, 1988).  

Relaterat till idrottsdeltagande kan socialisation ses ur två olika perspektiv, socialisation till idrott 

och socialisation genom idrott. Socialisation till idrott innebär de normer, värderingar och kun-

skaper som överförts till en individ och medfört att denne blir intresserad av och väljer att börja 

med en idrott. Denna socialisation sker i stor utsträckning genom påverkan av individens föräld-

rar, vänner, levnadsvillkor och olika individuella förutsättningar. Socialisation genom idrott in-

nebär istället de normer, värderingar och kunskaper som individen fått genom att delta i den id-

rottsliga verksamhet som individen valt. Idrotten fungerar då som ett medel för att lära individen 

samhällets värderingar och normer men även idrottens föreställningar, regler och symboler (Nils-

son, 1988).  

Framförallt socialisation till idrott kan till stor del förklaras utifrån personens habitus. Den kan 

beskrivas som något mycket mer djupgående än endast socialisation. Det är något som finns djupt 

rotat i en persons undermedvetna och bestämmer vad man tycker, hur man handlar, hur man 

tänker och hur man uppfattar världen. Habitus påverkar vad en individ tycker är självklart och 

det kan för personen vara otänkbart att någon kan tycka eller handla på ett annat sätt (Engström, 

2010). Habitus kan liknas med en kompass som finns inom en person och visar hur denne ska 

bete sig, tänka och reagera på olika situationer. Kompassen finns alltid där och pekar åt ett håll 

men individen är inte själv medveten om det (Ferry, 2014). Ett exempel på hur habitus kan verka 

är vilken bokgener man föredrar, det är bara självklart för individen att biografier är de mest in-

tressanta och att fantasy bara är slöseri med tid. En persons habitus påverkas av allt den varit 

med om och upplevt och därför är det inte lätt att bryta eller förändra den. Då människor är 

mycket formbara och mottagliga som barn formas habitus till stor del under barndomen. Det in-

nebär att barn som växt upp under liknande förhållanden också har liknande habitus. Habitus 

kan därför relateras till exempelvis uppväxtort, social position och förväntningar på kön under 

uppväxten. Till exempel kan barn uppväxta i Stockholms stadskärna vara en relativt homogen 

grupp men skilja sig helt mot en grupp barn födda i Kiruna under samma tid. Ett annat exempel 

är att de förväntningar som finns på flickor respektive pojkar inte är samma nu som för 60 år 

sedan (Engström, 2010).  

Forskning kring idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är ett kärnämne i grundskolan som ska ge positiva upplevelser kring fysisk akti-

vitet i olika former. Det ska bidra till en fysiskt aktiv livsstil senare i livet. Intresse för fysisk akti-

vitet samt kunskap och färdigheter i idrott och hälsa beskrivs som en tillgång för både individen 

och samhället (Lgr 11).  

Redelius (2004) har jämfört elever med positiv och negativ inställning till idrottsämnet för att ta 

reda på vilka elever som ogillar ämnet och vad detta ogillande beror på. Redelius kategoriserade 

in eleverna i positivt eller negativt inställda till idrott utifrån deras svar på ett antal frågor. Frå-

gorna behandlade om det borde vara fler idrottstimmar i veckan, hur viktigt idrott och hälsa var 

i relation till andra ämnen, om det var rolig med idrottsämnet, om det borde vara frivilligt att 

delta, om de ville vara med på lektionerna och vad de tyckte om att duscha och byta om. Resultatet 

visade att de negativt inställda eleverna bland annat tyckte att det inte alltid skulle vara gemensam 

undervisning med flickor och pojkar, de trodde att föräldrarna inte tyckte ämnet var speciellt vik-

tigt. De hade även lägre betyg än de positivt inställda eleverna och dålig tilltro till sin egen för-

måga. De var inte medlemmar i en idrottsförening och de rörde inte på sig så mycket under id-

rottslektionerna. De såg inte heller sig själva som individer som ansträngde sig fysiskt flera gånger 

i veckan (Redelius, 2004).  

Då elever i riskområde för IG studerades framkom det att de hade högre BMI och en stor del av 

dem hade någon form av funktionsnedsättning. De rökte, skolkade, drack mer alkohol och trivdes 

sämre i skolan och på fritiden än de andra eleverna. Flickorna som riskerade IG blev även mob-

bade i större utsträckning än de flickor som klarade idrotten (Bråkenheim, 2008). Även i en studie 
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med elever som fått IG i idrott och hälsa framkom det hos många elever att trivseln i skolan hade 

varit låg, många var skoltrötta eller kom inte överens med lärarna. Eleverna som fått IG nämnde 

även duscharna som problematiska. Det fanns olika anledningar till problematiken, bland annat 

förekom det kränkningar och jämförelse av kroppar och kläder i omklädningsrummen. Det fanns 

även en oro att någon skulle göra saker med deras kläder då de duschade. En annan anledning till 

problematiken var att omklädningsrummen och duscharna upplevdes som äckliga och ofräscha.  

Dessa problem kunde leda till att eleverna inte ville vistas i omklädningsrummen eller inte ville 

duscha. Det i sin tur kunde leda till att de inte bytte om och duschade eller helt valde att inte delta 

i idrott och hälsa lektionerna (Persson, 2009). Prestationsbaserade betyg  och duschtvång bidrog 

även enligt Bråkenheim (2008) till att fler elever fick IG. Om lokalen var placerad på en annan 

plats än den övriga skolan och om lektionen var schemalagd i början eller slutet av dagen blev 

närvaron lägre vilket även det medförde högre frekvens av elever som fick IG. Eleverna i Perssons 

(2009) studie ansåg även de att lokaler placerade på andra ställen än skolan var en faktor som 

gjorde att de kunde välja att inte delta i undervisningen.  

I NU-03 framkom det att en relativt stor del av eleverna vill inte byta om med de andra elever. 

Bland pojkarna ville 17,1% inte byta om med de andra och bland flickorna ville inte 10,6% det. Det 

framkom även att flickorna kände sig klumpiga, dåliga och rädda på lektionerna i större utsträck-

ning än pojkarna. De kände sig även mindre trygga och i mindre utsträckning duktiga än pojkarna 

(Eriksson et al., 2003). Flickor känner sig även mindre nöjda med sina kroppar än vad pojkar gör 

bland eleverna som deltog i Umeå kommuns (2014) undersökning Unga 2014. Var fjärde flicka 

och var tionde pojke uppgav att de inte var nöjd med sin egen kropp. 

Högdin (2006) har fokuserat på lärarnas åsikter om varför elever väljer att inte vara med på id-

rottslektionerna. Lärarna beskrev att ungefär en elev per klass inte alls deltar i undervisningen. 

Utöver dessa elever fanns det många som inte hade motivation för, eller viljan att vara med och 

de som inte vågade så mycket på lektionerna. Men även omklädningsrummet nämndes som ett 

stort hinder för många elever. Eleverna kände en blyghet för att byta om och duscha med andra 

personer. Detta kunde medföra att eleverna valde att inte delta på idrottslektionerna menade 

några av lärarna. Även föräldrarnas stöttning till och intresse för idrott utanför skolan kunde på-

verka elevernas närvaro.  

I skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) specifikt för ämnet idrott och hälsa 

framkom det att 7% av eleverna sällan eller aldrig var med på idrottslektionerna. Det fanns en 

skillnad i närvaron utifrån kön där. Flickorna var frånvarande i högre grad än pojkarna . Bland 

flickorna uppgav 8,7% att de aldrig eller sällan var med på idrottslektionerna medan 5,3% av poj-

karna uppgav samma svar. Skillnaden kunde bland annat förklaras av att pojkarna i större ut-

sträckning tyckte att idrott och hälsa intresserade dem (Eriksson et al., 2003). Då idrottsnärvaron 

undersöktes hos elever i Umeå kommun fick eleverna svara på hur ofta de brukade vara borta från 

idrottsundervisningen utan giltig anledning. Flickorna hade högre frånvaro än pojkarna även i 

denna undersökning. Av flickorna uppgav 6,5% att de ofta eller ibland var borta och av pojkarna 

uppgav 3,5% att de ofta eller ibland var borta utan giltig anledning. För elever födda utanför 

Europa var frånvaron lite högre, 7% svarade att de ofta eller ibland var borta utan giltig anledning 

(Umeå kommun, 2014). 

Självkänsla 

Enligt Rosenberg et al. (1995) kan självkänsla delas in i global och specifik självkänsla. Det är även 

viktigt att skilja på dessa definitioner. Global självkänsla har samband med individens psykolo-

giska välmående. Självrespekt och självacceptans är centralt i den globala självkänslan och den 

kan kopplas till en rad olika psykologiska tillstånd såsom depression, generell oro, ilska, ångest, 

negativa känslotillstånd, nöjdhet med livet och lycka. Det är huvudsakligen en effekt av hur indi-

viden är som person. Social självkänsla är kopplat till beteende. Individens attityd medför ett visst 

beteende, ett exempel är om en individ har låga tankar om sig själv så ger den upp snabbare än 

någon som har högre tankar om sig själv. Specifik självkänsla är kopplat till omdöme och utvär-

dering av personlig karaktär (Rosenberg et al., 1995).  
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Hinic (2001) har undersökt ungdomars självkänsla och hur den skiljer sig åt mellan flickor och 

pojkar, hur den skiljer sig utifrån mängden fysisk träning och hur den skiljer sig åt mellan idrot-

tande och icke idrottande ungdomar. Självkänslan kunde förstås som individens uppfattning av 

sig själv och utvecklas i samspel med andra människor. Platser där människor möts såsom idrott 

och skola kan därför bidra till hur självkänslan utvecklas. Självkänslan delades upp i bassjälv-

känsla och prestationsbaserad självkänsla. Bassjälvkänsla har samband med positiva relationer 

till andra och upplevelsen av frihet och öppenhet att uttrycka sina känslor och åsikter. En god 

bassjälvkänsla innebär en tillfredsställelse med livet där individen inte är beroende av andras vär-

deringar. Individen har även accepterat och är medveten om sina styrkor och svagheter. Den pre-

stationsbaserade självkänslan beskrevs som utifrån hur väl individen förtjänade självkänslan ge-

nom arbete för kompetens och uppskattning. Det som framgick ur resultatet var att bassjälvkäns-

lan var högre hos pojkarna än hos flickorna i studien. Samma resultat kunde hittas, men då inte 

lika markant, i jämförelsen mellan idrottande pojkars och idrottande flickors bassjälvkänsla. Det 

framgick även att ungdomar med högre bassjälvkänsla skattade sin fysiska och psykiska hälsa 

bättre än de med låg bassjälvkänsla. Det visade sig även att den prestationsbaserade självkänslan 

var högre hos idrottande ungdomar än icke idrottande ungdomar, ingen skillnad sågs dock mellan 

flickor och pojkar. 

Kränkningar  

Taylor (2011) undersökte hur viktbaserad kränkning tog sig uttryck på high school (Senare del av 

högstadiet samt gymnasiet). I studien framkom att det fanns två olika former av kränkning, indi-

rekt och direkt. Indirekt kränkning kunde vara att prata bakom ryggen på någon eller kommen-

tera någon och avsiktligt eller oavsiktligt fick personen i fråga reda på vad som sagts. Denna form 

av kränkning var vanligare på high school än tidigare skolår och skedde på de flesta platser och 

av de flesta personer oavsett kön, etnicitet eller social tillhörighet. Direkt kränkning innebar att 

man avsiktligt sa eller gjorde något direkt till en person. Detta var vanligare hos yngre elever (Låg- 

och mellanstadieelever), speciellt fysisk kränkning förekom mest hos yngre elever. Men direkta 

kränkningar var även vanliga hos äldre elever på platser där vuxennärvaron var låg. Ett exempel 

på en sådan plats var omklädningsrummen. Pojkarnas omklädningsrum var en speciellt utsatt 

plats där mycket grova kränkningar kunde ske. Exempel på kränkningar som kunde inträffa var 

personer som knuffats och lyfts omkring, personer som blivit instängda i skåp, skåp kunde brytas 

upp och saker förstöras. Det var även en plats där så kallad ”nollning” kunde förekomma. I flick-

ornas omklädningsrum ansågs inte detta ske alls utan stämningen kunde hellre vara vänlig och 

positiva kommentarer om personers kroppar kunde förekomma.  

I en undersökning av Friends (2014) framkom det att 22% av eleverna i klasserna 3-9 blivit 

kränkta av en annan elev i skolan. De vanligaste typerna av kränkningar på högstadiet var verbala 

kränkningar och därefter kom psykiska kränkningar och sedan nätkränkningar. Flickor blev 

framförallt utsatta för enstaka kränkningar medan upprepade kränkningar, det vill säga mobbing 

var lika vanligt för båda könen. Hälften av alla flickor och 30% av alla pojkar kände sig inte alltid 

trygga i skolan. Platser som upplevdes otrygga var framförallt platser där vuxennärvaron var låg 

och eleverna befann sig i utsatta positioner. Eleverna uppgav omklädningsrummen som en av de 

otryggaste platserna på skolan. Detta berodde bland annat på att de var oroliga för att bli sedda 

utan kläder, många hade mobiler och kameror vilket bidrog till en oro att bli fotograferad, de blev 

stressade då de elever väsnades utanför och kunde rycka i handtagen och omklädningsrummen 

delades med elever i andra klasser och årskurser vilket bidrog till otryggheten.  

I en undersökning av Umeå kommun (2014) bland elever i högstadiet svarade 25% av eleverna 

att de någon gång eller ofta utsatts för kränkningar på skolan. Av dessa uppgav 60% att det var en 

annan elev som hade utfört kränkningen. Det kränkningarna framförallt handlade om framgick 

inte i undersökningen då 40% svarade alternativet ”annan anledning”, alltså saker som inte fanns 

att välja på i undersökningen. Andra anledningarna som var vanliga var kränkning på grund av 

utseende eller kön. Det var även många elever som inte visste av vilken anledning de blev kränkta.   
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Metod 

Metodval 

Till undersökningen användes enkät som datainsamlingsmetod. Både kvantitativa och kvalitativa 

frågor fanns med i enkäten då dessa enligt Svenning (2003) kan användas för att komplettera 

varandra. Det kvantitativa kan ge en generaliserbar bild och det kvalitativa kan exemplifiera och 

förklara. De kvantitativa frågorna med fasta svarsalternativ kan enligt Svenning svara på ”hur 

många” och medföra en hög grad av standardisering. De kvalitativa frågorna kan svara på frågan 

om ”varför” och innefattade i enkäten frågor med öppna svar som undersökte tankar, känslor och 

egna åsikter. De öppna frågorna medförde också att svaret inte begränsades av dåliga eller otill-

räckliga svarsalternativ som annars skulle kunna leda till ett missvisande resultat. De medförde 

även att respondenterna inte leddes in på att svara något de annars inte skulle ha svarat (Sven-

ning, 2003).  

Anledningen till att enkät valdes som datainsamlingsmetod var dels för att ett stort antal personer 

kunde nås ut till och svara under en relativt kort tid. Även för att respondenterna inte påverkades 

av någon annan då vilket kan medföra att validiteten blir hög. Alla får även samma frågor och i 

vissa fall även samma svar att välja på vilket kan medföra en hög reliabilitet. Ännu en anledning 

till att enkät valdes var för att resultat då  kan generaliseras över en stor grupp personer (Ejlerts-

son, 2005). 

Forskningsetiska principer 

Att bedriva forskning om olika fenomen är viktigt för att samhället ska kunna utvecklas till det 

bättre. Det så kallade forskningskravet innebär att kunskaper och metoder ska fördjupas och för-

bättras. Det är dock viktigt att inte forskningen, då den utförs, påverkar människorna som deltar 

negativt, det kallas individskyddskravet. Dessa två aspekter, forskningskravet och individskydds-

kravet, måste vägas mot varandra innan en studie ska genomföras för att bestämma om studien 

ska genomföras. För att detta ska gå att göra finns de forskningsetiska principerna som Veten-

skapsrådet (2002) tagit fram som vägledande regler, dessa är följande: 

Informationskravet innebär att respondenterna innan undersökningen påbörjats ska informeras 

om syftet med studien och vilka villkor som gäller. De ska även få veta vad de förväntas göra och 

vilka eventuella risker för obehag och skada som kan finnas. Viktigt är att det framgår att delta-

gandet är frivilligt, att de kan avbryta när de vill och att uppgifterna som lämnas bara kommer att 

användas till forskning. Även kontaktuppgifter ska finnas för att möjliggöra kontakt med forska-

ren (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades eleverna om genom en muntlig information in-

nan de började besvara enkäten. Då fick eleverna veta vad studien handlade om, vad de skulle 

göra och att de själv fick bestämma om de skulle vara med. Genom följebrevet (se Bilaga 1) gavs 

samma information igen samt kontaktuppgifter om de ville få kontakt för frågor och funderingar 

som kunde uppkomma.  

Innan datainsamlingen påbörjas måste samtycke inhämtas från respondenterna enligt Samtyck-

eskravet. Vilket innebär att respondenterna måste tillfrågas om de går med på att delta, i vissa 

fall bör även vårdnadshavare tillfrågas exempelvis om undersökningen är av etisk känslig karak-

tär och riktar dig mot barn under 15 år. Om undersökningen inte berör privata eller etiskt känsliga 

ämnen kan samtycke ges av företrädare, exempelvis skolledning, lärare eller arbetsgivare. Då 

måste dock undersökningen genomföras på ordinarie arbets- eller skoltid. Samtyckeskravet inne-

bär även att respondenterna ska få bestämma om, hur länge och under vilka villkor de ska delta. 

Om de skulle välja att inte delta eller avsluta sin medverkan får de inte heller pressas att vara med 

eller fortsätta (Vetenskapsrådet, 2002). Skolledning alternativt lärare till klasserna kontaktades 

för att få samtycke till att dela ut enkäten. Då enkäten delades ut fick även eleverna välja om de 

ville delta i studien eller inte. Eleverna blev även informerade om att de när som helst kunde av-

bryta sin medverkan om de ville. 
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Konfidentialitetskravet innebär att de individer som ingår i undersökningen ska få största möj-

liga konfidentialitet, om möjligt anonymitet och personuppgifter som samlas in inte ska gå att få 

tag i av obehöriga. I rapporteringen av forskningen ska inga individer gå att identifieras av utom-

stående (Vetenskapsrådet, 2002). I enkäten samlades inga personuppgifter in för att eleverna 

skulle försäkras anonymitet. Inga enskilda svar presenterades heller i resultatet för att inte speci-

fika individer skulle kunna identifieras. 

Den data som insamlats får endast användas till forskning enligt Nyttjandekravet. Detta innebär 

att information om enskilda personer inte får säljas eller lånas till exempelvis ett företag. Person-

uppgifterna får inte heller användas för åtgärder eller beslut som påverkar individen direkt, ex-

empelvis för tvångsintagning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta följs genom att den data som sam-

lats in endast används till denna rapport och inte kommer föras vidare till utomstående. 

Urval 

Målgruppen för undersökningen var elever som gick årskurs nio i Umeå. Denna ålder valdes då 

de är över femton år och därigenom inte behöver ett godkännande från målsman för att delta i  

undersökningen. De läser även alla ämnet idrott och hälsa och de flesta har minst två lektioner i 

veckan vilket medför att de bör vara säkra på vad de tycker och tänker kring ämnet. De har även 

en lång erfarenhet av situationen kring omklädningsrummet och har precis kommit in i eller är i 

puberteten och tonåren som kan vara en känslig tid och kan därför kanske tillföra ännu en di-

mension i omklädningssituationen.   

Den totala populationen i alla klasser som besöktes var 131 elever och av dessa var 20 elever av 

olika anledningar inte närvarande på lektionen som besöktes, dessa räknas som externt bortfall 

och uppgick då i 15%. Totalt svarade alltså 111 elever på enkäten men då enkäterna senare gicks 

igenom upptäcktes nio enkäter som var felaktigt ifyllda och därför blev bortplockade och räknades 

som externt bortfall. Den totala svarsfrekvenser är 78% vilket får räknas som en ganska hög svars-

frekvens för att vara en enkät enligt Ejlertsson (2005).  

Det interna bortfallet sågs framförallt i de öppna frågorna. De flesta hade svarat på alla frågor 

med fasta svarsalternativ men en del hade hoppat över de frågor där eleverna själva skulle skriva 

ner sitt svar. För att förtydliga på dessa frågor är antalet elever som svarat på frågan utskrivna 

(n=antal) och procenttalen uträknade utifrån det antalet. På dessa frågor har vissa elever även 

gett flera svar och därför blivit indelade i flera olika svarskategorier, därför kan den totala pro-

centen vara över 100%.  

Fördelningen av flickor och pojkar var ganska jämn och exakt hälften av respondenterna var med-

lemmar i en idrottsförening. Fördelningen på ursprung var dock väldigt ojämn då endast 8% hade 

utländskt ursprung (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Fördelning av kön, föreningsmedlemmar och ursprung 

Kön 56 flickor 46 pojkar =102 

Föreningsmedlemmar 24 flickor 27 pojkar =51 (50%) 

Ursprung 94 Svenskt 8 Utländskt =102 

 

Framförallt har resultatet bearbetats utifrån kön och medlemskap i förening. Tanken var även att 

ursprung skulle användas för bearbetning av resultatet men valdes bort då det finns allt för få 

elever med utländskt ursprung för att kunna göra korrekta beräkningar på den gruppen. 
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Material 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och studiens frågeställningar utformades en enkät som 

skulle kunna svara på studiens syfte (se Bilaga 2). En stor del av frågorna inspirerades av enkäten 

till Umeå kommuns undersökning ”Unga 2014” då den enkäten vände sig till samma målgrupp 

och använde sig av en del frågor som var relevanta även för denna studie.  

Under arbetet med att ta fram enkäten användes ett antal regler för frågekonstruktion som enligt 

Ejlertsson (2005) gör att enkäten blir lätt att förstå både för respondenten då de ska svara och för 

forskaren under analysen.  

Framförallt utformades frågorna så de skulle vara lätta att förstå, de skrevs med ett lättförståeligt 

språk och frågorna utformades för att det skulle vara tydligt vad de syftade på. De gjordes även så 

korta som möjligt för att vara lätta att förstå. Inga hypotetiska frågor användes då de kan vara 

svåra att förstå. Känsliga frågor lades i slutet av enkäten då Ejlertsson (2005) menar att de då 

upplevs lättare för respondenten att svar på.  

Svarsalternativen placerades i en logisk ordning, exempelvis Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid, 

för att det skulle vara enkelt och logiskt att välja det alternativ som passade. Två matrisfrågor 

användes i enkäten för att spara plats för att inte enkäten skulle upplevas som för lång. De arbe-

tades fram för att vara så klara och lättförståeliga som möjligt då Ejlertsson (2005) menar att de 

annars kan medföra ett stort internt bortfall då de frågorna kan vara svåra att förstå. 

Enkäten delades även upp i olika delar för att förenkla för eleverna, delarna rubricerades Bak-

grundsfrågor, Idrottsundervisningen och Omklädningsrummet. Den sistnämnda hade två under-

rubriker, den fysiska miljön och den psykiska miljön. Detta gjordes för att respondenterna skulle 

veta vad varje del skulle handla om.  

Den slutliga enkäten bestod av 25 frågor och dessa var utformade på olika sätt. Framförallt an-

vändes kryssfrågor där ett eller ibland flera alternativ kunde väljas. Sedan användes även öppna 

frågor där svaret skulle skrivas med ord.  

Efter framtagandet av enkäten genomfördes en pilotstudie med tre personer, en flicka och två 

pojkar som gick i årskurs nio. Dessa valdes ut då de låg väldigt nära den tänkta målgruppen men 

inte skulle ingå i studien vilket är viktigt för att pilotundersökningen ska kunna ge ett tillförlitligt 

resultat (Ejlertsson, 2005). Syftet med pilotstudien var att ta reda på om respondenterna tolkade 

frågorna på samma sätt som frågekonstruktören och ta reda på om svarsalternativen var pas-

sande. Pilotstudiens respondenter fann inga problem med enkäten och det beslutades då att inga 

ändringar skulle göras till den slutgiltiga studien 

Procedur 

Olika skolor kontaktades via mail eller telefon och tillfrågades om det var möjligt att komma och 

dela ut enkäten till några klasser på skolorna. Fyra olika skolor valdes slutligen ut och sammanlagt 

fick sex olika klasser svara på enkäten. Skolorna låg i olika områden och hade därför en stor vari-

ation av elever. Några skolor var uppsamlingsskolor och hade mycket elever från landsbygden, 

andra hade framförallt elever från tätort och några hade mycket elever med ursprung i andra län-

der. Vissa skolor hade även klasser med speciella inriktningar. Flera olika skolor valdes ut dels för 

att kunna få en stor mängd svarande elever och dels för att få en bredd i materialet. 

Enkäten delades ut som gruppenkät vilket innebar att eleverna fick enkäten, svarade på den och 

sen lämnade in den under en lektion. Enligt Ejlertsson (2005) medför denna utdelningsform att 

det externa bortfallet blir lågt, det ger möjlighet till att kontrollera vilka som svarar och se till att 

de inte diskuterar med varandra då de besvarar enkäten. Det interna bortfallet kunde även be-

gränsas till viss del då de hade möjlighet att ställa frågor om det var någon fråga de inte förstod. 

På två skolor delades enkäten ut på idrottslektionerna och på två skolor delades de ut under klas-

sernas ”klasstid”.   
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Databehandling 

All data analyserades med hjälp av dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sci-

ences). De öppna svaren genomgick först en meningskoncentrering. Vilket innebar att svaren för-

kortades till en eller ett par ord som beskrev huvudinnebörden i svaret (Kvale & Brinkmann, 

2009). Därefter jämfördes de koncentrerade svaren och kategoriserades in i ett antal kategorier.  

Kategoriseringen som genomfördes kan liknas vid en sortering av en kortlek. Allteftersom korten 

vänds upp på borden placeras de i olika högar, det kan börja med att de delas upp i röd och svart. 

Därefter gås dessa högar igenom och då kan de delas upp i klöver, hjärter, spader och ruter. Allt-

eftersom svaren av eleverna jämfördes hittades passande kategorier som de delades in i. Därför 

jämfördes svaren i dessa kategorier och vissa kategorier togs bort eller slogs ihop då de symboli-

serade samma saker. Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ska kategorierna vara avgrän-

sade och tydliga så varje svar bara kan höra till en kategori. Genom kategoriseringen blev resul-

tatet överskådligt och lättare att jämföra. Då kategoriseringen var klar analyserades de öppna sva-

ren i SPSS på samma sätt som de övriga frågorna. 

För analys i SPSS har olika icke parametriska metoder använts. Metoderna valdes beroende på 

variabelns skalnivå, hur många stickprov det fanns och om värdena var beroende eller oberoende. 

För variabler på nominalskalan användes Chi-2 alternativt Fishers exakta sannolikhetstest då ut-

fallet kunde beskrivas i en fyrfältstabell. För variabler på ordinalskalan med två oberoende stick-

prov användes Mann-Whitney U (Henriksson, 1999).  

Samhällsvetenskaplig forskning använder sig av signifikansnivån 5% (p<0.05) och därför använ-

des den nivån i denna studie.  

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas i vilken utsträckning studien undersöker det som är tänkt att undersökas. 

Det syftar på förmågan att mäta det som är avsett att mäta. En hög validitet innebär att resultatet 

svarar på syftet och det systematiska felet är litet eller inget. Det som är viktigt för att få en hög 

validitet i en enkätundersökning är att frågorna utformas med studiens syftet i åtanke. Det är även 

viktigt att det är rätt personer som svarar på enkäten. Bortfallet måste även räknas med i validi-

teten, om endast 25% svarat på enkäten kan inga generella slutsatser dras då en stor del av mål-

gruppen inte finns med (Ejlertsson, 2005).  

Reliabilitet innebär att undersökningen är noggrant utförd och har ett lågt slumpmässigt fel. En 

hög reliabilitet innebär att upprepade mätningar ska ge samma resultat. För reliabiliteten är det 

viktigt att frågorna utformas på ett korrekt sätt så att alla som besvarar enkäten tolkar frågan och 

svaren på samma sätt (Ejlertsson, 200).  
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Resultat  

Allmänt 

Hälften av eleverna i undersökningen är medlemmar i en idrottsförening. Lite fler pojkar än 

flickor är medlemmar i en förening men skillnaden är inte signifikant (p>0.05). Av alla elever i 

hela undersökningen är  det något fler flickor än pojkar som deltar (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Fördelningen av föreningsmedlemmar uppdelat i kön 

 Flickor Pojkar 

Medlemmar 24 27 

Ej medlemmar 32 19 

Totalt 56 46 

 

Ett samband finns mellan det betyg eleverna har i ämnet idrott och hälsa och om de är medlem-

mar i en idrottsförening eller inte. De elever som är föreningsmedlemmar har högre betyg än de 

som inte är medlem i en förening (se Tabell 3). Sambandet är signifikant (p<0.05) och gäller både 

för flickor och för pojkar.  

 

Tabell 3. Sambandet mellan betyget och medlemskap i förening 

Betyg Medlem Ej medlem 

A 5 0 

B 17 7 

C 22 17 

D 6 17 

E 1 8 

F 0 2 

 

Väldigt få elever uppger att de brukar vara borta från idrottslektionerna utan giltig anledning. Det 

är inte någon elev som uppger att de alltid är borta och endast 4% är ofta eller ibland borta utan 

giltig anledning. Av eleverna uppger hela 96% att de aldrig eller sällan är borta. Av flickorna upp-

ger 3,6% att de ofta eller ibland är borta och av pojkarna uppger 4,3% det. Det finns en signifikant 

skillnad i vilka elever som är frånvarande utan giltig anledning (p<0.05). Idrottsföreningsmed-

lemmar är i mindre utsträckning borta från idrottslektionerna än elever som inte är med i någon 

idrottsförening (se Figur 1). Anledningarna som uppges av eleverna till att inte delta på idrotts-

lektionerna är att de inte orkar eller vill och att de har glömt att ta med klädombyte till idrotts-

lektionen.  
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Av eleverna brukar 62% alltid byta om till idrottslektionerna medan 18% aldrig eller sällan byter 

om. En signifikant skillnad finns i att flickorna byter om i större utsträckning än pojkarna 

(p<0.05) (se Figur 2). Det finns däremot inga skillnader i att byta om relaterat till medlemskap i 

idrottsförening. De vanligaste anledningarna till att inte byta om är att eleverna (n=48) glömmer 

ombyte (46%) eller att de inte anser att det behövs (31%). Därefter kommer anledningarna jag 

orkar eller vill inte (15%), på grund av att ingen annan gör det (4%) eller för att de känner sig 

obekväma (4%) och slutligen för att omklädningsrummen är äckliga (2%). Inga signifikanta skill-

nader i angivna skäl finns anseende kön och medlemskap i förening (p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att duscha är inte speciellt vanligt bland de responderande eleverna. Endast 18% av eleverna du-

schar alltid eller ofta efter idrottslektionerna. Totalt 70% uppger att de aldrig eller sällan duschar 

efter idrottslektionerna (se Figur 3). Inga signifikanta skillnader hittades mellan kön och med-

lemskap i idrottsföreningar relaterat till hur ofta eleverna duschar i samband till idrottslektion-

erna.  
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Figur 2. I vilken utsträckning eleverna byter om till idrotten 
uppdelat i kön. 

Figur 1. I vilken utsträckning eleverna brukar vara borta från 
idrottslektionerna utan giltig anledning uppdelat i medlemnskap. 
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Figur 3. I vilken utsträckning eleverna duschar efter idrottslektionerna i procent. 

Den största anledningen till att inte duscha anger eleverna (n=84) är för att duscharna är ofräscha 

(38%). Därefter i fallande ordning för att de inte tycker det behövs eftersom de inte blivit svettiga 

(23%), de hinner inte duscha för att rasten är för kort (19%), de kan duscha hemma eftersom de 

bor nära eller har lektionen i slutet av dagen (18%), för att de inte orkar eller vill (12%), de känner 

sig obekväma (7%), duscharna är kalla (7%), de har inte med sig några saker (4%), ingen annan 

duschar (4%) och för att det inte finns några lås (1%). Det finns ett antal skillnader mellan vilka 

anledningar som uppges utifrån kön och medlemskap. De som är medlemmar i en idrottsförening 

anser i större utsträckning än de som inte är medlemmar att ofräscha duschar är en anledning till 

att inte duscha (p<0.05). Två anledningar till att inte duscha är vanligare bland flickorna än poj-

karna. Den ena är att flickorna uppger att de inte hinner duscha i större utsträckning (p<0.05) 

och den andra är att de i större utsträckning anser att de kan duscha hemma (p<0.05). 
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Fysiska miljön 

Vid frågan om hur duscharna upplevs (se Figur 4) svarar över hälften av eleverna (n=95) att du-

scharna är ofräscha, de beskrivs bland annat som gamla, sunkiga, äckliga och illaluktande. Där-

efter tycker många även att duscharna är ok eller bra. Duscharna beskrivs även som kalla och 

blottande vilket kan bero på att det finns fönster i duschutrymmen eller att duschdraperierna är 

dåliga eller saknas. Ett fåtal av eleverna upplever duscharna som trygga men även mörka, små 

och högljudda. En signifikant skillnad finns i hur duscharna upplevs i relation till kön. Flickorna 

tycker i större utsträckning att duscharna upplevdes som blottande än pojkarna (p<0.05).  

Även omklädningsrummen upplever över hälften av eleverna (n=95) som ofräscha, vilket kan in-

nebära att de är ostädade, gamla, slitna, sunkiga och så vidare. Många upplever även att omkläd-

ningsrummen är ok eller bra. Omklädningsrummen kan även upplevas som trånga, kalla och blot-

tande. Vissa tycker även att de är lugna (se Figur 4). Det finns inga specifika skillnader mellan hur 

flickor och pojkar eller idrottsmedlemmar och icke medlemmar upplever omklädningsrummen 

(p>0.05). 

Toaletterna i omklädningsrummen upplevs även de framförallt som ofräscha av eleverna (n=96) 

och det beskrivs genom förklaringar som att de är ostädade, luktar illa eller är slitna. Näst vanlig-

ast är att tycka toaletterna är ok eller bra. Därefter tycker eleverna att de är för små och att de är 

dåligt utrustade vilket exempelvis kan innebära att det inte finns papper eller tvål. Ett fåtal tycker 

toaletterna känns osäkra, att det finns för få toaletter och några tycker även att de känns säkra (se 

Figur 4). Det finns inga signifikanta skillnader i hur toaletterna upplevs relaterat till kön och med-

lemskap i förening (p>0.05). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Elevernas upplevelser av duscharna, omklädningsrummen och toaletterna. 
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Då eleverna svarar på frågan om det finns faktorer i den fysiska miljön som gör att de inte byter 

om i omklädningsrummen svarar 24% instämmande. Det finns inga signifikanta skillnader rela-

terat till kön eller medlemskap i förening för vilka elever som ser faktorer i miljön till att inte byta 

om i omklädningsrummen (p>0.05). De faktorer som av eleverna uppges vara anledningar i mil-

jön till att inte byta om i omklädningsrummen är att de är ofräscha vilket är den vanligaste anled-

ningen, för att det är för trångt, att det är för kallt och att de har nära hem (se Tabell 4). för för-

delningen.  

 

Tabell 4. Anledning i miljön till att inte byta om i omklädningsrummen. 

Anledning Procent (n=22) 

Ofräscht 55% 

Trångt 27% 

Kallt 14% 

Nära hem 5% 
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Psykiska miljön  

Två av de responderade eleverna uppger att de någon gång har blivit kränkta i omklädningsrum-

men. Inga elever har ofta blivit kränkta i omklädningsrummen. Kränkningarna som eleverna hade 

blivit utsatta för hade skett genom att ge menande blickar och genom elaka kommentarer till ele-

verna. Anledningen till att kränkningarna hade skett var på grund av de utsatta elevernas utse-

ende och kropp eller deras beteende.   

Då eleverna blir tillfrågade om de känner sig trygga då de byter om uppger 65% att de alltid känner 

sig trygga, 26% uppgav att de ofta eller ibland känner sig trygga och 10% uppgav att de aldrig eller 

sällan känner sig trygga då de byter om. En signifikant skillnad finns då det gäller hur ofta ele-

verna känner sig trygga då de byter om i relation till kön. Pojkar känner sig i större utsträckning 

trygga då de byter om. Det är dock så att pojkarna även uppger att de aldrig är trygga i större 

utsträckning än flickorna (se Figur 5).  

 

 

 

En signifikant skillnad i hur trygga eleverna känner sig då de byter om finns även i relation till om 

de är medlemmar i en idrottsförening. Medlemmarna upplever sig i större utsträckning trygga då 

de byter om än vad de som inte är medlemmar gör (p<0.05). Det är dock även i uppdelningen av 

medlemskap så att medlemmar i större utsträckning uppger att de aldrig är trygga då de byter om 

(se Figur 6).  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Flickor

Pojkar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Medlem

Ej medlem

Figur 6. I vilken utsträckning eleverna känner sig trygga då de byter 
om uppdelat i medlemskap. 

Figur 5. I vilken utsträckning eleverna känner sig trygga då de byter om 
uppdelat i kön. 



16 

 

Anledningarna till att eleverna upplever otrygghet är dels en osäkerhet på sig själv och sin kropp. 

Det kan bero på att eleverna inte är nöjda över sina kroppar eller har en annan sexuell läggning 

än majoriteten. En annan anledning till att eleverna känner sig otrygga är att de är oroliga att 

någon ska se dem. Denna anledning kan påverkas av att de flesta har mobiler med kameror, att 

det inte finns lås på dörrarna och att det finns en risk att folk kan se in i omklädningsrummen. 

Båda anledningarna är ungefär lika vanligt förekommande hos eleverna. 

 

 

  

 

Vid frågan om hur ofta eleverna känner sig trygga då de duschar svarar 57% att de alltid känner 

sig trygga, 22% uppger att de ofta eller ibland känner sig trygga och 21% av eleverna känner sig 

aldrig eller sällan trygga. En signifikant skillnad finns i känsla av trygghet uppdelat i kön 

(p<0.05). Pojkarna känner sig i större utsträckning trygga då de duschar än vad flickorna gör (se 

Figur 7). Ingen signifikant skillnad finns i relation till medlemskap i idrottsförening (p>0.05). De 

skäl som eleverna ger i de öppna frågorna till varför de känner otrygghet då de duschar är dels en 

osäkerhet på sig själv och sin kropp och dels en rädsla för att någon kan se dem.   

Av eleverna uppger 14% att det finns faktorer i den psykiska miljön som gör att de väljer att inte 

byta om i omklädningsrummen. En signifikant skillnad finns mellan vad de som är medlem i en 

idrottsförening och de som inte är det har svarat på frågan. De som är medlemmar i en idrotts-

förening ser i mindre utsträckning några faktorer i den psykiska miljön till att inte byta om i om-

klädningsrummet (p<0.05). De faktorer som uppges som anledningar till att inte byta om i om-

klädningsrummen är framförallt en osäkerhet på sin egen kropp och sig själv. De uppger även att 

de inte vill byta om med andra personer, att det beror på blickar från andra och att de har nära 

hem och hellre byter om där (se Tabell 5).  

 

Tabell 5. Anledningar i den psykiska miljön till att inte byta om i omklädningsrummet 

Anledning Procent (n=11) 

Osäker på kropp/sig själv 37% 

Vill inte byta om med andra 27% 

Blickar 27% 

Nära hem 9% 
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Figur 7. I vilken utsträckning eleverna känner sig trygga då de duschar 
uppdelat i kön. 
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Kränkningar förekommer inte i så stor utsträckning i omklädningsrummen och duscharna enligt 

de tillfrågade eleverna. Den kränkningstyp som förekommer i störst utsträckning är menande 

blickar och den som förekommer i minst utsträckning är fysisk kränkning (se Tabell 6). Två sig-

nifikanta skillnader finns i vilka typer av kränkningar som förekommer i flickornas omklädnings-

rum och duschar respektive i pojkarnas. Elaka kommentarer sker i större utsträckning i pojkarnas 

omklädningsrum och duschar (p<0.05). I flickornas omklädningsrum och duschar är det istället 

framförallt menande blickar som förekommer (p<0.05).  

 

Tabell 6. Hur ofta olika kränkningar förekommer i procent 

 Aldrig 2 3 4 Ofta 

Elaka kommentarer* 91,5 5,6 2,8 0 0 

Menande blickar* 79,6 9,6 5,5 2,7 2,7 

Utfrysning 93,1 5,6 0 1,4 0 

Fysisk kränkning 98,6 1,4 0 0 0 

*Signifikant skillnad i förhållande till kön 

 

Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet som i korta drag besvarar studiens syfte och fråge-

ställningar.  

Den fysiska miljön i omklädningsrummen upplevs framförallt som ofräscha av eleverna, de upp-

levs även av många som ok/bra och kalla. Den fysiska miljön i duscharna upplevs även den fram-

förallt som ofräsch av eleverna. Utöver det upplevs den av många som ok/bra, trånga/små och 

kalla. Flickorna beskriver även i högre grad duscharna som blottande än pojkarna. Eleverna upp-

lever även toaletterna i omklädningsrummet framförallt som ofräscha. Utöver det upplevs de som 

ok/bra och dåligt utrustade då det exempelvis kan saknas papper och tvål.  

Av eleverna ser 24% faktorer i den fysiska miljön till att inte byta om i omklädningsrummen. Det 

beror framförallt på att de upplevs som ofräscha eller att de är för trånga. Det kan även bero på 

att det är kallt eller att de har nära hem och hellre byter om där.  

Den psykiska miljön undersöktes genom frågor gällande upplevd trygghet och förekomst av 

kränkningar. Det som kommit fram är att 35% inte alltid känner sig trygga då de byter om. Det är 

framförallt flickor och elever som inte är medlemmar i en förening som känner otrygghet i om-

klädningsrummen. I duscharna känner 43% av eleverna att de inte alltid är trygga och flickor 

känner mer otrygghet än pojkar. De faktorer som bidrar till otryggheten är en osäkerhet på sin 

kropp/sig själv och en oro att någon ska se dem. Eleverna uppger att kränkningar inte förekom-

mer så ofta. Den kränkningstyp som ändå är vanligast är menande blickar och därefter elaka kom-

mentarer, utfrysning och fysisk kränkning. Menande blickar förekommer i större utsträckning i 

flickornas omklädningsrum och elaka kommentarer dominerar i pojkarnas omklädningsrum. 

Av eleverna ser 14% faktorer i den psykiska miljön till att inte byta om i omklädningsrummen. 

Det är framförallt de som inte är medlemmar i en förening som ser faktorer i den psykiska miljön. 

De faktorer som anges är en osäkerhet på sig själv/sin kropp, blickar, ovilja att byta om med andra 

och att eleverna har nära hem. 
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Diskussion  

Allmänt 

Resultatet att eleverna som är medlemmar i en idrottsförening har bättre betyg i idrott och hälsa 

överensstämmer med vad Redelius (2004) kommit fram till i sin studie. Att både medlemskap i 

en idrottsförening och högt betyg är karaktärsdrag som elever med positiv inställning till idrott 

och hälsa har. Medlemskap i en förening kan därför ha en påverkan på hur ämnet idrott och hälsa 

upplevs. Det är därför en bra gruppindelning att använda då skillnader i upplevelser av eleverna 

ska undersökas.  

Av eleverna uppger 3,6% av flickorna och 4,3% av pojkarna att de ofta eller ibland är borta utan 

giltig anledning från idrottsundervisningen. Dessa siffror stämmer ganska väl överens med Umeå 

kommuns (2014) utvärdering där det framkom att den ogiltiga frånvaron från idrottslektionerna 

var 6,5% för flickor och 3,5% för pojkar. Dock är förhållandet omvänt i denna studie då flickorna 

har lägre frånvaro än pojkarna. Detta skulle kunna förklaras utifrån den begränsade mängden 

elever som deltog i studien. I jämförelse med hela Sverige är frånvaron lägre i denna studie då det 

i NU-03 undersökningen framkom att flickornas frånvaro låg på 8,7% och pojkarnas på 5,3% (Er-

iksson et al., 2003).  

Flickorna byter i större utsträckning om till idrottslektionerna än vad pojkarna gör. Det skulle 

kunna förstås genom det habitus eleverna besitter. Då individers habitus påverkas av de förvänt-

ningar som finns på vad flickor och pojkar ska göra (Engström, 2010) kan det antas att det i da-

gens samhälle finns förväntningar på att flickor ska byta om och dessa förväntningar inte finns 

för pojkarna. Därför kan det för flickorna vara självklart att byta om medan det för pojkar inte är 

lika självklart. Det kan även förstås utifrån att pojkar i större utsträckning inte vill byta om till-

sammans med andra elever (Eriksson et al., 2003). Pojkarna skulle då kunna välja att inte byta 

om för att slippa detta. 

Att duscha är väldigt ovanligt och det finns många olika anledningar till att inte duscha. De van-

ligaste är att lokalerna är ofräscha och att det inte behövdes då de inte ansträngt sig så mycket. 

Medlemmar i en idrottsförening anger i större utsträckning än icke medlemmar ofräscha duschar 

som en anledning till att inte duscha. Skillnaden mellan dessa grupper skulle kunna förklaras 

utifrån den socialisation genom idrott som medlemmarna fått (Nilsson, 1988). De idrottsomkläd-

ningsrum som medlemmarna är vana att duscha i då de duschar i anknytning till sin idrott kan 

vara fräschare än skolduscharna vilket medför att det är vad dessa elever utgår ifrån. Skoldu-

scharna kan då upplevas som för ofräscha då deras ”normdusch” har en högre standard och därför 

ses det som en anledning till att inte duscha. 

Fysiska miljön 

Det mest uppenbara resultatet i hur eleverna upplever omklädningsrummen är att de tycker att 

de är ofräscha. Detta kan bero på ett antal olika faktorer exempelvis kan omklädningsrummen 

vara gamla, lukta illa eller städas för lite. Gemensamt för dessa faktorer är dock att de går att 

åtgärda på ett relativt enkelt sätt genom exempelvis en ombyggnation eller fler städningar. Att 

omklädningsrummen upplevs som trånga och kalla är även faktorer som kan åtgärdas enkelt ge-

nom exempelvis annan schemaläggning och att höja värmen.  Att finna ett sätt att åtgärda dessa 

problem är viktigt då framförallt ofräscha omklädningsrum kan leda till att eleverna inte byter 

om till idrotten eller till och med väljer att inte delta i idrottslektionerna över huvud taget 

(Högdin, 2012; Persson, 2009). Den näst vanligaste beskrivningen av omklädningsrummen är att 

de är ok eller bra vilket kan tolkas som ett bra resultat. Men med tanke på att de flesta upplever 

omklädningsrummen som ofräscha kan detta förstås som ett resultat av den socialisation eleverna 

genomgått (Nilsson, 1988). Eleverna har genom att utsättas för ofräscha omklädningsrum socia-

liserats till att tycka att detta är det normala och därför beskrivs omklädningsrummen som ok 

eller bra. 
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Elevernas upplevelser av toaletterna som fysisk miljö är också mycket som går att åtgärda. Att de 

är ofräscha och dåligt utrustade, vilket kan innebära att det fattas papper och tvål, går att åtgärda 

genom att utöka mängden städning eller förbättra kvaliteten på städningen. Att toaletterna är få 

och små går även att åtgärda men då krävs mer drastiska åtgärder såsom en ombyggnation. Även 

toaletterna upplevdes näst efter ofräscha som ok eller bra vilket kan tolkas som något positivt men 

även ganska motsägelsefullt. Även det kan tolkas som att de socialiserats till att tycka att toalet-

terna är ok eller bra eftersom alla andra toaletter som finns på skolan är likadana och därför utgör 

det normala.   

Duscharna upplevs även de framförallt som ofräscha och kalla vilket kan åtgärdas på samma sätt 

som nämns i tidigare stycken. Duscharna upplevs även som blottande vilket bland annat beskrivs 

genom att det kan finnas fönster i duschrummen och att det inte finns duschdraperier eller att de 

som finns är dåliga. Det kan åtgärdas genom att nya duschdraperier införskaffas och fönstren 

täcks över på något vis. En signifikant skillnad i upplevelserna av duscharna är att flickorna i 

större utsträckning beskriver dem som blottande. Flickor har enligt Hinic (2001) lägre bassjälv-

känsla än pojkarna och är mer missnöjda med sina kroppar än pojkar enligt Umeå kommuns 

(2014) undersökning vilket kan vara en förklaring till att de upplever duscharna som mer blot-

tande. Om de inte är trygga i sig själva eller med sin kropp känner de större oro över att folk ska 

se dem och tycker därför duscharna är blottande. Detta kan beskrivas som att flickorna har en låg 

global självkänsla vilket enligt Rosenberg et al. (1995) har att göra med psykologiskt välmående 

och kan medföra bland annat generell oro och negativa känslotillstånd. Även i upplevelserna av 

duscharna, i likhet med upplevelserna med omklädningsrummen och toaletterna, är den näst 

vanligaste beskrivningen att duscharna är ok eller bra. Detta kan förklaras utifrån den socialisat-

ion de genomgått (Nilsson, 1988). De är så vana vid ofräscha duschrum att de tycker att det är det 

normala och beskriver därför dem som ok eller bra. 

Ungefär en fjärdedel av eleverna uppger att de finner faktorer i den fysiska miljön till att inte byta 

om i omklädningsrummen. Detta överensstämmer med Perssons (2009) studie där omklädnings-

rummen uppgavs som en faktor för att inte byta om och det kunde även leda till att eleverna inte 

deltog på idrottslektionerna. Den anledning som framförallt uppges av eleverna för att inte byta 

om är att omklädningsrummen är ofräscha vilket även det överensstämmer med Perssons resul-

tat. Detta innebär alltså att en fjärdedel av eleverna som besvarade enkäten ser faktorer i miljön 

som skulle kunna resultera i att de väljer att inte byta om i omklädningsrummen eller till och med 

väljer att inte delta i idrottslektionerna.  

Psykiska miljön 

Att eleverna ska vara trygga är ett av skolans lagbundna ansvar (SFS 2010:800). Av eleverna sva-

rar ändå 35% att de inte alltid kände sig trygga då de byter om till idrottslektionerna. De som är 

medlemmar i en idrottsförening känner sig tryggare än de som inte är det vilket skulle kunna 

förklaras med hjälp av socialisation genom idrott (Nilsson, 1988). De som är medlemmar i en 

förening kan genom sitt deltagande i idrott och alla situationer kring idrotten lärt sig normer och 

värderingar som gör att omklädningssituationen känns naturlig och trygg. Men det kan även ha 

att göra med den socialisation till idrott de innehar (Nilsson, 1988). De personer som valt att vara 

med i en idrottsförening kan sedan innan besitta de normer och värderingar som gör att de känner 

sig trygga då de byter om. Utifrån kön har det visat sig att flickorna känner sig mindre trygga än 

pojkarna då de byter om vilket skulle kunna förklaras utifrån deras upplevda självkänsla. Hinic 

(2001) visar på att flickor har lägre bassjälvkänsla än vad pojkar har vilket innebär att de är mer 

sårbara för och beroende av andras värderingar. Flickorna kan därför uppleva sig mer utsatta för 

andra personers blickar och vad andra ska tänka och tycka om dem då de byter om och därför 

känna sig mindre trygga. Detta resultat stämmer även överens med Friends (2014) resultat där 

det framkom att flickorna känner sig mindre trygga än vad pojkarna gör på skolan. 

Trygghet i duschen är inte så vanligt, hela 43% svarar att de inte alltid kände sig trygga då de 

duschar. Eleverna är mindre trygga i duscharna än i omklädningsrummen vilket kan förklaras 

utifrån att det är en mer utsatt situation vilket gör att den upplevs som otryggare (Friends, 2014). 
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Även när det gäller trygghet i duschen uppger flickorna i större utsträckning att de känner sig 

otrygga. Detta överensstämmer med Friends (2014) undersökning om att flickor är mindre trygga 

än pojkar. Detta kan även förklaras utifrån deras självkänsla som enligt Hinic (2001) är lägre hos 

flickorna än hos pojkarna. Detta kan då vara en anledning till att flickor känner sig mindre trygga. 

Det kan förstärkas av de anledningar som anges till varför de känner sig otrygga, att de är osäkra 

på sig själva och att de är rädda att någon ska se dem. Det skulle även kunna relateras till hur nöjd 

man är med sin kropp som tas upp i Umeå kommuns (2014) undersökning. Där framkom det att 

flickor är mindre nöjda över sina kroppar än vad pojkar är vilket kan vara en anledning till att 

flickorna känner sig mindre trygga då de duschar efter idrottslektionerna. Det kan beskrivas som 

att flickornas globala självkänsla är lägre än pojkarnas. Som Rosenber et al. (1995) är självaccep-

tans och självrespekt centralt för den globala självkänslan. Det medför att om flickorna inte är 

nöjda med sina kroppar kan man anta att de inte accepterar sig själv vilket bland annat kan med-

föra en allmän oro och negativa känslotillstånd.  

De elever som ser faktorer i den psykiska miljön till att inte byta om är framförallt de som inte är 

medlemmar i en idrottsförening. Även detta skulle kunna förklaras genom socialisation genom 

idrott (Nilsson, 1988). Att de som är aktiva medlemmar i en idrottsförening har fått kunskaper, 

normer och värderingar som gör att de är mer bekväma i situationen att byta om och duscha 

tillsammans med andra och ser därför inte lika många hinder som de som inte är medlemmar i 

en förening. De faktorer som ses som anledningar i den psykiska miljön till att inte byta om är en 

osäkerhet på sig själv, blickar och motvilja att byta om med andra. Detta resultat stämmer väl 

överens med vad Persson (2009) fick för svar till varför eleverna inte gillade att duscha och byta 

om i samband med idrottslektionerna. Dessa faktorer kunde slutligen leda till att eleverna valde 

att inte delta på idrottslektionerna.  

Menande blickar är den vanligaste kränkningstypen i omklädningsrummen och duscharna vilket 

stämmer överens med Taylors (2011) förklaring av att indirekta kränkningar är vanligare hos 

äldre elever. Den minst förekommande kränkningen var fysisk kränkning vilket även det stämmer 

överens med vad Taylor beskriver om att direkta kränkningar och då speciellt fysiska kränkningar 

förekommer i mindre utsträckning hos äldre elever. Elaka kommentarer förekommer i större ut-

sträckning i pojkarnas omklädningsrum i likhet med Taylors undersökning där elaka kommenta-

rer förekom i större utsträckning i pojkarnas omklädningsrum. 

I undersökningen uppgav endast 2% att de blivit utsatta för kränkningar vilket är väldigt lite i 

jämförelse med tidigare studier där omkring var fjärde elev blivit utsatt (Friends, 2014; Umeå 

kommun, 2014). Vad den stora skillnaden beror på är svårt att veta men det kan tänkas att enkä-

ten blev utformad på ett sådant sätt att eleverna inte förstod frågan eller valde att inte svara då 

det medförde att de skulle behöva svara på två extrafrågor.  

Metoddiskussion 

För denna undersökning lämpade sig den valda metoden bra för att kunna nå ut till målgruppen. 

Under perioden för datainsamlingen hade målgruppen mycket prov och annat att göra i skolan 

vilket medförde att det var bra att använda en metod som inte krävde så mycket tid från respon-

denterna. Det gick även att komma åt elever med olika bakgrund och förutsättningar vilket ökar 

generaliserbarheten av resultatet.  

Efter att undersökningen genomförts hittades dock ett antal frågor som kunde behövts formule-

rats på ett annat sätt då svaren på dessa frågor inte stämde överens med svaren på andra frågor. 

Exempelvis svarade vissa elever att de inte höll på med någon regelbunden motionsform men de 

svarade även att de motionerade så de blev svettiga 1-2ggr/v. Detta tolkades som att de då syftade 

på idrottslektionerna vilket inte var tänkt att innefattas i frågan. Även en fråga om eleverna blivit 

utsatta för kränkningar kan i efterhand tänkas ha blivit formulerade på ett felaktigt sätt. Ordet 

kränkning kanske skulle ha bytts ut mot retad eller liknande för att vara lättare för eleverna att 

relatera till.  
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Det externa bortfallet, de personer som var borta utan anledning, bör betraktas som en stor förlust 

då det kan tänkas att frånvaron berodde på skolk (frånvaro utan giltig anledning). Speciellt kan 

denna grupp varit viktig på de två skolor där enkäten delades ut under en idrottslektion eftersom 

de personer som inte närvarade då kan vara de personer som på grund av omklädningsrummen 

valt att inte delta. Om så var fallet skulle deras åsikter varit viktiga för att undersöka och belysa 

problematiken. Detta kan vara en faktor som gör att resultatet visar ett aningen mer positivt re-

sultat än verkligheten. Det är dock inte möjligt att veta huruvida detta stämmer då detta bara är 

spekulationer kring vad de eleverna egentligen gjorde.   

Validiteten kan antas vara hög då svarsfrekvensen var 78% och det blev säkerställt att det var 

eleverna i de utvalda klasserna som svarade på enkäten eftersom den delades ut direkt till dem. 

Då data samlades in från 102 elever på fyra olika skolor i olika områden av Umeå kan resultatet 

antas vara generaliserbart på övriga högstadieelever i Umeåområdet. Det är dock inte lika troligt 

att resultatet går att generalisera på elever i hela Sverige då endast elever i Umeå deltagit. 

Reliabiliteten kan antas vara hög då enkäten innan den riktiga undersökningen genomgick en 

pilotstudie. Pilotstudien medförde att enkäten blev testad för att kunna vara lätt att förstå och 

tydlig för den tänkta målgruppen. Då de tre personer som deltog i pilotstudien alla uppfattade 

frågorna på det tänkta sättet kan det medför det att enkäten bidrar till en hög reliabilitet. Enkäten 

finns även bifogad som en bilaga vilket medför att samma formulär kan användas om studien 

skulle replieras vilket även det kan bidra till en hög reliabilitet.  

Förslag till vidare forskning 

Omklädningsrummen kan på många sätt ses som en både bortglömd och undangömd plats. Det 

gäller både i skolsammanhang där omklädningsrummet inte får mycket uppmärksamhet av lä-

rare, elever eller skolledning. Men även i forskningssammanhang där omklädningsrummen inte 

blivit undersökta i stor utsträckning även fast de i många studier framkommit som problematiska. 

Vissa förändringar är lätta att göra för att förbättra detta utrymme för eleverna och andra är svå-

rare, men om inte frågan lyfts kommer inget att göras. I slutändan kan något så lätt som att städa 

omklädningsrummen bättre leda till att fler elever byter om och den ogiltiga frånvaron på lekt-

ionerna sjunker.  

Vidare forskning skulle behövas i ämnet då det som tidigare nämnt inte finns många studier som 

specifikt behandlat denna typ av problematik. Många undersökningar och studier visar på att det 

finns problem i omklädningsrummen men få har lyft det som en enskild fråga. Ett exempel på 

vidare forskning skulle kunna vara en kvalitativ studie med fokus på den psykiska miljön i om-

klädningsrummen och duscharna där upplevelse av trygghet, faktorer som bidrar till trygghet och 

faktorer som bidrar till otrygghet behandlas. Förslagsvis genomförd med djupintervjuer där mål-

gruppen är flickor som inte är medlemmar i en idrottsförening. Denna grupp är intressant då det 

framkommit att de i mindre utsträckning upplever trygghet i duscharna och omklädningsrum-

men. 
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Bilaga 1  

Hej! 

 

Mitt namn är Ronja Nilsson och jag läser sista terminen på Idrottsvetenskapliga pro-

grammet på Umeå Universitet. Jag håller nu på med en undersökning om elevers upple-

velser av skolans omklädningsrum och behöver därför DIN hjälp. Frågor kommer att 

ställas om dig och din bakgrund, ditt deltagande i idrottsundervisningen, den fysiska 

miljön i omklädningsrummet (alltså det du kan se och ta på) och den psykiska miljön i 

omklädningsrummet (alltså det du inte kan ta på, exempelvis beteenden, handlingar 

osv.).  

 

I enkäten använder jag ordet kränkning och då menar jag att med ord eller handling be-

handla en person nedsättande. Det kan exempelvis vara att kalla någon fula ord, igno-

rera någon eller knuffas och så vidare. Mobbing, diskriminering och trakasserier är 

andra ord som i enkäten räknas som kränkning. Med fysisk kränkning menar jag att be-

handla en person nedsättande genom kroppskontakt, exempelvis slag eller knuffar.  

 

Kom ihåg att det är DINA åsikter och tankar jag vill veta, inte någon annans eller vad 

du tror svaret ska vara. Det finns inga rätt eller fel svar. Det är frivilligt om DU vill delta 

i enkäten men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat du kan 

även när du vill avbryta din medverkan i undersökningen. De uppgifter du lämnar han-

teras konfidentiellt. Endast jag kommer att hantera svaren och inga personuppgifter 

kommer att samlas in så DU kommer att vara anonym. Resultatet kommer redovisas i 

en rapport. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att besvara.  

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt kan du kontakta mig 

på något av nedan sätt. 

 

Namn: Ronja Nilsson 

Tel: X 

Mail: X  

 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2  

Bakgrundsfrågor 

1. Är du…?  

Tjej 

Kille 

 

2. Vart är…                   Sverige        Övriga Europa       Utanför Europa 

 

du född? 

din mamma född? 

din pappa född?   

 

3. Vilket är ditt senaste betyg i idrott och hälsa?  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 

4. Är du medlem i någon idrottsförening? 

Ja 

Nej 

 

5. Vilken huvudsaklig motionsform utför du regelbundet?  

Ingen 

Gym 

Gruppass 

Lagidrott 

Individuell idrott 

Annat: ______________________ 
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6. Hur ofta brukar du motionera så att du blir andfådd eller svettas?  

Varje dag  

3-6 gånger i veckan  

1-2 gånger i veckan  

Mindre än 1 gång i veckan 

Aldrig 

 

 

Idrottsundervisningen 

7. Brukar du vara borta från idrottslektionerna utan tillåtelse/giltig anledning? 

Aldrig            Alltid 

 

 

8. Varför är du borta? __________________________________________________ 

 

9. Brukar du byta om till idrottslektionerna?  

Aldrig            Alltid 

 

 

10. Varför byter du inte om? ______________________________________________ 

 

11. Brukar du duscha efter idrottslektionerna? 

Aldrig            Alltid 

 

 

12. Varför duschar du inte? _______________________________________________ 
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Omklädningsrummet 

Den fysiska miljön 

13. Hur upplever du omklädningsrummet (lokalen)?  

Beskriv med max tre ord:  

______________________________________________________ 

 

14. Hur upplever du toaletterna i omklädningsrummet? 

Beskriv med max tre ord:  

______________________________________________________ 

 

15. Hur upplever du duscharna i omklädningsrummet? 

Beskriv med max tre ord:  

______________________________________________________ 

 

16. Finns det faktorer i miljön som gör att du väljer att inte byta om i omklädningsrum-

met? 

Ja 

Nej 

 

17. Om ja, vilka?  

_____________________________________________________________ 

 

Den psykiska miljön 

18. Känner du dig trygg då du byter om? 

Aldrig           Alltid 

 

 

19. Av vilken/vilka anledningar upplever du otrygghet då du byter om?  

 

___________________________________________________________________ 

 

20. Känner du dig trygg då du duschar?  

Aldrig           Alltid 
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21. Av vilken/vilka anledningar upplever du otrygghet då du duschar?  

 ___________________________________________________________________ 

 

22. Har du blivit utsatt för kränkande behandling (att med ord eller handling behandla 

en person nedsättande) i omklädningsrummet?  

Ja, någon gång 

Ja, ofta 

Nej (Hoppa till fråga 25) 

 

23. Hade den kränkande behandlingen samband med något av följande? (Flervalsfråga) 

Kön 

Ursprungsland 

Religion/tro 

Sexuell läggning 

Funktionshinder 

Utseende och kropp 

Kläder 

Ålder 

Beteende 

Fritidsintresse 

Annat: ____________________________ 

Vet ej 

 

24. På vilket sätt skedde kränkningen? (Flervalsfråga) 

Elaka kommentarer 

Menande blickar 

Ignorering 

Fysisk kränkning 

Annat:______________________________ 
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25. Hur ofta förekommer…. i omklädningsrummet/duscharna? 

Ofta             Aldrig Vet ej 

elaka kommentarer    

menande blickar 

utfrysning 

fysisk kränkning 

 

26. Finns det faktorer i den psykiska miljön som gör att du väljer att inte byta om i om-

klädningsrummet?   

Ja  

Nej 

 

27. Om ja, vilka? _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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