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SAMMANFATTNING 

Forskning visar att psykisk hälsa är någonting annat än frånvaron av psykisk ohälsa eller 
psykiska sjukdomar. För att främja psykisk hälsa bör begreppet definieras och göras mätbart. 
Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) mäter positiv psykisk hälsa, vilket har 
visat sig vara en skyddsfaktor till att utveckla psykiska besvär och självmord. När det gäller 
att förbättra psykisk hälsa på populationsnivå är barn och unga en prioriterad grupp. Även 
hos andra grupper, så som olika minoriteter, är psykiska besvär mer vanligt än i övriga 
befolkningen. Studien syftade därför till att genomföra en psykometrisk utvärdering av MHC-
SF i en svensk ungdomspopulation och beskriva och jämföra psykisk hälsa bland unga hbtq-
personer och heterosexuella i årskurs 9 och 2 på gymnasiet i Västmanland. Kvantitativ metod 
med tvärsnittsdesign tillämpades baserat på data från läns- och ungdomsundersökningen Liv 
och Hälsa Ung 2014. Data analyserades med en faktoranalys, univariat analys samt en 
multivariat logistisk regressionsanalys. MHC-SF hade goda psykometriska egenskaper och 
den ursprungliga trefaktormodellen fick stöd, fast med 12 istället för 14 frågor. Unga hbtq-
personer hade sämre psykisk hälsa jämfört med heterosexuella med hänsyn tagen till kända 
confounders. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från studien. MHC-SF är användbar i en 
svensk ungdomspopulation med endast 12 frågor; den psykiska hälsan bland unga hbtq-
personer är helt klart inte lika god som bland heterosexuella. 

Nyckelord: Faktoranalys, könsidentitet, mental health continuum – short form, sexuell 
läggning, ungdomar. 

  



ABSTRACT 

Research shows that mental health is something different than the absence of mental health 
problems or mental diseases. In order to promote mental health the concept should be 
defined and made measurable. Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF) measures 
positive mental health, which has been show to protect against mental health problems and 
suicide. When it comes to improving mental health on a population level, children and 
adolescents are prioritized groups. Also in certain groups, like various minority groups, 
mental health problems are more common than the general population. The present study 
therefore aimed to carry out a psychometric evaluation of the MHC-SF in a Swedish youth 
population, and to describe and compare mental health of young lesbian, gay, bisexual and 
transgender (LGBT) people and heterosexuals in grade 9 in elementary school and grade 2 in 
senior high school in Västmanland. A quantitative method by means of cross-sectional study, 
Adolescent Life In Vestmanland (SALVe) 2014, was used. Data were analysed using factor 
analysis, univariate analysis and multivariate logistic regression analysis. MHC-SF showed 
good psychometric properties and the three factor structure of the original model was 
supported, but with 12 questions instead of 14. Young LGBT people were not as mentally 
healthy compared with heterosexuals when account was taken for known confounders. Two 
main conclusions can be drawn from the study: MHC-SF is useful for measuring positive 
mental health in a Swedish youth population with only 12 questions and the mental health of 
young LGBT people clearly is not as good as among heterosexuals. 

Keywords: Factor analysis, gender identity, mental health continuum - Short Form, sexual 
orientation, young people. 
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1 INTRODUKTION 

Ett stort folkhälsoproblem som har ökat senaste decennierna är psykisk ohälsa, en trend som 
under 2000-talet har avstannat. Bland unga är psykisk ohälsa dock ett fortsatt växande 
problem. Dessutom förekommer fortfarande hälsoskillnader vad gäller psykisk ohälsa mellan 
grupper, något som skapar en ojämlik hälsa. För att mäta psykisk ohälsa har undersökningar 
och studier mätt symtom för bland annat depression och ångest. Har det som inte uppfyller 
symtomen för psykisk ohälsa därför en god psykisk hälsa? Enligt Världshälsoorganisationen 
WHO är en god psykisk hälsa grunden för välmående och en fungerande individ, aspekter 
som nämligen ingår i mätinstrument Mental Health Continuum – Short Form som utifrån 
forskning har utvecklats för att mäta positiv psykisk hälsa. 

Under hela min folkhälsoutbildning har psykisk ohälsa bland unga återkommit som ett känt 
folkhälsoproblem. Min magisterutbildning i folkhälsa inriktade sig även mot psykisk hälsa 
och unga, ett ämne jag upplevde kunde vara intressant och betydelsefullt att arbeta med i 
framtiden. Därför kändes psykisk hälsa som ett givet val att skriva om. Genom Mälardalens 
Högskola fick jag kontakt med Landstinget Västmanland. De ansvarade för 
ungdomsundersökningen Liv och Hälsa Ung 2014. I undersökningen fick eleverna för första 
gången sedan 1995 beskriva sin sexuella läggning/könsidentitet, ett ämne som Landstinget 
Västmanland inte hade studerat närmare. Genom att mäta positiv psykisk hälsa bland hbtq-
personer och heterosexuella upplevdes uppsatsämnet dels som någonting nytt, dels viktigt 
för att uppmärksamma eventuella hälsoskillnader. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner 

Heterosexuell – ”En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon 
av ett annat kön än det egna”. 

Homosexuell – ”En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av 
samma kön”. 

Bisexuell – ”En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett 
kön kan kalla sig bisexuell”. 

Transperson – ”En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig 
med det kön den har fått tilldelat vid födseln […] Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck 
och har ingenting med sexuell läggning att göra”. 

Queer – ”Att vara queer kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin 
sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet 
eller sin sexualitet”. 

Hbtq – ”Paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter”. 

(http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/) 

Diskriminering – ”Att någon missgynnas eller kränks. […] Diskriminering kan vara direkt 
eller indirekt” (http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/). 

I denna studie undersöktes ungdomar som beskrev sig som hbtq-personer. Däremot ingår 
inte samlingsordet hbtq i all tidigare forskning. Det kommer tydliggöras vilken sexuell 
läggning eller könsidentitet som har undersökts i varje studie. 

2.2 Folkhälsan – en jämlik hälsa?  
År 2003 antog riksdagen ett nationellt mål för folkhälsoarbete. Målet innebär att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Därefter 
framtogs elva målområden i syfte att skapa specifika mål inom folkhälsoarbete, detta för att 
uppnå en jämlik och god folkhälsa på lång sikt. Ett av de elva målområdena är Delaktighet 
och inflytande i samhället och syftar till att förebygga utanförskap. Enligt Regeringen bör det 
därför samlas kunskap om hälsan för utsatta grupper, framförallt vad gäller den psykiska 
hälsan. En särskilt angelägen målgrupp för det hälsofrämjande arbete är barn och unga 
(Socialdepartementet, 2008). Nära hälften av alla psykiatriska tillstånd samt symtom på 
psykisk ohälsa inträffar nämligen under barn- eller ungdomen. Genom att rikta 
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hälsofrämjande insatser mot unga främjas en jämlik hälsa (Kessler, Berglund, Demler, Jin, 
Merikangas, & Walters, 2005). 

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt. Befolkningen blir äldre och dödligheten för stora 
folksjukdomar har minskat. Ett folkhälsoproblem som alltjämt utgör en viktig del inom 
folkhälsan är psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Psykisk ohälsa är till exempel 
en av de främsta orsakerna till längre sjukfrånvaro (Henderson, Harvey, Overland, Mykletun, 
& Hotopf, 2011). Det är även den vanligaste anledningen till att personer står utanför 
arbetsmarknaden (OECD, 2013).  

Psykisk ohälsa är globalt sett förenat med sämre framtidsutsikter i form av 
funktionsnedsättning och ökad dödlighet. Exempelvis står depression för 4,3 procent av den 
globala sjukdomsbördan och är en av de största orsakerna till funktionsnedsättning. Denna 
hälsoförlust får även stora ekonomiska konsekvenser. Effekterna av psykiska besvär är 
beräknad att mellan 2011 och 2030 leda till en ekonomisk förlust på drygt 16 miljoner dollar 
(WHO, 2013). I Sverige uppskattades kostnaden för psykisk ohälsa år 2010 vara 70 miljarder 
kronor per år och motsvarade två procent av BNP (Gustavsson et al., 2011). 

Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande ökade i Sverige mellan 1990 och början av 
2000-talet, men har sedan dess planat ut. Däremot förekommer fortfarande tydliga 
hälsoskillnader mellan olika grupper (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Funktionsnedsatta är 
en grupp som upplever psykiska besvär samt skattar sin hälsa som dålig i större utsträckning 
än övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Dödsorsaker från psykisk ohälsa och 
suicid är vanligare bland de med kort utbildning. Nivå av utbildning kan även utgöra en del 
av socioekonomisk position som vidare har en koppling till hälsa. Framförallt kvinnor med 
kort utbildning är utsatta. Denna könsskillnad kan också urskiljas hos unga. Dubbelt så 
många kvinnor än män i åldern 16-24 år redogör för besvär av ängslan, oro eller ångest 
(Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

Hälsoskillnaderna påverkar jämlikheten i hälsa då socialt och hälsomässigt utsatta grupper 
löper större risk att ha ett lågt deltagande i samhället. Exempel på sådana grupper är 
nationella minoriteter. Det finns även grupper med en minoritetsposition som enligt 
undersökningar har sämre hälsa än övriga befolkningen och som påverkar rätten till 
deltagande och inflytande (Socialdepartementen, 2008). Personer med annan sexuell 
läggning än heterosexuell samt transpersoner utgör sådana minoriteter. De uppvisar tydliga 
skillnader i hälsa jämfört med heterosexuella. Homo- och bisexuella och transpersoner har 
generellt en bra hälsa, men inte i samma utsträckning som heterosexuella. Särskilt stor är 
skillnaden gällande psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014b, 2015). 

2.3 Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa är ett abstrakt begrepp som skapar diskussioner inom forskarvärlden angående 
hur det ska mätas. Att psykisk hälsa inte sällan används synonymt med psykisk ohälsa har 
också skapat förvirring och en osäkerhet om vad begreppen egentligen står för och hur de 
relaterar till varandra. Men det är inte bara ur mätsynpunkt som det är viktigt att de centrala 
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begreppen definieras utan också för att dialogen mellan forskare, politiker, praktiker och 
allmänhet ska underlättas (Bremberg & Dalman, 2013). 

Psykisk ohälsa kan benämnas som ett paraplybegrepp för mindre allvarliga psykiatriska 
problem, så som oro, stress och nedstämdhet (Figur 1). I många fall kan psykisk ohälsa 
upplevas som normala reaktioner, men som är viktiga att uppmärksamma (Bremberg, & 
Dalman, 2013). De med psykisk ohälsa löper nämligen en ökad risk att drabbas av psykiatrisk 
sjukdom, tillstånd som uppfyller olika diagnostiska kriterier. Enligt en svensk studie var 
självupplevda känslor av nervositet, oro och ångest starkt kopplade till risken för att utveckla 
psykiska sjukdomar de följande fem till tio åren (Ringbäck Weitoft, & Rosén, 2005). 

 

Figur 1. Modell över förhållandet mellan psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd (Bremberg & 
Dalman, 2013). 

Psykisk hälsa beskrivs vanligen innefatta flera olika dimensioner så som emotionellt, 
psykologiskt och socialt välbefinnande. Frågeinstrument för att mäta dessa dimensioner 
saknas dock, vilket förmodligen är en anledning till varför det är ovanligt att mäta psykisk 
hälsa bland unga (Bremberg & Dalman, 2013). Ur ett folkhälsoperspektiv är den psykiska 
hälsan bland unga dock ett viktigt område att undersöka och därför finns ett behov av att 
utveckla och validera sådana instrument. Genom att identifiera friskfaktorer kan 
hälsoinsatser bidra till utvecklingen av en god psykisk hälsa. Det kan även leda till att 
hälsoklyftor samt skillnader i uppväxtvillkor minskar (Socialdepartementet, 2008). 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] är en god psykisk hälsa grunden för välmående och 
en fungerande individ (WHO, 2005). WHO (2013) står för den mest citerade definitionen av 
psykisk hälsa, det mentala tillstånd av välmående som ger en individ möjlighet att klara av 
påfrestningar, arbeta produktivt samt bidra till samhället: 

“Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, 
can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contri- 
bution to his or her community” (WHO, 2013, p. 5). 

Psykisk	  
hälsa	  

	  
	  

Psykisk	  
ohälsa	  

Psykiskatriska	  
tillstånd	  
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Många forskare är överens om att psykisk hälsa är något annat än frånvaron av psykisk 
ohälsa. De hävdar också att psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan upplevas samtidigt, det vill 
säga trots att någon uppfyller kriterierna för ett psykiatriskt tillstånd går det att uppleva en 
god psykisk hälsa (Figur 1). 

2.4 Positiv Psykisk hälsa 

I den senaste nationella befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor mättes begreppet 
psykisk hälsa genom att bedöma besvär av ängslan, oro eller ångest respektive sömnbesvär. 
Detta benämndes som ”nedsatt psykisk välbefinnande” och mättes genom instrumentet 
General Health Questionnaire, GHQ-12 (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det har länge 
antagits att psykisk hälsa är frånvaron av psykisk sjukdom, en bipolär dimension som kan ses 
som ett kontinuum med de olika tillstånden i varsina yttre delar. Det baseras på ett 
patologiskt synsätt, om sjukdomen inte existerar bedöms en person ha en psykisk hälsa. Det 
finns dock studier som ger belägg för att psykisk hälsa i positiv bemärkelse är något annat än 
endast frånvaron av psykisk sjukdom och ohälsa (Keyes, 2005a). 

Keyes (2012) har visat att de som inte uppvisar psykisk ohälsa uppnår samtidigt heller inte 
kriterierna för positiv psykisk hälsa. Därmed kan psykisk hälsa och psykisk ohälsa ses som 
två skilda tillstånd. Positiv psykisk hälsa bygger på forskningstraditionerna hedonism och 
eudaimonism (Huppert, & So, 2013).  

2.4.1 Hedonism 

Hedonism är en filosofi som handlar om att välmående uppnås genom positiva känslor 
(Ryan, & Deci, 2001). Subjektivt välmående består av en emotionell komponent. Den mäts 
utifrån Bradburn’s ”affect balance scale”, graden av positiv och negativ affekt (Bradburn, 
1969). Höga nivåer av positiv affekt ger ett tillstånd av hög energi, koncentration samt 
engagemang. Låga nivåer kännetecknas däremot av sorg och onormal trötthet (Watson, 
Clark, & Tellegen, 1988). Enligt Diener, Suh, Lucas och Smith (1999) utgörs subjektivt 
välmående även av en utvärderande komponent, genom livstillfredställelse. 

I en studie förklarade ungdomar att psykisk hälsa också handlar om känslor. Ungdomar i 13 
och 16-års ålder uppfattade psykisk hälsa som både en positiv och negativ känslomässig 
upplevelse. Psykisk ohälsa var en del av psykisk hälsa och handlade om att må dåligt. Äldre 
flickor menade att känslan av att inte må mentalt bra var en känsla av trötthet och brist på 
energi, mening samt hoppfullhet (Johansson, Brunnberg, & Eriksson, 2007). Psykisk hälsa 
innefattar däremot inte bara känslor, utan även funktion (Huppert, & So, 2013). 

2.4.2 Eudaimonism 

Förutom en emotionell del som sammanfattar individens subjektiva välmående och att hon 
är tillfreds med sin situation anses psykisk hälsa även handla om individens funktion i olika 
avseenden. Eudaimonism baseras på Aristoteles synsätt om att välmående uppnås genom att 
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utveckla människans fulla potential och funktion (Ryan, & Deci, 2001). Med hjälp av Self 
Determination Theory anser Ryan och Deci (2000) att eudaimoni uppnås genom de tre 
psykologiska behoven kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. Nödvändiga 
behov för att uppnå optimal funktion, social utveckling och personligt välbefinnande.  

Eudaimoni i form av psykologisk funktion anges i en modell av Ryff (1989). Den är uppbyggd 
av flera olika teoretiska perspektiv. Sex dimensioner har tagits fram baserat på psykologiskt 
välmående. De sex komponenter som mäter psykologisk funktion är självacceptans och goda 
relationer, självbestämmande, behärskning av miljön, mening med livet samt personlig 
utveckling. 

2.4.3 Blomstrande psykisk hälsa 

En kombination av god hedonisk och eudaimonisk hälsa kallas för att ha uppnått en 
blomstrande psykisk hälsa (flourishing). Det innebär höga nivåer av välmående baserat på 
positiva känslor och att fungera väl, både psykologiskt och socialt. Låg grad av välmående 
kallas istället tynande psykisk hälsa (languishing). Ett tillstånd av varken blomstrande eller 
tynande psykisk hälsa benämns som måttlig psykisk hälsa (moderate) (Keyes, 2002). 

Även Huppert och So (2013) har i en studie försökt operationaliserat definitionen av 
blomstrande psykisk hälsa genom att kombinera känslor och funktion. Tio egenskaper 
framtogs utifrån motsatsen till symtomen för generaliserad ångest och depression. Däremot 
anser Guo et al. (2015) att deras definition av blomstrande psykisk hälsa inte är fullt kopplad 
till definitionen från WHO. En grundläggande del som saknas är bidragandet till samhället. 

I ett försök att mäta höga nivåer av välmående och därmed blomstrande psykisk hälsa har 
mätinstrument Mental Health Continuum-Short Form, MHC-SF, tagits fram som innehåller 
14 frågor (Keyes, 2002). Mätinstrumentet består dels av en emotionell dimension med sitt 
ursprung från Bradburns ”affect balance scale” (Bradburn, 1969) och av den utvärderande 
komponenten livstillfredställelse (Diener et al., 1999). Dels en funktionell dimension som i 
sin tur består av psykologisk och social funktion (Guo et al., 2015). Den psykologiska 
funktionen utgörs av modellen från Ryff (1989). Vidare innehåller social funktion fem 
aspekter som handlar om att bedöma ens omständigheter och fungera i samhället. De består 
av socialt sammanhang, socialt aktualisering, social integration, social acceptans och socialt 
bidragande (Keyes, 1998). Genom att använda MHC-SF inkluderas även alla delkomponenter 
från WHO:s definition av psykisk hälsa (Guo et al., 2015). 

Det går att undersöka psykometriskt om emotionellt välbefinnande och psykologisk samt 
social funktion förklarar psykisk hälsa, detta genom en så kallad faktoranalys. Analysen 
innebär att reducera frågor i ett mätinstrument till ett antal underliggande faktorer som 
förklarar ett övergripande begrepp. Faktoranalys genomförs som en del av validitet som 
handlar om att undersöka om ett mätinstrument mäter det som avser att mätas. I den 
psykometriska utvärderingen ingår även att testa reliabilitet, vilket innebär att undersöka hur 
mycket varje fråga är kopplat till de övriga frågorna (Olsson & Sörensen, 2011). 

Enligt ursprungsvalideringen för MHC-SF på ungdomar mellan 12 och 18 år i USA styrktes 
teorin om att en modell av tre faktorer; emotionellt välmående och psykologiskt samt social 
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funktion, lämpade sig bäst i att förklara psykisk hälsa i en ungdomspopulation. Däremot 
analyserades endast tolv frågor. Två frågor utifrån psykologisk funktion exkluderades från 
mätningarna (Keyes, 2005b). I en faktoranalys av MHC-SF som genomfördes på vuxna i 
Tyskland genererades också tre faktorer av de 14 frågorna. Faktorerna förklarade stor andel 
av variationen av vad som enligt teorin är psykisk hälsa. Alla frågorna laddade även enligt 
litteraturen för rätt faktor. Två av frågorna som utgör social funktion laddade däremot väldigt 
lågt. Reliabiliteten ansågs vara god för hela skalan av MHC-SF, men även för delskalorna av 
de tre dimensionerna (>0,70) (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & Keyes, 2011). 
MHC-SF har även testats på ungdomar i Kina. Faktoranalysen visade att en modell med tre 
faktorer passade för studiens data. Reliabiliteten för totala skalan samt delskalorna var goda 
(>0,80) (Guo et al., 2015). MHC-SF har översatts till svenska och validerats, men däremot 
inte i en svensk ungdomspopulation (Keyes, 2009). Samma indikatorer behöver nämligen 
inte vara relevanta i en svensk kultur och på ungdomar. 

2.4.4 Betydelsen av blomstrande psykisk hälsa 

I Liv och Hälsa Ung 2014 mättes positiv psykisk hälsa för första gången. Pojkar hade i högre 
utsträckning en blomstrande psykisk hälsa än flickor. En högre andel flickor hade måttlig 
psykisk hälsa. Sju till åtta procent av de tillfrågade rapporterades ha en tynande psykisk hälsa 
(Landstinget Västmanland, 2014a). Att ha en måttlig eller tynande psykisk hälsa har vid 
tidigare validering av frågeinstrumentet MHC-SF visat sig vara en riskfaktor till allvarligare 
psykiatriska problem (Keyes, 2002). Höga nivåer av välmående är istället en skyddsfaktor för 
både individ och samhälle. Baserat på mätningar från MHC-SF hos högskolestudenter gav 
ökade nivåer av psykisk hälsa en mindre risk att utveckla suicidbeteende, både för de som 
hade psykisk ohälsa och för de utan (Keyes et al. 2012). Män och kvinnor med en icke-
blomstrande psykisk hälsa visade sig också löpa en 62 procent högre risk att dö inom en 
tioårs-period jämfört med de som hade en blomstrande psykisk hälsa (Keyes, & Simoes 
2012). 

2.5 Psykisk ohälsa – vanligt bland unga 
Psykisk ohälsa brukar delas upp utifrån två kategorier: externaliserade problem så som 
hyperaktivitet, impulsivitet och aggressivitet samt internaliserade problem som till exempel 
oro, depressiva och psykosomatiska symtom samt självskadebeteende (Bremberg, & Dalman, 
2013). I hälsoundersökningar mäts psykisk ohälsa oftast genom internaliserade problem, 
problem som vanligen uppstår i ungdomsåren. Mellan 1990 och början på 2000-talet 
tredubblades besvären av ängslan, oro eller ångest hos unga. Ökningen av lättare besvär har 
sedan avstannat bland båda könen. Däremot ökade andelen unga som upplevde svåra besvär 
mellan 2008 och 2012 (Folkhälsomyndigheten, 2014a). I enkätundersökningen Liv och Hälsa 
Ung 2012 mättes psykisk ohälsa med självskattningsskalan Depression Self Rating Scale 
(DSRS). Bland elever i årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet uppfyllde 14 procent 
symtomkriterierna för depression samt rapporterade ett statistiskt signifikant lidande på 
grund av besvären. Besvären var drygt dubbelt så vanligt bland flickor än pojkar (Landstinget 
Västmanland, 2012). 
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Psykisk ohälsa i form av långvarig ångest kan bland annat uppkomma utifrån utsatthet för 
mobbning (van Oort, 2011). En annan faktor som kan utveckla ångest och depression hos 
ungdomar är stressfulla livshändelser (Young, & Dietrich, 2015). Stress kan beskrivas som 
fysisk, mental eller känslomässig press. Pressen påverkas av olika stressorer vilket innebär 
händelser eller förhållanden som förändras och gör att individen måste anpassa sig till den 
nya situationen (Meyer, 2003). Upplevelser av stress orsakas vanligen av förhållanden i 
skolan. Speciellt kan press och oro över skolprestationer utveckla stress och därmed psykiska 
besvär. År 2010 rapporterade nästan dubbelt så många flickor än pojkar stress på grund av 
läxor och prov samt krav på sig själva (Osika & Livheim, 2015). Att flickor upplever mer 
stress än pojkar kan även ha att göra med förväntningar. Pojkar förväntas inte prestera lika 
bra som flickor (Wester, 2015). Osika och Livheim (2015) indikerar att stressreaktioner även 
kan bero på ens familjs socioekonomiska position, att barn från familjer med låg 
socioekonomisk position har sämre förutsättningar i skolan. Vidare kan låg socioekonomisk 
position även öka sannolikheten för att utveckla depressiva symtom (Barret & Turner, 2005).  

Det finns både individuella och sociala stressorer. Förhållanden i den sociala miljön kan leda 
till en social stress, som vidare kan få psykiska effekter. Social stress kan exempelvis 
förväntas ha en stark påverkan på människor som lever i stigmatiserade grupper. En grupp 
som löper en ökad risk för stigmatisering och är utsatta vad gäller psykisk ohälsa är hbt-
personer (Meyer, 2003). 

2.5.1 Hbtq-personer 

Förkortningen hbt förekom först år 2000 för att bredda uttryck som homo, bög och gay. 
Däremot används hbtq allt mer på senare år. Hbtq står för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queer. Homosexuella och bisexuella syftar till sexuell läggning, vem en 
person blir kär i eller attraherad av. Transpersoner innebär hur en person identifierar och 
uttrycker sitt kön. Queer kan innefatta sexuell läggning och könsidentitet, men används även 
som en motståndssymbol mot heteronormen (http://www.rfsl.se/hbtq-
fakta/hbtq/begreppsordlista/). 

I enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? från 2012 svarade cirka 3,5 procent av de 
tillfrågade att de var homo- och bisexuella eller osäkra på sin sexuella läggning. Den största 
andelen av dessa var bland 16 till 29-åringar (Örebro läns landsting, 2012). Antalet 
transpersoner i Sverige är inte helt känt. Baserat på internationell populationsdata 
uppskattades dock 2,2 till 4,6 procent av männen och 1,9 till 3,2 procent av kvinnorna vara 
osäkra på sin könsidentitet. Någon mindre andel ansåg sig tillhöra det kön som de inte 
tilldelades vid födseln (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Hbt-personer utgör en utsatt grupp för psykisk ohälsa, och som en följd av detta är det också 
vanligare med suicidbeteenden i denna grupp jämfört med heterosexuella, framförallt bland 
unga personer (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Även bland transpersoner är det vanligare 
med suicidtankar än bland heterosexuella. Drygt en tredjedel har övervägt att ta sitt liv och 
fem procent har försökt. Beteendet är vanligast bland de yngre transpersonerna 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Robinson och Espilage (2011) ger belägg för att ungdomar 
som identifierar sig som hbtq-personer löper en större risk för att utveckla suicidtankar samt 
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beteende än unga heterosexuella. Bland ungdomar kan lättare depression utveckla 
suicidbeteende (Sihvola et al. 2007). Psykisk ohälsa är nämligen en av de viktigaste 
riskfaktorerna till suicid, depression är den vanligaste diagnosen (Wærn et al., 2002; 
Cavanagh, Carson, Sharpe, & Lawrie, 2003). 

2.5.2 Psykisk ohälsa bland hbtq-personer 

Mellan 2005 och 2012 ökade andelen homo- och bisexuella med ett bra eller mycket bra 
allmänt hälsotillstånd. Däremot var ökningen mindre än hos heterosexuella. Även en högre 
andel homo- och bisexuella hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med 
heterosexuella. Nedsatt psykiskt välbefinnande var vanligast hos bisexuella kvinnor och hos 
unga i gruppen 16-29 år. Upplevelsen av svår ängslan, oro eller ångest rapporterades också i 
större utsträckning av homo- och bisexuella än heterosexuella (Folkhälsomyndigheten, 
2014b). Hälsoskillnaderna stöds av en metaanalys som visar att psykisk ohälsa i form av 
depression och ångest är betydligt vanligare hos homo- och bisexuella än hos heterosexuella, 
detsamma gäller för suicidbeteenden. Bland homo- och bisexuella är risken för depression 
och ångest minst 1,5 gånger stå stor jämfört med heterosexuella (King et al. 2008). 

Även gruppen transpersoner rapporterar sämre hälsa än heterosexuella. I en webbaserad 
enkätundersökning angav majoriteten av transpersoner ett bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd. Dock var andelen lägre än i hela befolkningen. I undersökningen mättes 
psykisk ohälsa genom sömnbesvär, nedstämdhet, spändhet och stress. Över en tredjedel 
kände sig ofta eller alltid nedstämda. Mest besvär rapporterades i åldrarna 15-19 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Hälsoundersökningar visar att måendet bland unga har en koppling till ålder. Sambandet ses 
även hos hbt-personer, unga hbt-personer mår sämre jämfört med äldre. En studie följde 
utvecklingen av psykisk ohälsa hos icke heterosexuella ungdomar in i vuxen ålder. Depressiva 
symtom och känslor av socialt utanförskap minskade med åldern men förekom tillsammans 
med suicidbeteende och alkoholkonsumtion generellt i hög utsträckning i denna grupp än 
bland heterosexuella (Becker, Cortina, Tsai, & Ecceles, 2014). Hälsoskillnaderna mellan unga 
homo- och bisexuella personer och unga heterosexuella går också att konstatera baserat på 
flera studier. En metaanalys visar ett starkt stöd för att suicidbeteende och depressiva 
symtom förekommer i högre grad bland unga homo- och bisexuella personer än hos övrig 
befolkning (Marshal, et al., 2011). En litteraturöversikt redogör för liknande resultat. 
Författaren hävdar dock att nationella studier bör inkludera dels sexuell 
läggning/könsidentitet som en demografisk faktor, dels skyddsfaktorer och positiva 
psykologiska mätningar. Vanligtvis studeras nämligen hälsoskillnader relaterat till psykisk 
ohälsa och speciellt suicidbeteende (Saewyc, 2011). Höga nivåer av psykisk hälsa är en 
skyddsfaktor till att utveckla suicidbeteende (Keyes et al., 2012). Därför finns det ett behov av 
forskning kring att mäta psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa, framförallt då 
suicidbeteende är vanligare bland hbt-personer än bland heterosexuella.  
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2.5.3 Minoritetsstress 

En av de vanligaste förklaringarna till hälsoskillnaderna bland unga sexuella minoriteter är 
exponering för diskriminering och att vara utsatt för mobbning samt utanförskap (Saewyc, 
2011). Utifrån befolkningsundersökningar går det framförallt att urskilja diskriminering som 
den främsta riskfaktorn för homo- och bisexuella personers psykiska hälsa. Speciellt kvinnor 
och unga upplever diskriminering (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Det är även vanligt bland 
transpersoner att ha blivit utsatta för kränkande behandling eller avstå aktiviteter på grund 
av rädslan för diskriminering (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Globalt sett visar studier att kränkande behandling och diskriminering av transpersoner 
upplevs främst inom arbetet eller skolan (Grant et al., 2011; FRA, 2014). Upprepad 
diskriminering ses även som en stressor som är starkt associerad till psykisk ohälsa. Det ökar 
samtidigt risken för att hamna i ett ohälsosamt beteende vilket kan utveckla sjukdomar 
(Pascoe, & Richman, 2009). En studie visar att diskriminering i form av mobbning, på grund 
av ungas sexuella identitet, påverkar den psykiska hälsan negativt. De med en sexuell 
minoritetsstatus som hade upplevt höga nivåer av diskriminering under studietiden hade en 
ökad risk att utveckla depression (Russell, Ryan, Toomey, Diaz, & Sanchez, 2011). Graden av 
mobbning har också visat sig vara högre bland studenter som är hbtq-personer jämfört med 
heterosexuella (Saewyc, 2011). Generellt bland unga har fysiskt våld och indirekt mobbning 
enligt Liv och Hälsa Ung 2014 ökat något de senaste åren. En markant ökning av fysisk 
mobbning har skett bland flickor (Landstinget Västmanland, 2014b). 

Enligt teorin om minoritetsstress (Figur 2) har den sociala miljön betydelse för minoriteters 
psykiska hälsa. Modellen redogör för att miljön utgör en exponering för stressorer som 
påverkar den psykiska hälsan (Meyer, 2003). Dessa stressorer kan dels vara kopplade till 
förhållandena i miljön, dels till ens persons minoritetsstatus (box a, b), och de kan vara 
generella stressorer som kan upplevas av alla (box c). Vidare kan minoritetsstatus också leda 
till extern och intern minoritetsstress. Speciellt för hbt-personer kan extern minoritetsstress 
innebära exponering för diskriminering och våld (box d). Intern stress påverkas av 
vaksamheten och förväntningar över negativt bemötande, att dölja sin sexuella läggning 
och/eller könsidentitet samt internaliserad homofobi (box f). Minoritetsstatus kan även leda 
till att en person identifierar sig med att vara stigmatiserad, som minoriteten i sig (box e). 
Minoritetsidentitetens egenskaper kan också både förstärka och försvaga effekterna av stress 
(box g). 
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Figur 2. Minoritetsstressprocessen för hbt-populationer (Meyer, 2003). 

2.6 Problemformulering 

Forskning visar att psykisk hälsa är någonting annat än frånvaron av psykisk ohälsa. För att 
mäta psykisk hälsa har därför mätinstrumentet Mental Health Continuum – Short Form 
utformats. MHC-SF mäter positiv psykisk hälsa, något som har visat sig vara en skyddsfaktor 
för individen och samhället. Ursprungsvalideringen av MHC-SF uppvisade att tre faktorer 
lämpade sig bäst i att förklara psykisk hälsa i en ungdomspopulation i USA. Övriga studier 
har också visat en god faktorstruktur samt en god reliabilitet på vuxna i Tyskland och 
ungdomar i Kina. Däremot behöver inte samma indikatorer vara relevanta i en svensk kultur 
och på ungdomar.  

Folkhälsan har generellt förbättrats i Sverige. Dock kvarstår stora hälsoskillnader mellan 
olika grupper, framförallt rörande psykisk ohälsa. En sådan grupp är hbtq-personer. Bland 
unga är psykiska besvär ett vanligt problem, främst hos flickor. Inom gruppen hbtq-personer 
mår även unga sämre än äldre och har en ökad förekomst av suicidbeteende. Vad som 
orsakar psykisk ohälsa hos hbtq-personer kan förklaras utifrån teorin om minoritetsstress. 
Baserat på generella samt sociala stressorer utvecklas stress hos minoriteter, vilket kan ge 
psykologiska effekter.  

Forskning fokuserar till stor del på att mäta psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Men 
eftersom psykisk hälsa är någonting annat än frånvaron av psykisk ohälsa finns det ett behov 
av att studera psykisk hälsa i denna grupp. Därför är det av intresse att genomföra en 
psykometrisk utvärdering av MHC-SF i en svensk ungdomspopulation samt undersöka den 
psykiska hälsan bland unga hbtq-personer och heterosexuella. Även studera utfallet med 
hänsyn till en generell och en social stressor baserat på teorin om minoritetsstress. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är dels att göra en psykometrisk utvärdering av frågeinstrumentet Mental 
Health Continuum – Short Form i en svensk ungdomspopulation, dels att beskriva och 
jämföra psykisk hälsa bland unga hbtq-personer och heterosexuella personer i årskurs 9 i 
grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet i Västmanland. 

3.1 Frågeställningar 

1. Har Mental Health Continuum – Short Form samma faktorstruktur när det används i en 
svensk ungdomspopulation som i ursprungsvalideringen?  

2. I vilken utsträckning uppvisar instrumentet en inre reliabilitet? 
3. Hur ser den psykiska hälsan ut bland unga hbtq-personer och heterosexuella i Västmanland? 
4. Har unga hbtq-personer en sämre psykisk hälsa än heterosexuella när hänsyn tas till 

bakgrundsfaktorer och stressorer?  

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Studien bygger på kvantitativ metod med hänsyn till syftet. Kvantitativ metod avser att 
analysera och mäta relationen mellan variabler. Speciellt från mätinstrument kan variablerna 
i form av numerisk data analyseras med statistiskt tillvägagångssätt (Creswell, 2009). I 
studien genomfördes en psykometrisk utvärdering av mätinstrumentet Mental Health 
Continuum – Short Form samt en deskriptiv och förklarande analys av psykisk hälsa bland 
unga hbtq-personer och heterosexuella. Kvantitativ metod var därför mest lämpad för 
studiens syfte. Att studera fördelning och spridning av ett hälsorelaterat tillstånd är också av 
kvantitativ karaktär, men som hör till epidemiologisk ansats. Den epidemiologiska ansatsen 
är något mer kopplat till ett sjukdomstillstånd samt vilka åtgärder som behöver 
implementeras för högriskgrupper (Szklo & Nieto, 2014). Vidare om syftet var att undersöka 
upplevelser och skapa sig en förståelse över ett problem hade kvalitativ metod varit mer 
lämplig att använda (Creswell, 2009). På grund av att syftet efterfrågade kvantifierade 
resultat uteslöts denna metod. Data och variabler användes utifrån enkätundersökningen Liv 
och Hälsa Ung 2014. Data omfattade befolkningsnivån då enkäten besvarades av ungdomar i 
årskurs 7, 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet i Västmanland. Undersökning genomfördes av 
Kompetenscentrum för hälsa samt Centrum för klinisk forskning inom Landstinget 
Västmanland. 



13 

I studien användes en deduktiv ansats som är vanligt inom kvantitativ forskning, att testa en 
teori och hypotes baserat på tidigare forskningsresultat (Olsson & Sörensen, 2011). Utifrån 
resultatet verifieras eller bestrids teorin. Induktiv ansats är det motsatta förhållningssättet 
till deduktion och tillämpas oftast i kvalitativa studier. Det innebär att ha ett 
förutsättningslöst förhållningssätt och lämpades inte för denna studie. 

4.2 Studiedesign 
Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung är en länstäckande barn- och 
ungdomsundersökning som sedan 1995 har besvarats av elever i grundskolan och gymnasiet. 
Liv och Hälsa Ung 2014 delades ut till elever i årskurs 7, 9 i grundskolan samt årskurs 2 på 
gymnasiet. Enkäten innehöll frågor angående ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och 
självupplevda hälsa (Landstinget Västmanland, 2014b). Enkäten omfattade 155 frågor med 
tillhörande delfrågor. Elever i årskurs 7 svarade på 123 frågor. Frågan angående vilka som 
beskrev sig som hbtq-personer ställdes för första gången 2014 för de i årskurs 9 i 
grundskolan och 2 på gymnasiet (Landstinget Västmanland, 2014c). Därför uteslöts data från 
årskurs 7 i denna studie. 

Studien var en observationsstudie med en tvärsnittsdesign, detta baserat på syftet som var att 
observera fördelning av psykisk hälsa och jämföra den åt mellan grupper. Inom 
observationsstudier observeras data istället för att manipuleras, som genomförs vid 
experimentella studier. Studier med tvärsnittsdesign ger en ögonblicksbild över 
hälsotillståndet en viss tidpunkt. Tvärsnittsstudier mäter alltså exponering och effekt på 
samma gång, men leder till att orsaker till en exponering inte går att undersöka (Bonita, 
Beaglehole & Kjellström, 2006). För att mäta orsakssamband skulle fall-kontrollstudier 
kunna tillämpas, att retrospektivt analysera en viss exponering för en grupp sjuka och en 
grupp friska. Studierna används fördelaktigt vid sällsynta sjukdomar. Kohortstudier kan 
ytterligare undersöka orsakssamband. I en grupp, kohort, som följs under en tid jämförs 
sjukdomsincidensen mellan exponerade respektive oexponerade delar av gruppen. 
Kohortstudier kan ha en tvärsnittsdesign, men kräver dock många års uppföljning och 
mycket resurser (Andersson, 2013). Fördelen med att studien har en tvärsnittsdesign är att 
dessa undersökningar kan genomföras på ett stort urval och är kostnadseffektiva samt 
användbara för att undersöka exponering hos grupper med vissa egenskaper, exempelvis 
etnicitet eller demografiska egenskaper. Därmed kan även riskfaktorer undersökas (Bonita et 
al., 2006). 

4.3 Urval, datainsamling och bortfall 
Liv och Hälsa Ung 2014 var en totalundersökning för elever i årskurs 9 i grundskolan och 2 
på gymnasiet i Västmanland. Totalundersökning används för att studera alla individer i en 
viss population men genomförs vanligtvis inte av olika skäl, detta beroende på populationens 
storlek, kostnad och ojämförbara mätresultat. Om populationen är någorlunda hanterbar vad 
gäller storleken är totalundersökningar däremot möjliga att utföra (Ejlertsson, 2012). Totalt 
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skickades 7700 enkäter ut till alla elever i både grund- och friskolor och 6300 enkäter 
besvarades, en svarsfrekvens på 82 procent (Landstinget Västmanland, 2014b). 

Målgruppen för denna studie var elever i årskurs 9 i grundskolan samt årskurs 2 på 
gymnasiet och resulterade i 4047 antal deltagare. Andelen hbtq-personer var 5,8 procent och 
andelen heterosexuella 94,2 procent (Tabell 1). Om vissa frågor inte besvaras kallas det för 
internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2011), vilket för frågan kring sexuell 
läggning/könsidentitet var 10,1 procent (n=410). De som svarade Osäker uteslöts från 
studien och blev ett bortfall på 3,6 procent (n=147), detta då syftet var att endast undersöka 
de som var hbtq-personer och heterosexuella. För de övriga frågorna som analyserades i 
studien varierade det interna bortfallet mellan 0,9 och 2,6 procent. Studien avgränsades till 
att medräkna de mellan 14 och 22 år. Åldrar under 14 exkluderades då scannern kunde ha 
läst in fel siffror eller svaren kunde varit oseriösa. Åldrar över 22 ansågs vara för gammalt. 

Enligt Landstinget Västmanlands projektansökan till Etikprövningsnämnden beskrevs 
tillvägagångssättet för hur datainsamlingen skulle gå till, vilket genomfördes under 2014. I 
januari och februari under skoltid delade lärarna ut enkäten till eleverna. Därefter 
informerade lärarna muntlig om de etiska riktlinjerna som undersökningen följde och i vilket 
syfte undersökningen genomfördes. Eleverna fyllde i och lämnade enkäten till läraren som 
registrerade löpnummer på var och en. Vidare la läraren alla enkäter i ett förslutet kuvert. 
Enkäterna skickades till Landstinget Västmanland för att sedan skannas in och 
transformeras till datafiler vid Centrum för Klinisk Forskning. Enkäterna arkiverades 
därefter vid Landstinget Västmanlands kansli (Etikprövningsnämnden, 2013a)  

4.4 Instrument 

4.4.1 Mental Health Continuum – Short Form 

I enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung ingår flera mätinstrument som berör bland annat 
psykisk hälsa, psykisk ohälsa, hälsorelaterad livskvalitet, självrapporterade livsstilsfaktorer 
och levnadsvillkor. Många av mätinstrumenten är validerade och har använts i 
multinationella studier. Nytt för Liv och Hälsa 2014 var att mätinstrumentet Mental Health 
Continuum – Short form användes för att mäta psykisk hälsa (Etikprövningsnämnden, 
2013a). Baserat på syftet i denna studie blev därför psykisk hälsa det utfall som skulle 
undersökas och därmed den beroende variabeln (Creswell, 2009). 

Mental Health Continuum – Short form, MHC-SF, är en förkortad version av Mental Health 
Continuum – Long form som innehåller 40 frågor. Den korta versionen består av 14 frågor 
som anses vara de mest typiska att beskriva varje dimension utifrån emotionellt 
välbefinnande och psykologisk samt social funktion. Tre frågor mäter emotionellt 
välbefinnande, fem frågor mäter social funktion och sex frågor mäter psykologisk funktion 
(Keyes, 2009). I Liv och Hälsa Ung 2014 översattes MHC-SF till svenska och inledde med 
frågan Under den senaste månaden, hur ofta har du känt... följt av svarsalternativen Aldrig, 
En eller två gånger, Ungefär en gång i veckan, Ungefär 2-3 gånger i veckan, Nästan alla 
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dagar och Alla dagar (Bilaga A). Svarsalternativen motsvarar en poängskala där Aldrig ger 
noll poäng och Alla dagar ger 5 poäng. Totala poängskalan för MHC-SF sträcker sig därför 
från 0 till 70 poäng (Keyes, 2009). 

För att mäta vilka som bedöms ha höga nivåer av psykisk hälsa kan MHC-SF kategoriseras i 
blomstrande, måttligt samt tynande psykisk hälsa. För en blomstrande psykisk hälsa ska 
Nästan alla dagar eller Alla dagar har upplevts på minst en av tre frågor för emotionellt 
välbefinnande och minst sex av elva frågor för både social och psykologisk funktion. De som 
har upplevt Aldrig och En eller två gånger på minst en av tre frågor för emotionellt 
välbefinnande och minst sex frågor av elva för social samt psykologisk funktion bedöms ha en 
tynande psykisk hälsa. De som varken är blomstrande eller tynande kategoriseras som 
måttlig psykisk hälsa (Keyes, 2009). För att besvara frågeställning tre och fyra 
kategoriserades däremot psykisk hälsa in i två grupper istället för tre. De svarande som hade 
utifrån poängskalan en tynande psykisk hälsa samt en måttlig psykisk hälsa grupperades som 
Icke-blomstrande psykisk hälsa och övriga ingick i gruppen Blomstrande psykisk hälsa. 
Kategoriseringen underlättade jämförelserna mellan grupper som endast hade höga nivåer av 
psykisk hälsa. Frågeställning fyra besvarades genom en logistisk regressionsanalys som 
dessutom kräver två möjliga, ett dikotomt, utfall (Andersson, 2013). 

4.4.2 Hbtq-person och heterosexuell 

Eftersom psykisk hälsa var den beroende variabeln blev sexuell läggning/könsidentitet den 
oberoende variabeln, det som troligtvis har verkan på eller influerar utfallet (Creswell, 2009). 
Variablerna ingick i frågeställning tre och fyra. I Liv och Hälsa Ung 2014 ställdes frågan Vilka 
av dessa begrepp tycker du beskriver dig. Svarsalternativen bestod av Heterosexuell, 
Bisexuell, Homosexuell, Transperson, Queer och Osäker. För att underlätta jämförelserna 
mellan de ungdomar som beskrev sig som hbtq-personer med heterosexuella 
dikotomiserades svarsalternativen. Bisexuell, Homosexuell, Transperson och Queer slogs 
ihop till en variabel som benämndes som hbtq-person och heterosexuell blev en egen 
variabel. De som beskrev sig som Osäkra uteslöts från studien, detta för att endast undersöka 
de som var hbtq-personer. 

4.4.3 Bakgrundsfaktorer och stressorer 

I analyserna för frågeställning tre ingick bakgrundsfaktorer och confounders. I resultatets 
första del redovisades deskriptiv statistik över målgruppens karaktäristiska (Tabell 1). Utöver 
variabeln sexuell läggning/könsidentitet beskrevs antalet och andelen svarande utifrån kön, 
ålder, skolår, familjeform och familjeekonomi (Tabell 1). Kön hade svarsalternativen Tjej 
eller Kille. Ålder delades upp i grupperna 14-15 år, 16-17 år och 18-22 år. Skolår delades in i 
Årskurs 9 och Årskurs 2 på gymnasiet. Familjeform bestod av elva svarsalternativ som 
dikotomiserades till variablerna Bor i familj med mamma och pappa och Annan 
familjeform. Poängskalan för Familjeekonomi sträckte sig från 0 till 7. De som svarade 0 till 
3 bildade gruppen Låg. De som svarade 4 eller 5 bildade gruppen Mellan. De som svarade 6 
till 7 blev gruppen Hög. För att besvara frågeställning fyra ingick några av dessa 
bakgrundsfaktorer som confounders. Confounders är variabler som både är associerad till 
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utfallet och till den studerande exponeringen. Men det går inte att veta sambandets riktning 
och styrka mellan confounders och den oberoende variabeln vid en studie med 
tvärsnittsdesign (Bonita et al., 2006). 

Baserat på teorin om minoritetsstress (Meyer, 2003) kan generella och sociala stressorer ge 
psykologiska effekter för minoriteter. Därför inkluderades en generell och en social stressor 
som potentiella confounders. Skolprestationer ansågs kunna vara en generell stressor och 
därmed som en confounder. Frågan som valdes för skolprestationer var Mina 
skolprestationer är inte viktiga för hur jag kommer att lyckas i framtiden. Svarsalternativen 
var Stämmer precis, Stämmer ganska bra, Stämmer till viss del, Stämmer ganska dåligt 
och Stämmer inte alls. Alternativen delades in i grupperna Stämmer till viss del/ganska 
dåligt/inte alls och Stämmer precis/ganska bra. Den sociala stressorn blev den andra 
confounders och representerade mobbning, med anledning av att undersöka en form av 
diskriminering. Fyra variabler i Liv och Hälsa Ung 2014 berörde mobbning. Den variabel 
som valdes var Har det under det senaste läsåret hänt att någon/några av dina 
skolkamrater ljugit om dig, pratat skit om dig bakom din rygg, inte låtsats om dig eller 
frusit ut dig från gruppen. Svarsalternativen var Nej/aldrig, Ja, någon/några gånger, Ja, 1-
3 gånger per månad och Ja, minst 1 gång i veckan och dikotomiserades till Nej, aldrig samt 
Ja, minst en gång. Variabeln baserades på att det fanns en relativt stora skillnad mellan 
andelen hbtq-personer (56,6 %) och heterosexuella (35,2 %) som hade svarat Ja, minst en 
gång. Av alla variabler som berörde mobbning var det även flest hbtq-personer (n=112) som 
hade svarat Ja, minst en gång för denna fråga. Antalet studerade individer har enligt 
Andersson (2013) nämligen betydelse i den logistiska regressionsanalysen. 

4.5 Analys 
För att besvara den första frågeställningen angående faktorstrukturen för Mental Health 
Continuum – Short Form tillämpades en explorativ faktoranalys. Explorativ faktoranalys 
används för att förutsättningslöst och utforskande bestämma ett antal underliggande 
faktorer som extraheras från en uppsättning variabler (Lamers et al., 2011). Alternativt går 
det att använda en konfirmatorisk faktoranalys, men som är mer komplex och genomförs för 
att istället bekräfta hur många faktorer som är mest lämpade utifrån ett antal variabler 
(Pallant, 2013). 

Innan en faktoranalys genomförs bestäms först vilka metoder som ska användas för 
extrahering och rotation av data, det vill säga så många faktorer som ska extraheras från 
variablerna respektive förenklandet och förtydligandet av datastrukturen (Costello, & 
Osborne, 2005). Vid faktoranalysen användes Mikelihood Extraction som extraheringsmetod 
och lämpar sig för data som är relativt normalfördelat, något MHC-SF var. När data inte är 
normalfördelat kan Principal Axis Factoring vara en alternativ extraheringsmetod (Costello, 
& Osborne, 2005). Som rotationsmetod användes Promax, en ”Oblique” metod som innebär 
att de underliggande faktorerna som extraheras kan korrelera med varandra (Costello, & 
Osborne, 2005). En annan ”Oblique” rotationsmetod är Oblimin. Lamers et al. (2011) 
använde sig av Oblimin vid tidigare validering av MHC-SF, detta med anledning av att alltså 
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tillåta faktorernas korrelation. En alternativ rotationsmetod som däremot inte tillåter 
korrelation mellan faktorerna är Varimax (Costello, & Osborne, 2005). Promax användes då 
MHC-SF är utifrån forskningen uppbyggt på tre dimensioner, dimensioner som ansågs 
kunna korrelera med varandra. 

Efter extrahering går det vanligtvis att skilja på vilka som kan bedömas vara de 
underliggande faktorerna, detta baserat på att de laddar över ett så kallat Eigenvalue 1,0. 
Enligt Costello och Osborne (2005) resulterar detta dock i att 36 procent av fallen är 
bedömningen baserat på Eigenvalue felaktig. Därför går det även att granska en graf utifrån 
Scree Plot. Antalet faktorer över grafens brytningspunkt kan bedömas vara underliggande 
faktorer som har extraherats utifrån variablerna (Costello, & Osborne, 2005).  

Efter en första faktoranalys av MHC-SF extraherades endast två faktorer över Eigenvalue 1,0. 
Därför studerades istället Scree Plot. Tre faktorer kunde urskiljas över grafens 
brytningspunkt där den tredje faktorn hade ett värde på gränsen till Eigenvalue (Graf 1). 
Modellen av faktorstrukturen hade en förklarad varians på 51 procent, den andel de 
underliggande faktorerna förklarar ett övergripande begrepp (Costello, & Osborne, 2005). 
Faktoranalysen genomfördes en andra gång med alternativet att tre faktorer skulle 
extraheras. Denna modell med tre faktorer hade en förklarad varians på 56 procent. Tre 
faktorer speglar dessutom litteraturen, att mätningen av psykisk hälsa består av tre 
dimensioner. Därför valdes denna faktorstruktur med tre faktorer istället för två. 

Variablerna får vid en faktoranalys olika laddningar för faktorerna. Enligt Costello och 
Osborne (2005) är den minsta rekommenderade gräns för variablernas laddningar 0,32. Vid 
gränsen visades ingen laddning för fråga fem, mhc5. Gränsen sänktes till 0,1 och resulterade i 
att mhc5 laddade lågt (0,27) mot emotionell funktion, men som enligt litteraturen ska ladda 
mot social funktion. Fråga fyra, mhc4, laddade över den rekommenderade gränsen men trots 
allt lågt (0,34). Med anledning av detta exkluderades frågorna mhc4 och mhc5 från MHC-SF 
(Tabell 2), frågor som ingick under social funktion. Mätinstrumentet benämndes därefter 
som MHC-SF total med de 12 återstående variablerna istället för 14. Denna modell hade en 
högre förklarad varians (59 %) än originalmodellen. 

Utifrån teorin används sex av elva frågor för att kategorisera de med en blomstrande psykisk 
hälsa respektive icke-blomstrande psykisk hälsa. Men eftersom mch4 och mhc5 från social 
funktion exkluderades i den nya modellen av MHC-SF total analyserades eventuell ny 
kategorisering. Andelen med blomstrande psykisk hälsa för originalskalan av MHC-SF 
jämfördes med andelen för MHC-SF total (Tabell 3). 

Frågeställning två handlade om att undersöka i vilken utsträckning MHC-SF uppvisade en 
inre reliabilitet och besvarades genom att mäta Chronbach’s Alpha för MHC-SF original och 
MHC-SF total (Tabell 4). Chronbach’s Alpha är ett mått på hur mycket varje fråga i ett 
mätinstrument är kopplat till de övriga frågorna. Det uppmätta värdet bör helst vara minst 
0,70 (Olsson & Sörensen, 2011). Chronbach’s Alpha mättes även för originalskalan av social 
funktion samt för delskalan utan mhc4 och mhc5. 

För att besvara frågeställning tre gällande hur den psykiska hälsan ser ur bland unga hbtq-
personer och heterosexuella tillämpades dels en univariat analys, dels deskriptiva mått 
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genom medelvärde och standardavvikelser. Univariat analys handlar om att undersöka varje 
variabel för sig (Olsson & Sörensen, 2011). Med hjälp av korstabeller, ett verktyg som visar 
frekvensen utifrån en eller fler variabler (Bonita et al., 2006), visades andelen med en 
blomstrande psykisk hälsa hos den oberoende variabeln sexuell läggning/könsidentitet samt 
bakgrundsfaktorer och confounders (Tabell 5). Vid analysen användes Pearson Chi2-test för 
att undersöka om skillnaden av andelen blomstrande psykisk hälsa mellan grupperna var 
statistisk signifikanta, om resultatet inte har uppkommit av slumpen. Pearson Chi2-test 
beräknar om det finns någon skillnad mellan de observerade och de förväntade värdena, 
förväntade värden som baserat på att det inte finns någon skillnad mellan dem (Olsson & 
Sörensen, 2011). I Tabell 5 redovisades värdet för Chi2-test, frihetsgrader och p-värdet. 
Frihetsgrader syftar till antalet observationer som är fria att variera och beräknas genom 
antalet variabler minus antalet skattade parametrar (Ejlertsson, 2012), vilket användes vid 
grupper fler än två. P-värdet jämförs med signifikansnivån som vanligtvis är 5 procent, det 
procentuella värdet som tillåter att skillnaden har uppkommit av slumpen. Om p-värdet är 
lika med eller mindre än signifikansnivån är det en 95 procents chans att resultatet inte har 
uppkommit av slumpen. 

I Tabell 6 presenteras medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) bland hbtq-personer 
och heterosexuella för de kontinuerliga skalorna MHC-SF total och delskalorna bland hbtq-
personer och heterosexuella. Måtten innebär summan av alla värden delat på antalet 
observationer respektive måttet på hur långt de enskilda observationerna ligger från 
medelvärdet (Olsson & Sörensen, 2011). För att undersöka om skillnaden av medelvärdena 
mellan hbtq-personer och heterosexuella var statistisk signifikanta tillämpades ett t-test, ett 
parametriskt test som används när data är normalfördelat (Olsson & Sörensen, 2011). 
Vanligtvis undersöks normalfördelning genom ett Shapiro-Wilk test (Razali, & Wah, 2011), 
som i denna studie var statistiskt signifikant (p<0,05). Det tydde på att skalorna inte var 
normalfördelade, men däremot något så när. Ett icke-parametriskt test genomfördes därför 
också i syfte att kontrollera om det blev någon skillnad i resultatet oavsett om ett 
parametriskt eller icke-parametriskt test genomfördes. Det icke-parametriska testet var 
statistiskt signifikant och medförde att analysen kunde genomföras med ett t-test. Om den 
oberoende variabeln sexuell läggning/könsidentitet hade fler än två kategorier kunde testet 
ANOVA ha använts istället (Andersson, 2013). 

För att besvara frågeställning fyra angående om hbtq-personer hade en sämre psykisk hälsa 
jämfört med heterosexuella med hänsyn till bakgrundsfaktorer och en generell samt social 
stressor, tillämpades en multivariat logistiskt regressionsanalys (Tabell 7). I analysen 
inkluderades de fem variabler som från den univariata analysen var statistisk signifikanta, 
därav en multivariat analys. En logistisk regressionsanalys användes för att studera hur ett 
dikotomt utfall, i detta fall icke-blomstrande psykisk hälsa respektive blomstrande psykisk 
hälsa, påverkas av en eller flera faktorer. Om den kontinuerliga skalan av MHC-SF skulle ha 
studerats istället, kunde en linjär regressionsanalys ha använts. Utfallet vid en logistisk 
regressionsanalys redovisas i oddskvoter (OR) där effekten av olika exponeringar jämförs. 
Oddskvoter (OR) är ett mått på en ökad eller minskad risk för att exponeringen från den 
oberoende variabeln ska ha påverkat utfallet. Ett värde under 1 innebär en riskreducering 
medan ett värde över 1 talar för en riskökning. Resultatet inkluderar även konfidentintervall 
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(CI=95 %). Om intervallet inte omfattar oddskvoten 1 är utfallet statistiskt signifikant på en 5 
procents nivå (Andersson, 2013). 

Som en del av att besvara frågeställning fyra ändrades utfallet i analysen till att studera icke-
blomstrande psykisk hälsa. Detta med anledning av att testa hypotesen om att hur stor 
sannolikheten var att som hbtq-person ha en icke-blomstrande psykisk hälsa jämfört med att 
vara heterosexuell. Analysen genomfördes med den oberoende variabeln sexuell 
läggning/könsidentitet men inkluderades därefter av confounders, som utifrån den 
univariata analysen blev Kön, Familjeekonomi, Skolprestationer är inte viktiga och Någon 
annan har ljugit, pratat skit bakom din rygg. Confounders kan läggas till i efterhand, med 
andra ord justeras för den oberoende variabeln. Det genomförs i syfte att studera om andra 
faktorer utöver huvudfyndet påverkar resultatet (Andersson, 2013). 

Samtliga analyser genomfördes i statistikprogrammet SPSS 22.0. 

4.6 Kvalitetskriterier 
Den psykometriska utvärderingen som genomfördes för att besvara frågeställning ett och två 
var ett mått på studiens validitet och reliabilitet som kallas för kvalitetskriterier. Validitet 
handlar om i vilken grad ett instrument mäter det som avser att mätas. Hög validitet 
motsvaras av att värdet uppmätts nära det sanna värdet, dock om systematiska fel utesluts 
och om det finns få slumpmässiga fel (Bonita et al., 2006). I studien mättes innehållsvaliditet 
som innebär att ett instruments variabler täcker det som ska mätas (Olsson & Sörensen, 
2011). Detta genomfördes genom en faktoranalys som redogjorde för om emotionellt 
välbefinnande och psykologisk samt social funktion mätte psykisk hälsa utifrån MHC-SF. Det 
går även att testa validiteten genom att mäta sambandet mellan det aktuella mätinstrumentet 
och andra närliggande begrepp, nämligen genom begreppsvaliditet (Olsson & Sörensen, 
2011). Utifrån MHC-SF kunde skalan för emotionellt välbefinnande mätas mot frågan Hur 
mår du, en fråga från Liv och Hälsa Ung 2014. Dock skulle endast emotionella aspekter 
undersökas och inte de funktionella.  

Reliabilitet innebär bland annat att samma resultat ska uppnås vid flera mätningar med 
samma mätinstrument, så som med test-retest-metoden. Mätningen genomförs vid ett 
tillfälle och upprepas vid ett senare tillfälle. En annan variant av att mäta reliabilitet är 
genom Chronbach’s Alpha. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det ett mått på hur mycket 
varje fråga i ett mätinstrument är förknippade till de andra frågorna. Hög reliabilitet 
motsvaras av ett värde över 0,90 och acceptabelt värde ligger mellan 0,70 och 0,89. Eftersom 
data i denna studie kommer från en tvärsnittsstudie och genomfördes endast vid ett tillfälle 
mättes därför reliabiliteten genom Chronbach’s Alpha. Chronbach’s Alpha mättes på både 
MHC-SF original och MHC-SF total, med anledning av att undersöka om originalskalan och 
den nya skalan hade en god reliabilitet. Vidare mättes Chronbach’s Alpha även för 
delskalorna i MHC-SF. Social funktion mättes med och utan mch4 och mhc5 (Tabell 4). 

Utöver hög grad av validitet och reliabilitet bör studier även ta hänsyn till generaliserbarhet, i 
vilken utsträckning resultatet kan representera andra eller större populationer. Några av 
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förutsättningarna att förhålla sig till är urvalet samt externt och internt bortfall (Olsson & 
Sörensen, 2011). En fördel med denna studie var att data kommer från en läns- samt 
totalundersökning, att enkäten delades ut till alla elever i årskurs 9 i grundskolan och 2 på 
gymnasiet i Västmanland. Urvalets karaktäristika presenterades även i resultatet, en fördel 
för att genomföra studier på liknande grupper. Det externa bortfallet är okänt, vilket kan vara 
en svaghet för generaliserbarhet. Men de interna bortfallen var låga för de flesta variabler. 
Däremot var bortfallet större bland sexuell läggning/könsidentitet på 10,1 procent. Syftet var 
att jämföra psykisk hälsa mellan hbtq-personer och heterosexuella, men beroende på det 
stora bortfallet behöver inte resultatet representerar andra grupper av hbtq-personer. Vidare 
har studien genomförts på ungdomar mellan 14 och 22 år. Forskning pekar på att bland 
hbtq-personer mår yngre sämre än äldre, vilket också kan leda till att resultatet inte är 
överförbart till en vuxen kontext. Beroende på kulturer kan även hbtq-personer behandlas 
eller accepteras på olika sätt. Detta kan påverka resultatet på liknande studier i andra delar 
av Sverige, eller framförallt i andra länder. Generaliserbarheten anses å andra sidan vara hög 
gällande MHC-SF då frågeställning ett och två inte hade några större bortfall. Detta visar att 
MHC-SF lämpar sig i andra ungdomskontexter i Sverige. 

4.7 Forskningsetiska principer 
Studier bör följa de forskningsetiska principerna. De innefattar att deltagarna ska informeras 
om studiens syfte och metod, användning av resultatet, frivilligt deltagande samt möjligheten 
till att avbryta. Principerna består även av att personuppgifter är konfidentiella och att 
forskaren är ansvarig över deltagarnas hälsa och integritet (WMA, 2013). Enligt Olsson och 
Sörensen (2011) benämns dessa principer som informationskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Denna studie analyserade data på gruppnivå, 
något som tar hänsyn till enskilda individers anonymitet och därmed konfidentialitetskravet. 
Data har endast använts till att besvara studiens syfte och följer därför nyttjandekravet. 
Vidare kommer datamaterialet från Liv och Hälsa Ung 2014 vars ansvariga forskare från 
Landstinget Västmanland har följt de övriga forskningsetiska principerna vid genomförandet 
av undersökningen. 

I Landstinget Västmanlands ansökan om etikprövning till Etikprövningsnämnden beskrevs 
tillvägagångssättet i hur enkätundersökningen skulle följa etiska riktlinjer. I beskrivningen 
stod det att Liv och Hälsa Ung 2014 skulle vara en anonym enkätstudie som eleverna frivilligt 
svarade på, något som följer samtyckeskravet. Denna information samt syftet av 
undersökningen skulle muntligt meddelas av lärarna vid svarstillfället, som baseras på 
informationskravet. Anonymitet skulle respekteras genom att inga personuppgifter 
behandlades vid datainsamlingen. Enligt ansökan skulle även enkäterna registreras endast 
med löpnummer i syfte att kunna koppla numret till ett formulär. Därmed fanns det ingen 
möjlighet att koppla data till en specifik individ, vilket utgår från konfidentialitetskravet. 
Eleverna skulle inte heller utsättas för någon skada. Dock fanns det en risk att vissa frågor 
uppfattades som känsliga. Men eftersom deltagandet var frivilligt kunde frågor uteslutas om 
eleverna så ville. I ansökan beskrevs även att data endast var behörig för forskare vid 
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Kompetenscentrum för Hälsa, vilket också beaktar nyttjandekravet (Etikprövningsnämnden, 
2013a) 

Undersökningen gällde ingen forskning som enligt lagen krävde etikprövning. 
Etikprövningsnämnden i Uppsala godkände undersökningen, men lämnade däremot ett 
rådgivande yttrande. För att stärka informationskravet skulle enkäten inkludera ett 
informationsbrev som var riktat till eleverna. Där skulle även kontaktperson och uppgifter 
ingå över ansvarig forskare. Eleverna själva skulle lägga enkäten i ett kuvert som sedan 
lämnas till läraren, detta för att säkerställa anonymiteten och som ytterligare stärker 
konfidentialitetskravet. Det skulle även framgå att resultaten kunde redovisas på skolnivå 
utifrån de löpnummer som registrerades som tar hänsyn till nyttjandekravet 
(Etikprövningsnämnden, 2013b). 
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5 RESULTAT 

Resultatet inleder med deskriptiv statistik över studiens deltagare och bakgrundsfaktorer. 
Därefter besvaras frågeställning ett och två genom en psykometrisk utvärdering av MHC-SF. 
Frågeställning ett har besvarats genom en faktoranalys. Frågeställning två har besvarats 
genom att mäta reliabiliteten med Chronbach’s Alpha. Följande avsnitt presenterar en 
univariat analys samt tabell över deskriptiv statistik som svarar på frågeställning tre. 
Resultatet avslutas med att redogöra för fjärde och sista frågeställningen. Frågeställningen 
besvaras genom en multivariat logistisk regressionsanalys. 

5.1 Beskrivning av studiens urval 
Frekvensen över svarande deltagare visas i Tabell 1. Totalt ingick 4047 elever från årskurs 9 i 
grundskolan och 2 på gymnasiet. Andelen hbtq-personer var 5,8 procent (n=204) och 
andelen heterosexuella var 94,2 procent (n=3286). Andelen tjejer var något högre på 51,5 
procent (n=2067) än killar på 48,5 procent (n=1944). Störst andel av åldrarna var 16- och 17- 
åringar på 47,2 procent (n=1881) strax följt av 14- och 15-åringar på 42 procent (n=1676). De 
som bodde med mamma och pappa utgjorde en andel på 64,9 procent (n=2585) medan 
andelen som hade en annan familjeform var 35,1 procent (n=1399). Andelen som angav deras 
familjeekonomi som mellan var 68,5 procent (n=2732). Därefter var andelen med en hög 
familjeekonomi 18,4 procent (n=734) och andelen med en låg familjeekonomi 13 procent 
(n=520). 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över svarande deltagare 

Bakgrundsfaktorer	   Grupp	   n	   %	  

Sexuell	  läggning/könsidentitet	   Hbtq-‐person	  
Heterosexuell	  

204	  	  
3286	  

5,8	  %	  	  
94,2	  %	  

Kön	   Tjej	  
Kille	  

2067	  
1944	  

51,5	  %	  
48,5	  %	  

Ålder	  
14-‐15	  
16-‐17	  
18-‐22	  

1676	  
1881	  
431	  

42,0	  %	  
47,2	  %	  
10,8	  %	  

Skolår	   Årskurs	  9	  
Årskurs	  2	  på	  gymnasiet	  

2088	  
1959	  

51,6	  %	  
48,4	  %	  

Familjeform	   Bor	  med	  mamma	  &	  pappa	  
Annan	  familjeform	  

2585	  
1399	  

64,9	  %	  
35,1	  %	  

Familjeekonomi	  
Låg	  
Mellan	  
Hög	  

520	  
2732	  
734	  

13,0	  %	  
68,5	  %	  
18,4	  %	  

n=antalet svarande, %=andelen svarande 
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5.2 Psykometrisk utvärdering av Mental Health Continuum-Short Form i 
en svensk ungdomspopulation 

Vid den psykometriska utvärderingen av Mental Health Continuum – Short Form användes 
en explorativ faktoranalys som identifierar hur många underliggande faktorer ett 
mätinstrument består av. Vanligen identifieras underliggande faktorer genom Eigenvalue. 
Faktorer med ett Eigenvalue över 1,0 anses vara en underliggande faktor. Det går även att 
studera en graf utifrån Scree Plot. De faktorer över grafens brytningspunkt kan identifieras 
som underliggande faktorer. Scree Plot presenteras i Graf 1, som visade att tre faktorer 
laddade över en brytningspunkt som ansågs vara vid fyra faktorer. Faktor ett laddade 6,742. 
Faktor två hade en laddning på 1,311. Den tredje faktorn laddade 0,963. Laddningen för 
faktor tre låg nära Eigenvalue och betraktades därför som en underliggande faktor.  

Graf 1. Scree Plot med Eigenvalue 1,0. 
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I Tabell 2 visas faktorstrukturen som den explorativa faktoranalysen resulterade i baserat på 
tre underliggande faktorer. Faktorstrukturen visar de högsta laddningarna från variablerna i 
MHC-SF mot en specifik faktor. Variablerna ska helst ladda över den rekommenderade 
gränsen 0,32. Fråga fem, mhc5, laddade 0,27 och fråga fyra, mhc4 laddade 0,34, vilket ledde 
till att de exkluderades från modellen. Mhc5 laddade även mot emotionell funktion, men som 
enligt teorin ska ladda mot social funktion. Frågorna ett till sex laddade mot faktor ett, 
psykologisk funktion. Frågorna sju till nio laddade mot faktor två, emotionellt välbefinnande. 
Frågorna tio till tolv laddade mot faktor tre, social funktion. Faktorkorrelationen visade att 
faktor ett laddade 0,727 mot faktor två och 0,621 mot faktor tre. Faktor 2 laddade 0,542 mot 
faktor tre. 

Tabell 2. Explorativ faktoranalys med Maximum Likelihood Extraction som extraheringsmetod och 
Promax rotationsmetod för underliggande faktorer som förväntas vara korrelerade med varandra. 

	  	  

	  
Underliggande	  faktorer	  

	  

	  
(1)	  Psykologisk	  
funktion	  

(2)	  Emotionellt	  
välbefinnande	  

(3)	  Social	  
funktion	  

(12)	  Utmaningar	  som	  får	  dig	  att	  växa	  och	  bli	  en	  
bättre	  person	   0,80	   	   	  

(14)	  Riktning	  och	  meningen	  med	  livet	   0,74	   	   	  
(13)	  Självförtroende	  att	  ha	  egna	  tankar	  och	  
uttrycka	  dig	   0,72	   	   	  

(10)	  Tar	  ansvar	  för	  ditt	  dagliga	  liv	   0,69	   	   	  
(11)	  Varma	  och	  tillitsfulla	  relationer	  med	  andra	   0,65	   	   	  

(9)	  Du	  gillar	  det	  mesta	  med	  din	  personlighet	   0,62	   	   	  
(3)	  Nöjd	  och	  tillfreds	  med	  livet	   	   0,87	   	  

(1)	  Lycka,	  glädje	   	   0,86	   	  
(2)	  Intresse	  för	  livet	   	   0,66	   	  
(8)	  Sättet	  samhället	  fungerar	  på	  är	  logiskt	  	   	   	   0,79	  

(6)	  Vårt	  samhälle	  är	  en	  bättre	  plats,	  för	  alla	   	   	   0,78	  

(7)	  Människor	  i	  grunden	  är	  goda	   	   	   0,72	  

Modell 1. Visade en förklarad varians på 59 %. Variabler med laddning över 0,6 ansågs vara högt.  
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Utifrån faktoranalysen framtogs en modell med 12 variabler. Kategoriseringen för de med en 
blomstrande psykisk hälsa utgår däremot från MHC-SF med 14 variabler genom kriteriet 6 av 
11 frågor för psykologiskt samt social funktion. För att beräkna de med en blomstrande 
psykisk hälsa utifrån den nya modellen med 12 variabler analyserades eventuell ny 
kategorisering. Fem modeller med olika kategoriseringar jämfördes åt och den som speglade 
MHC-SF original bäst ansågs vara mest lämpad att använda. I Tabell 3 visas hur 
kategoriseringen såg ut för andelen med blomstrande psykisk hälsa när mhc4 och mhc5 
exkluderades. Den kategorisering med 12 variabler som låg närmast originalversionen var 
5/9 (48,2 %). Kategoriseringen användes i följande analyser och benämndes som MHC-SF 
total. 

Tabell 3. Kategorisering för blomstrande psykisk hälsa. 

	  
6/11	  (	  MHC-‐
SF	  original)	  

6/11	  (utan	  
mhc4	  &	  mhc5)	  

6/9	  (utan	  
mhc4	  &	  mhc5)	  

5/9	  (utan	  
mhc4	  &	  mhc5)	  

4/9	  (utan	  
mhc4	  &	  mhc5)	  

Andelen	  med	  
blomstrande	  
psykisk	  hälsa	  
(n=4047)	  

46,3	  %	   37,9	  %	   37,9	  %	   48,2	  %	   55,9	  %	  

n=totala antalet deltagare 

För att ytterligare analysera om kategoriseringen för MHC-SF total var mest lämplig 
undersöktes medelvärden av de med blomstrande psykisk hälsa. Utifrån MHC-SF original 
hade killar ett medelvärde på 4,03 och tjejer 3,87. Baserat på MHC-SF total var motsvarande 
värden för killar 4,05 och för tjejer 3,89. Detta tydde på att de skillnader som fanns mellan de 
olika modellerna var försumbara. 

Den psykometriska utvärderingen bestod även av att undersöka den inre reliabiliteten för 
instrumentet, vilket mättes genom Chronbach’s Alpha. I Tabell 4 visas värdena av 
Chronbach’s Alpha för MHC-SF original samt för MHC-SF total. Reliabiliteten mättes även 
för originalversionen av delskalan social funktion men även utan mhc4 och mhc5 utifrån 
MHC-SF total. Reliabiliteten ansågs vara god för både MHC-SF original samt MHC-SF total 
och för delskalorna. 

Tabell 4. Standardiserad Chronbach’s Alpha 

	  
Standardiserad	  	  
Chronbach’s	  Alpha	  

MHC-‐SF	  original	   0,912	  

MHC-‐SF	  total	   0,904	  

Emotionellt	  välbefinnande	   0,864	  

Social	  funktion	  original	   0,791	  

Social	  funktion	   0,804	  

Psykologisk	  funktion	   0,873	  

Värden över 0,9 ansågs vara högt, värden över 0,7 acceptabelt 
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5.3 Psykisk hälsa bland unga hbtq-personer och heterosexuella 
För att studera den psykiska hälsan bland unga hbtq-personer och heterosexuella 
tillämpades en univariat analys som redovisas i Tabell 5. I den univariata analysen 
undersöktes varje variabel för sig, det vill säga sexuell läggning/könsidentitet, 
bakgrundsfaktorer samt stressorer. Av hbtq-personer och heterosexuella hade 34,3 % 
respektive 50,2 % en blomstrande psykisk hälsa. Skillnaden var statistisk signifikant, vilket 
testades genom ett Chi2-test. Variabeln sexuell läggning/könsidentitet samt kön, 
familjeekonomi, att skolprestationer inte är viktiga och att någon har ljugit eller pratat skit 
bakom din rygg var statistisk signifikanta vad gäller skillnaden av andelen med blomstrande 
psykiska hälsan. Dessa variabler inkluderades vidare i den multivariata regressionsanalysen. 

Tabell 5. Jämförande statistik över blomstrande psykisk hälsa mellan olika grupper.  

Bakgrundsfaktorer	  
samt	  stressorer	  

Andel	  
blomstrande	  
psykisk	  hälsa	  i	  
%	  

ᵪ2-‐värdet	   df	   p	  

Sexuell	  
läggning/könsidentitet	  
Hbtq-‐person	  	  
Heterosexuell	  	  

34,3	  %	  
50,2	  %	   19,500	   1	   0,000	  

Kön	  
Tjej	  
Kille	  

43,7	  %	  
52,9	  %	   33,921	   1	   0,000	  

Ålder	  
14-‐15	  
16-‐17	  
18-‐22	  

48,8	  %	  
48,2	  %	  
45,9	  %	   1,228	   2	   0,541	  

Familjeform	  
Bor	  i	  familj	  med	  mamma	  	  
och	  pappa	  
Annan	  familjeform	  

49,0	  %	  
46,7	  %	   1,986	   1	   0,159	  

Familjeekonomi	  
Låg	  
Mellan	  
Hög	  

31,7	  %	  
47,1	  %	  
64,3	  %	   134,025	   2	   0,000	  

Skolprestationer	  är	  	  
inte	  viktiga	  
Stämmer	  till	  viss	  del/	  ganska	  
dåligt/	  inte	  alls	  
Stämmer	  precis/ganska	  bra	  

47,0	  %	  
52,1	  %	   7,962	   1	   0,005	  

Någon	  annan	  ljugit,	  pratat	  
skit	  bakom	  din	  rygg	  
Nej,	  aldrig	  
Ja,	  minst	  en	  gång	  

53,3	  %	  
39,8	  %	   67,576	   1	   0,000	  

ᵪ2=chi-2värdet, df=frihetsgrader, p=signifikansnivå (p<0,05) 
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I Tabell 6 redovisas de deskriptiva måtten medelvärde och standardavvikelse för de 
kontinuerliga skalorna av MHC-SF total. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet av alla 
observationer tillsammans. Standardavvikelser visar hur långt de enskilda observationerna 
ligger från medelvärdet. Utifrån den kontinuerliga skalan motsvarade frågorna mhc4 och 
mhc5 tio poäng. När de exkluderades från MHC-SF total blev poängskalan 0 till 60 istället för 
0 till 70. För emotionellt välbefinnande blev skalan 0-15, social funktion 0-15 och 
psykologiskt funktion 0-30. Hbtq-personer hade ett lägre medelvärde (M=32,19) för MHC-
SF total jämfört med heterosexuella (M=38,88). Hbtq-personer hade även lägre medelvärden 
än heterosexuella vad gäller delskalorna. Totalt var medelvärdet lägre för social funktion än 
för emotionellt välbefinnande. 

Tabell 6. Deskriptiva mått över de kontinuerliga skalorna för MHC-SF total.  

Skalorna	   Hbtq-‐person	   Heterosexuell	   Total	   t-‐värden	   p	  

MHC-‐SF	  total	  
*M	  (**SD)	   32,19	  (14,09)	   38,88	  (11,61)	   38,49	  (11,86)	   -‐6,498	   0,000	  

Emotionellt	  
välbefinnande	  
*M	  (**SD)	  

8,81	  (4,0)	   10,99	  (2,99)	   10,87	  (3,10)	   -‐7,444	   0,000	  

Social	  funktion	  
*M	  (**SD)	   5,22	  (4,24)	   6,48	  (4,06)	   6,40	  (4,08)	   -‐4,267	   0,000	  

Psykologisk	  
funktion	  *M	  
(**SD)	  

18,09	  (7,89)	   21,38	  (6,59)	   21,19	  (6,72)	   -‐5,811	   0,000	  

*Medelvärde, **Standardavvikelse, t-värden=kvot mellan förklarad respektive oförklarad varians, 
p=signifikansnivå (p<0,05) 

För att undersöka om skillnaden av medelvärdet mellan hbtq-person och heterosexuell var 
statistiskt signifikant genomfördes ett t-test. Testet visade att skillnaden av medelvärdena för 
både MHC-SF total och delskalorna var statistiskt signifikanta (p<0,05). T-testet visade 
också att medelvärdena av MHC-SF original utgjorde en statistisk signifikant skillnad mellan 
hbtq-person (M=36,94; SD=16,27) och heterosexuell (M=44,61; SD=13,58). För både hbtq-
person och heterosexuell hade MHC-SF original ett totalt medelvärde på 44,17 och 
standardavvikelse på 13,86. T-test är ett parametriskt test som används när en skala är 
normalfördelat. Eftersom MHC-SF total inte var normalfördelat tillämpades även ett icke-
parametriskt test vilket visade att skillnaden mellan ett parametriskt test (t-test) och ett icke-
parametriskt test var små. 
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5.4 Icke-blomstrande psykisk hälsa bland unga hbtq-personer med 
hänsyn till bakgrundsvariabler och stressorer 

Genom en multivariat logistisk regressionsanalys undersöktes det om unga hbtq-personer 
hade en sämre psykisk hälsa än heterosexuella. I Tabell 7 visas sambandet för sannolikheten 
att vara hbtq-person och ha en icke-blomstrande psykisk hälsa jämfört med att vara 
heterosexuell. De variabler som utifrån den univariata analysen utgjorde en statistiskt 
signifikant skillnad vad gäller andelen med blomstrande psykisk hälsa i olika grupper (Tabell 
5) inkluderades i denna regressionsanalys som confounders. Regressionsanalysen visade att 
en hbtq-person hade 83 % (OR=1,829) ökad sannolikhet för att ha en icke-blomstrande 
psykisk hälsa jämfört med en heterosexuell. Efter att ha justerat för confounders kvarstod 
sambandet med en ökad sannolikhet på 51 % (OR=1,505). Att vara tjej (OR=1,292), att ha 
mellan eller låg familjeekonomi (OR=2,011; 3,563), tycka skolprestationer är viktiga 
(OR=1,188) samt varit med om att någon ljugit eller pratat skit bakom din rygg (OR=1,639) 
hade ett samband med att ha en icke-blomstrande psykisk hälsa. Samtliga variabler hade 
statistiskt signifikanta samband. Den förklarande variansen låg någonstans mellan 0,057 och 
0,076. 

Tabell 7. Multivariat logistisk regressionsanalys med sexuell läggning/könsidentitet som den 
oberoende variabeln och psykisk hälsa som den beroende variabeln. Utfallet visar icke-blomstrande 
psykisk hälsa. Bakgrundsfaktorer och en generell samt social stressor inkluderades som confounders.   

	   Ojusterat	  
OR	  	   (95	  %	  CI)	  

Justerat	  
OR	  

	  
(95	  %	  CI)	  

Sexuell	  
läggning/könsidentitet	  
Heterosexuell	  	  
Hbtq-‐person	  

	  
1,0	  (ref)	  
1,829	  

-‐	  
1,344-‐2,488	  

1,0	  (ref)	  
1,505	  

-‐	  
1,095-‐2,070	  

Kön	  
Kille	  	  
Tjej	   	   	  

1,0	  (ref)	  
1,292	  

-‐	  
1,121-‐1,490	  

Familjeekonomi	  
Hög	  	  
Mellan	  
Låg	   	   	  

1,0	  (ref)	  
2,011	  
3,563	  

-‐	  
1,667-‐2,427	  
2,736-‐4,640	  

Skolprestationer	  är	  	  
inte	  viktiga	  
Stämmer	  precis/ganska	  bra	  
Stämmer	  till	  viss	  del/	  ganska	  
dåligt/	  inte	  alls	   	   	  

1,0	  (ref)	  
1,188	  
	  

-‐	  
1,008-‐1,402	  
	  

Någon	  annan	  ljugit,	  pratat	  
skit	  bakom	  din	  rygg	  
Nej,	  aldrig	  
Ja,	  minst	  en	  gång	   	   	  

1,0	  (ref)	  
1,639	  

-‐	  
1,414-‐1,900	  

OR= oddskvoten, CI= konfidensintervall. Ojusterat OR är resultatet från den binära analysen. Justerat OR är 
resultatet från den multivariata analysen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att genomföra en psykometrisk utvärdering av MHC-SF original och att analysera 
skillnader samt samband för grupper med en blomstrande respektive icke-blomstrande 
psykisk hälsa var kvantitativ metod en lämplig ansats (Bonita et al., 2006). Begränsningen 
med studien var dock att hbtq-personers upplevelser och uppfattningar av psykisk hälsa inte 
undersöktes, vilket istället hade kunnat tillämpas utifrån kvalitativ metod (Creswell, 2009). 
Resultatet påvisade fördelningen av psykisk hälsa bland ungdomar samt vilka potentiella 
riskfaktorer som kan ha haft betydelse för utfallet, något som även hör till den 
epidemiologiska ansatsen. Syftet med studien var däremot att studera de med höga nivåer av 
välmående. Om avsikten var att undersöka vilka som hade en ökad risk att utveckla tynande 
psykisk hälsa och vad som låg bakom spridningen hade en epidemiologisk ansats varit mer 
lämplig (Szklo & Nieto, 2014). 

En tvärsnittsdesign var lämplig för studien för att syftet dels var av beskrivande karaktär, 
dels gav en ögonblicksbild över ett hälsotillstånd och passade för stort urval. Data kommer 
även från Liv och Hälsa Ung som upprepas vartannat år, vilket är en fördel för att analysera 
trender (Andersson, 2013). En begränsning var dock att orsaken mellan exponering och 
effekt inte kunde undersökas. En fall-kontrollstudie hade passat att studera orsak och verkan 
om syftet var att studera tidigare exponering för två grupper av hbtq-personer med 
respektive utan psykisk ohälsa. Metoden är dock mer komplex än studier med 
tvärsnittsdesign. Hänsyn skulle behöva tas till flera kriterier för fallen och kontrollerna samt 
för confounders, detta då syftet vanligen är att undersöka specifika sjukdomar. Kohortstudier 
hade kunnat tillämpas om Liv och Hälsa Ung genomfördes på samma elever från årskurs 9 i 
grundskolan samt 2 på gymnasiet och vidare in i vuxenlivet. Andersson (2013) menar att 
kohortstudier kan ta sin början i tvärsnittsstudier. Syftet kunde därmed innefatta incidensen 
av psykisk ohälsa hos en grupp hbtq-personer från årskurs 9 samt vad de hade exponerats för 
under tiden studien pågick. Men metoden förutsätter att det finns mycket resurser att 
tillhandahålla. Dessutom krävs många års uppföljning då sjukdomar kan utvecklas lång tid 
efter exponeringen (Bonita et al., 2006). För den här studien användes dock redan färdig 
data och variabler utifrån Liv och Hälsa Ung 2014. Variablerna som mättes var eventuellt 
heller inte så specifika som fall-kontroll- och kohortstudier syftar till att undersöka. Urvalet 
för denna studie skulle även vara omfattande för de metoderna. 

6.1.1 Urval, population och bortfall 

Ett sätt att säkerställa validitet i studier är att undvika systematiska fel, vilket består bland 
annat av selektions-bias. Detta kan inträffa när det finns en systematisk skillnad mellan 
egenskaperna av en studies deltagare och egenskaperna för de som inte deltar (Bonita et al., 
2006). Däremot utgick studien från en totalundersökning vilket är en fördel tack vare det 
stora antalet deltagare och den höga svarsfrekvensen (82 %). Anderson (2013) menar att en 
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studies deltagare har betydelse för slumpfel och hur resultatet kan generaliseras. Eftersom 
enkätundersökningen delades ut till elever som frivilligt deltog minskade också risken för 
urvals-bias. Urvals-bias handlar om att resultatet blir snedvridet på grund av hur individer 
väljs in i undersökningar. 

Av antalet deltagare i studien (n=4047) var andelen hbtq-personer 5,8 procent (n=204) och 
heterosexuella 94,2 procent (n=3286). Trots att eleverna var anonyma hade frågan angående 
sexuell läggning/könsidentitet dock ett bortfall på 10,1 procent (n=410), något som kan ha 
påverkat resultatet. Det finns en möjlighet att några av de 410 individerna kan ha varit hbtq-
personer. Beroende på om de hade en blomstrande eller icke-blomstrande psykisk hälsa 
kunde sambandet i regressionsanalysen ha stärkts eller blivit svagare. Hbtq-personer som 
inte gick till skolan och heller inte medverkade i Liv och Hälsa Ung 2014 kan också haft 
betydelse för studiens resultat. Tidigare forskning har nämligen visat att unga hbt-personer 
löper en ökad risk att hotas eller bli överfallna, vilket kan påverka deras säkerhet i skolan 
(Meyer, 2003). Denna form av systematiskt fel kallas bortfalls-bias och innebär att individer 
som inte deltar i undersökningar skiljer sig oftast från studiedeltagarna (Andersson, 2013). 

Det interna bortfallet för de som var osäkra på sin sexuella läggning/könsidentitet var 3,6 
procent (n=147). Om gruppen hade analyserats tillsammans med hbtq-personer kunde 
sambandet till psykisk hälsa också ha påverkats. Dock skulle resultatet inte med säkerhet 
motsvara hbtq-personer, en svaghet för studiens kvalitet (Bonita et al., 2006). Deltagarnas 
åldrar avgränsades från 14 till 22 år. Om analyserna hade tagit hänsyn till alla åldrar skulle 
antalet hbtq-personer eller heterosexuella blivit fler. Däremot kunde det ha funnits en risk att 
resultatet blivit skevt på grund av oseriösa, felscannade eller för gamla svar. Bortfallet var 1,5 
procent vilket troligtvis inte har haft någon inverkan på resultatet, liksom de övriga frågorna 
som motsvarade bortfall mellan 0,9 och 2,6 procent.  

6.1.2 Instrument 

Ytterligare ett systematiskt fel kan innebära informations-bias, när mätningar av utfall 
(psykisk hälsa) eller exponering är felaktiga (Bonita et al., 2006). En styrka med MHC-SF 
total var däremot att tidigare studier nästan uteslutande mäter psykisk ohälsa och att fler 
studier bör inkludera positiva mätningar (Keyes, 2005b). Som en del av kontrollen av 
instrumentets validitet genomfördes en faktoranalys av MHC-SF original. Tre faktorer kunde 
identifieras som förklarade en hög varians av vad utifrån teorin ska vara psykisk hälsa. 
Mätningarna visade även goda faktorstrukturer samt hög reliabilitet. Tidigare validering av 
mätinstrumentet på både ungdomar och vuxna har också bekräftat att variationen i psykisk 
hälsa bäst kan förstås utifrån tre underliggande faktorer (Keyes, 2005b; Lamers et al., 2011; 
Guo et al., 2015).  

Valet att dikotomisera MHC-SF total till de med en blomstrande respektive icke-blomstrande 
psykisk hälsa grundade sig i att kunna jämföra grupper med höga respektive inte så höga 
nivåer av välmående. Som följd kunde elever så när ha en blomstrande psykisk hälsa men 
som kategoriserades i samma grupp som de med en tynande psykisk hälsa. MHC-SF total 
hade kunnat dikotomiserats till tynande psykisk hälsa och icke-tynande psykisk hälsa. 
Resultatet hade istället haft fokus på frånvaron av ett högt välbefinnande. Risken med en 
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sådan uppdelning hade dock varit att grupperna i sig hade blivit för små för att använda i 
regressionsanalysen, då det endast är drygt 6 procent som har en tynande psykisk hälsa totalt 
sett.  

Det finns en risk att de som svarar på en enkätundersökning inte minns vad de har 
exponerats för vad gäller retrospektiva frågor, något som kallas minnes-bias (Andersson, 
2013). Frågan angående mobbning genom skitsnack behandlade retrospektiva upplevelser 
det senaste läsåret. Svarsalternativen Nej, aldrig och Ja, minst en gång kan därför ha lett till 
ett snedvridet resultat. Det går inte att veta om de har blivit utsatta mer sällan än ofta. Å 
andra sidan innehöll alla frågor som berörde mobbning retrospektiva upplevelser. För att 
undvika minnes-bias kunde studien ha innehållit frågor som berörde uppfattningar för 
stunden, men som inte hade skildrat hur eleverna mår generellt. För att minnes-bias ska 
äventyra tillförlitligheten i de sambanden som visades i regressionsanalysen innebär det att 
minnesfelen bland hbtq-personer ska vara annorlunda än hos de heterosexuella. Om de inte 
är annorlunda, det vill säga att felen är ungefär desamma för båda grupperna blir effekten att 
sambandet försvagas. 

Fördelen med att dikotomisera sexuell läggning/könsidentitet var att hbtq-personer var 
tillräckligt stort och representativt urval för de som inte var heterosexuella. Storleken på 
urvalet ökade även sannolikheten att få ett statistiskt signifikant resultat, att det finns en 
verklig skillnad mellan observerade värden för två grupper (Andersson, 2013). 
Svarsalternativen för sexuell läggning/könsidentitet kunde däremot ha behandlats som egna 
variabler. Beroende på hur många individer variablerna motsvarade hade dock sambandet 
till psykisk hälsa möjligtvis inte blivit statistiskt signifikant. De som svarade Osäker uteslöts 
också från studien då syftet var att endast undersöka de som beskrev sig som hbtq-personer 
och heterosexuella och för att få en väldefinierad population (Bonita et al., 2006). 
Bakgrundsvariabeln kön ingick i analyserna på grund av könsskillnaderna för psykiska 
besvär (Landstinget Västmanland, 2012). Beroende på om några var transpersoner eller 
queer kan resultatet för könsskillnader blivit något missvisande. Däremot var gruppen hbtq-
personer relativt liten jämfört med heterosexuella och skillnaderna har troligtvis blivit väldigt 
små.  

Enligt Bonita et al (2006) är ofta ålder och social klass confounders i studier. Därför ingick 
ålder, familjeform och familjeekonomi som bakgrundsvariabler. Fördelen med att 
kategorisera åldrarna mellan 14 och 22 år var dels att få en grupp som representerade unga, 
dels kunna analysera skillnader mellan olika åldrar. Hade ålder dikotomiserats i två grupper 
kunde skillnaderna för andelen med blomstrande psykisk hälsa å andra sidan eventuellt blivit 
större och inkluderats i regressionsanalysen. De tre kategorierna låg, mellan och hög 
familjeekonomi gav starka samband till den psykiska hälsan. Hade dock den ursprungliga 
skalan använts kunde vissa samband ha kvarstått men resultatet hade möjligen blivit mer 
svårtolkat. 

Frågan angående skolprestationer motsvarade en generell stressor utifrån teorin om 
minoritetsstress (Meyer, 2003). En orsak till upplevd stress och därmed psykisk ohälsa är 
nämligen förhållanden i skolan (Osika & Livheim, 2015). Att svarsalternativen hade 
dikotomiserats till Stämmer till viss del/ ganska dåligt/ inte alls och Stämmer precis/ganska 



32 

bra kan ses som en svaghet. Det kan vara en stor skillnad mellan att inte alls och att till viss 
del inte uppfatta skolprestationer som viktiga, en grupp som därför bestod av breda 
uppfattningar. Identifierade skillnader av andelen blomstrande psykisk hälsa kan därför vara 
underskattade och detta kan i sin tur ha påverkat justerade modellen och sambandet mellan 
sexuell läggning/könsidentitet och psykisk hälsa. Detsamma gäller för variabeln mobbning, 
en social stressor (Meyer, 2003). Starkare samband från dessa variabler hade troligtvis 
resulterat i något svagare samband mellan sexuell läggning/könsidentitet och psykisk hälsa. 
Mobbning skulle framstå som diskriminering, en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa 
som hbtq-person (Pascoe, & Richman, 2009). Andra frågor för mobbning kunde ha använts 
för att mäta diskriminering, så som att ha blivit retad, hotad eller kallad fula saker. Fördelen 
med den fråga som valdes var att den var relativt vanligt förekommande, en förutsättning för 
att skillnader mellan hbtq-personer och heterosexuella skulle kunna påvisas.  

6.1.3 Analys 

Explorativ faktoranalys tillämpades istället för konfirmatorisk faktoranalys för att ha ett 
utforskande förhållningssätt till faktorstrukturen (Lamers et al., 2011). Konfirmatorisk 
faktoranalys kunde ha använts om syftet varit att bekräfta tre faktorers lämplighet för 
studiens data. Styrkan med att använda Maximum Likelihood som extraheringsmetod och 
Promax som rotationsmetod låg i att MHC-SF original var någorlunda normalfördelat samt 
att de extraherade faktorerna skulle kunna korrelera med varandra (Costello, & Osborne, 
2005). Om MHC-SF original varken var i närheten av normalfördelning eller att faktorerna 
skulle korrelera kunde Principal Axic Factors och Varimax användas. Varimax är dessutom 
en vanlig rotationsmetod och ger mer tolkbara resultat. Efter en faktoranalys kan variabler 
som är problematiska tas bort och därefter testas igen, detta i syfte att få en passande 
faktorstruktur (Costello, & Osborne, 2005). Därför exkluderades mhc4 och mhc5 från MHC-
SF original med anledning av deras låga laddningar. Faktoranalysen resulterade i en modell, 
MHC-SF total, med dels goda laddningar över 0,6 från de återstående variablerna, dels en 
högre förklarad varians än ursprungsmodellen. 

I den univariata analysen lämpade sig ett Chi2-test för att visa om skillnaderna av andelen 
med blomstrande psykisk hälsa mellan olika grupper var statistisk signifikanta. En 
begränsning med Chi2-test är dock att trots statistiskt signifikanta skillnader går det inte att 
svara på vilken styrka eller riktning skillnaden har (Andersson, 2013). För att beskriva 
andelen med blomstrande psykisk hälsa och studera skillnaderna ansågs ändå Chi2-test vara 
mest lämpat. 

Eftersom medelvärdet och standardavvikelser för MHC-SF original och MHC-SF total 
beräknades med t-test studerades normalfördelningen genom ett Shapiro-Wilk test som 
enligt Razali och Wah (2011) är mest kraftfullt för att undersöka fördelning av data. 
Statistiskt sett var data inte normalfördelat och därför genomfördes även ett icke-
parametriskt test som blev statistisk signifikant, vilket tydde på att det var små skillnader 
oavsett parametriskt eller icke-parametriskt test. De små skillnaderna kan bero på att 
grupperna hbtq-personer och heterosexuella var relativt stora. Om syftet var att analysera 
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sexuell läggning/könsidentitet utefter de ursprungliga svarsalternativen i frågan hade 
ANOVA kunnat tillämpas (Andersson, 2013). 

Den multivariata logistiska regressionsanalysen tillämpades för att få ett dikotomt och 
kategoriskt utfall (Andersson, 2013). Först genomfördes en univariat regressionsanalys 
mellan den oberoende variabeln sexuell läggning/könsidentitet och den beroende variabeln 
psykisk hälsa med icke-blomstrande psykisk hälsa som utfall. Tolkningen av modellen 
underlättades när utfallet istället blev icke-blomstrande psykisk hälsa. Därefter justerades 
sexuell läggning/könsidentitet för bakgrundsvariabler och confounders, vilket är möjligt vid 
multivariata analyser (Olsson & Sörensen, 2012). 

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Faktoranalysen av MHC-SF total påvisade en god faktorstruktur med höga laddningar från 
tolv variabler, det vill säga en god innehållsvaliditet. Resultatet går att jämföra med studier 
som har validerat MHC-SF original på ungdomar i andra länder (Keyes, 2005b; Guo et al., 
2015). För att ytterligare stärka validiteten för MHC-SF total hade emotionell funktion kunna 
jämförts med frågan Hur mår du. Men den funktionella aspekten skulle också behöva 
studeras för att kunna jämföra psykisk hälsa mot ett annat begrepp. Genom att analysera 
Cronbach’s Alpha kontrollerades kvalitetskriteriet reliabilitet. Både MHC-SF original och 
MHC-SF total hade ett värde över 0,90, vilket indikerade en mycket god intern reliabilitet 
(Olsson & Sörensen, 2011). Delskalorna uppmätte också godkända värden mellan 0,79 och 
0,89. Trots att mch4 och mhc5 exkluderades från social funktion förbättrades den interna 
reliabiliteten, med ett värde på 0,804. Alla indikatorer behövdes nämligen inte för att mäta 
social funktion. För att testa ytterligare aspekter av reliabilitet kunde även test-retest-
metoden ha varit ett alternativ (Olsson & Sörensen, 2011). Data användes dock från en 
sekundärkälla och det fanns inte någon möjlighet att mäta MHC-SF total vid flera tillfällen än 
ett. Dessutom skulle metoden behöva tillämpas på samma population. 

Datamaterialet har sitt ursprung från en totalundersökning på elever i årskurs 9 i 
grundskolan och 2 på gymnasiet med en medelålder på 16 år (SD=1,2), något som ansågs 
representera en ungdomspopulation i Västmanland. Detta bedömdes vara en styrka då 
storleken på urvalet är en viktig komponent för generaliserbarhet (Olsson & Sörensen, 2011). 
Väldefinierade grupper påverkar också styrkan i att kunna generalisera studiens resultat 
(Bonita et al., 2006). Egenskaper som beskrevs var bakgrundsfaktorerna kön, ålder, skolår, 
familjeform och familjeekonomi, en fördel för att kunna överföra resultatet till liknande 
ungdomspopulationer. Beroende på vart studien genomförs kan exempelvis socioekonomisk 
position påverka hur den psykiska hälsan ser ut. Även genom att exkludera de som var osäkra 
på sin sexuella läggning/könsidentitet definierades målgruppen ytterligare. Däremot har 
bortfall betydelse för generaliserbarhet (Olsson & Sörensen, 2011). För de flesta variabler var 
det interna bortfallet lågt. Men variabeln sexuell läggning/könsidentitet hade ett internt 
bortfall på 10,1 procent, 410 till antalet. Därför bör resultatet angående just hbtq-personers 
psykiska hälsa tolkas med försiktighet. Däremot anses den genomförda faktoranalysen påvisa 
en hög generaliserbarhet av MHC-SF total i en svensk ungdomspopulation, att studien har 
mätt det som avsåg att mätas med endast 12 istället för 14 frågor. Resultatet representerar 
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dock en läns- och ungdomspopulation och betyder inte nödvändigtvis att det är 
generaliserbart till vuxna eller till alla ungdomar i Sverige. Men sannolikt kan det 
generaliseras till ungdomar i samma ålder och som bor i en svensk medelstor stad. 

6.1.5 Forskningsetiska principer 

I skriftlig överenskommelse med Landstinget Västmanland fanns tillgång till avidentifierad 
data som endast har använts till studiens syfte, vilket följer nyttjandekravet. Däremot var inte 
eleverna medvetna om att deras enkätresultat skulle användas till en magisteruppsats, något 
som kunde ha äventyrat resultatet. Genom att kategorisera variabler har resultat presenterats 
på gruppnivå. Därmed har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet. Trots att gruppen hbtq-
personer var få till antalet jämfört med heterosexuella är sannolikheten att identifieras liten. 
Data hämtades från en totalundersökning på länsnivå vilket bidrog till ett stort urval. Skulle 
studien exempelvis ha genomförts på elever i en skola kunde anonymiteten riskeras. Utöver 
detta bör inte resultatet ha påverkats av hur studiens har tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna. Principerna innebär ytterligare att informera om studiens syfte, metod och 
frivilligt deltagande men också ansvara över deltagarnas hälsa och integritet (WMA, 2013). 
Principerna beaktades vid genomförandet av Liv och Hälsa Ung 2014. 
Etikprövningsnämnden godkände Landstinget Västmanlands ansökan om att få genomföra 
undersökningen samt dess tillvägagångssätt, men lämnade dock ett rådgivande yttrande. De 
kompletterande kommentarerna kan ha stärkt forskningsetiska principerna 
(Etikprövningsnämnden, 2013b). 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var dels att göra en psykometrisk utvärdering av Mental Health 
Continuum – Short Form i en svensk ungdomspopulation, dels att beskriva och jämföra 
psykisk hälsa bland unga hbtq-personer och heterosexuella personer i årskurs 9 i 
grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet i Västmanland. Frågeställningarna innefattade om 
Mental Health Continuum – Short Form hade samma faktorstruktur som i 
ursprungsvalideringen, i vilken utsträckning instrumentet uppvisade en inre reliabilitet, hur 
den psykiska hälsan såg ut bland unga hbtq-personer och heterosexuella och om unga hbtq-
personer hade en sämre hälsa än heterosexuella när hänsyn togs till bakgrundsfaktorer och 
stressorer. Studiens huvudsakliga resultat är följande: 

• Faktorstrukturen resulterade i tre faktorer som utifrån teorin förklarar psykisk hälsa. En 
modell med 12 variabler med goda laddningar lämpades för studiens data. 

• Instrumentets totala skala samt även delskalorna uppvisade en god inre reliabilitet. 
• Andelen unga hbtq-personer med en blomstrande psykisk hälsa var lägre jämfört med 

heterosexuella, likaså medelvärdet vad gäller den kontinuerliga skalan av MHC-SF total. 
• Unga hbtq-personer hade en större sannolikhet att ha en icke-blomstrande psykisk hälsa 

jämfört med heterosexuella. Sambandet kvarstod när hänsyn togs till bakgrundsvariabler och 
stressorer. 
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6.2.1 Faktorstrukturen av MHC-SF i en svensk ungdomspopulation 

Ur den explorativa faktoranalysen lämpades tre faktorer för studiens data. Även om den 
tredje faktorn laddade under Eigenvalue 1,0 menar Costello och Osborne (2005) att i 36 
procent av fallen är bedömningen felaktig. Därmed identifierades antalet underliggande 
faktorer även utifrån en Scree Plot. Enligt Lamers et al., (2011) extraherades tre faktorer av 
MHC-SF original över Eigenvalue 1,0 som förklarade 58 procent av variansen, men utifrån en 
faktoranalys som genomfördes på vuxna istället för på ungdomar. Beroende på population 
kan resultatet av en faktoranalys skilja sig åt. Vissa av frågorna är inte lika anpassade till alla 
grupper (Keyes, 2009). Att tre faktorer förklarar psykisk hälsa går i linje med vad 
forskningen visat. Enligt Keyes (2002) uppnås psykisk hälsa genom att kombinera det 
hedoniska och eudamoniska perspektivet, varav den eudamoniska dimensionen består av två 
funktionella aspekter. Även ursprungsvalideringen samt senare validering på ungdomar av 
MHC-SF original resulterade i att tre faktorer passade data bäst (Keyes, 2005b; Guo et al., 
2015). 

Den hedoniska och eudaimoniska dimensionen består av teorier som var och en förklarar 
psykisk hälsa. Hedoniskt välbefinnande innefattar positiv och negativ affekt (Bradburn, 
1969) samt livstillfredställelse (Diener et al., 1999). Eudaimoniskt välbefinnande består av 
psykologisk funktion (Ryff, 1989) samt social funktion (Keyes, 1998). Faktoranalysen 
resulterade i att nästintill alla variabler laddade enligt teorin på korrekt aspekt av 
välbefinnande. Dock laddade mhc5 mot emotionellt välbefinnande istället mot social 
funktion och dessutom under rekommenderad gräns. Enligt Costello och Osborne (2005) 
anses faktorstrukturen vara inkorrekt om en variabel laddar på fel faktor, därav valet att ta 
bort mhc5 från MHC-SF original. För att använda en modell med goda laddningar från alla 
variabler exkluderades även mhc4, trots en laddning över rekommenderad gräns (0,32). I 
modellen laddade däremot kvarstående variabler över 0,6 med en förklarad varians på 59 
procent. Dessutom skilde kriterierna för kategoriseringen till blomstrande psykisk hälsa av 
MHC-SF total, 5 av 9 frågor, knappt två procent från den ursprungliga kategoriseringen 
(Tabell 3). MHC-SF total ansågs därför lämplig att användas på studiens data.  

Att mch4 och mhc5 laddade lågt visade också faktoranalysen från Lamers et al (2011). Både 
mhc4 och mhc5 ingår i social funktion och består av att bidra till samhället och tillhöra en 
grupp. Den sociala aspekten av att mäta psykisk hälsa kan eventuellt anses vara för komplex 
och otydlig, vilket leder till att det kan räcka med att inkludera tre frågor istället för fem. 
Ursprungsvalideringen av Keyes (2005b) innefattade dock alla variabler från social funktion, 
men istället exkluderades två variabler från psykologisk funktion. Frågan om självacceptans 
(mch9) ansågs motsvara självkänsla, en fråga som redan ingick i undersökningen Child 
Development Supplement-II som data samlades in från. Frågan om mening med livet 
(mhc14) uteslöts också, en fråga som inte ansågs vara relevant för ungdomar mellan 12 och 
18 år. I denna studie var däremot målgruppen mellan 14 och 22 år och alla frågor för 
psykologisk funktion hade goda laddningar. 

Tidigare faktorkorrelationer visar att psykologisk och social funktion korrelerar starkast 
(Lamers et al., 2011), vilket borde vara fallet baserat på att psykologisk och social funktion 
tillhör eudaimoniskt välbefinnande (Keyes, 2002). Men enligt resultatet fanns den starkaste 
korrelation mellan psykologisk funktion och emotionellt välbefinnande, något som kan ha att 
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göra med mhc4 och mhc5 exkluderades från MHC-SF original. Enligt Keyes (2005b) 
tenderade även psykologisk funktion och emotionellt välbefinnande korrelera mer än med 
social funktion. 

Eftersom MHC-SF total innehöll 12 istället för 14 frågor skulle eventuellt inte den 
ursprungliga kategoriseringen ha motsvarat de med en blomstrande psykisk hälsa, det vill 
säga att använda 6 av 11 frågor som grund för kategorisering (Keyes, 2009). För att 
kategoriseringen av blomstrande respektive icke-blomstrande psykisk hälsa utifrån MHC-SF 
total skulle bli jämförbar med kategoriseringen av MHC-SF original var 5 av 9 frågor den 
mest lämpliga att använda. Den procentuella skillnaden mellan de två kategoriseringarna var 
cirka 2 procent (Tabell 3). Om någon av de andra kategoriseringarna hade valts skulle 
andelen med blomstrande psykisk hälsa ha skiljt sig markant åt från MHC-SF original. 
Resultatet redogjorde även för medelvärdet av tjejer och killar med en blomstrande psykisk 
hälsa för både MHC-SF original och MHC-SF total. Skillnaden mellan medelvärdena var 
små, vilket indikerade ytterligare på att 5 av 9 frågor var en lämplig kategorisering. 

6.2.2 Psykisk hälsa bland unga hbtq-personer och heterosexuella 

Det är ovanligt att mäta de tre dimensionerna emotionellt, psykologiskt och socialt 
välbefinnande tillsammans hos ungdomar. Begreppet psykisk hälsa används därför 
mestadels i samband med att mäta psykisk ohälsa (Bremberg & Dalman, 2013). Men utifrån 
andra undersökningar och tidigare forskning går det att förstå skillnaderna i förekomsten av 
psykisk hälsa mellan grupperna i denna studie. Andelen unga hbtq-personer med en 
blomstrande psykisk hälsa var lägre jämfört med heterosexuella, en skillnad som var 
statistiskt signifikant. Nationella hälsoundersökningar påvisar också att hbt-personer har ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande i större utsträckning än heterosexuella 
(Folkhälsomyndigheten, 2014b, 2015). Dessutom redogör en metaanalys för att psykisk 
ohälsa förekommer i högre grad bland unga homo- och bisexuella än bland övrig befolkning 
(Marshal, et al., 2011). Medelvärdet för den kontinuerliga skalan av MHC-SF total samt dess 
delskalor var lägre bland hbtq-personer jämfört med heterosexuella. Att unga hbtq-personer 
mår psykisk sämre än heterosexuella visar också Becker et al (2014) som istället rapporterade 
skillnader i psykiska besvär. 

Vad gäller delskalorna och dimensionerna av psykisk hälsa mättes totalt sett ett högre 
medelvärde för emotionellt välbefinnande än för social funktion, vilket ursprungsvalidering 
av MHC-SF original också resulterade i (Keyes, 2005b). En anledning kan vara att ungdomar 
mellan 14 och 22 möjligtvis inte har funderat på hur de själva samt andra människor 
fungerar i samhället. Men att uppleva känslor kan vara mer påtagligt för unga, något som 
Johansson et al (2007) även menar. Ungdomar på 13 och 16 år uppfattade psykisk hälsa som 
känslomässiga upplevelser så som glädje, harmoni, självkänsla samt att ha goda relationer. 
Sett från MHC-SF original tillhör uppfattningarna emotionellt välbefinnande och 
psykologiskt funktion, något som eventuellt kan höra ihop med att medelvärdet för social 
funktion var lågt.  

De grupper som också visade sig ge en statistisk signifikant skillnad vad gäller blomstrande 
psykisk hälsa var kön, familjeekonomi, skolprestationer och mobbning. Bland tjejer var 
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andelen blomstrande psykisk hälsa statistiskt signifikant lägre än bland killar. En större 
andel tjejer hade med andra ord en icke-blomstrande psykisk hälsa. Nationella 
undersökningar och länstäckande ungdomsundersökningar skildrar att tjejer rapporterar 
psykisk ohälsa i större utsträckning än killar, något som kan jämföras med studiens resultat 
(Folkhälsomyndigheten, 2014a; Landstinget Västmanland, 2012). Resultatet indikerade 
också på att ju bättre eleverna uppfattade sin familjs ekonomi desto högre andel blomstrande 
psykisk hälsa hade de, vilket kan bero på att socioekonomisk position påverkar barns 
förutsättningar i skolan (Osika & Livheim, 2015). 

Vidare visade resultatet att de som inte uppfattade skolprestationer som viktiga hade en 
högre andel blomstrande psykisk hälsa än de som ansåg att de var viktiga. Det kan stämma 
överens med att press, oro och krav över skolprestationer kan leda till psykiska besvär (Osika 
& Livheim, 2015). De som upplevde att någon har ljugit eller pratat skit bakom deras rygg 
minst en gång under senaste läsåret hade också en statistisk signifikant lägre psykisk hälsa än 
de som inte hade upplevt detta. Mobbning och diskriminering är riskfaktorer som kan 
utveckla bland annat ångest och leda till en sämre psykisk hälsa (van Oort, 2011). Det fanns 
ingen statistisk signifikant skillnad vad gäller andelen blomstrande psykisk hälsa för ålder 
och familjeform. Enligt hälsoundersökningar är däremot psykiska besvär ett fortsatt växande 
problem bland unga jämfört med äldre (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Att bo med mamma 
och pappa respektive annan familjeform gav heller inte någon statistisk signifikant skillnad i 
psykisk hälsa. Studier visar dock att upplevelsen av livstillfredställelse var högre samt 
psykosomatiska problem lägre bland barn som bodde i kärnfamiljer jämfört med barn som 
bodde med föräldrar med delad vårdnad. Den största skillnaden identifierades mellan barn i 
kärnfamiljer och de som bodde endast med en förälder (Bjarnason et al, 2012; Bergström, 
Fransson, Modin, Berlin, Gustafsson, & Hjern, 2015). 

6.2.3 Unga hbtq-personer med icke-blomstrande psykisk hälsa med hänsyn till 
bakgrundsvariabler och stressorer 

Ett av huvudfynden i den här studien var att hbtq-person inte hade en lika bra psykisk hälsa 
som heterosexuella. Jämfört med de sistnämnda var sannolikheten (oddskvoten) 1,83 gånger 
så stor att hbtq-personer inte hade en blomstrande psykisk hälsa. Resultatet pekar i samma 
riktning som studier om psykisk ohälsa och som ger belägg för att homo- och bisexuella har 
en ökad risk att utveckla bland annat depression jämfört med heterosexuella (King et al., 
2008). 

Sambandet mellan psykisk hälsa och sexuell läggning/könsidentitet kvarstod även efter 
justering för kön, familjeekonomi, skolprestationer och mobbning. Samtliga 
bakgrundsvariabler och stressorer hade också ett samband med psykisk hälsa, men det går 
inte att svara på om de har påverkat sambandet mellan sexuell läggning/könsidentitet och 
psykisk hälsa. Bakomliggande orsaker till ett utfall är svåra att analysera med 
tvärsnittsstudier då förklaringsfaktorer och utfall mäts på samma gång (Andersson, 2013). 
Resultatet visade att tjejer hade en större sannolikhet än killar att ha en icke-blomstrande 
psykisk hälsa. Vad gäller senaste folkhälsorapporten (Folkhälsomyndigheten, 2014b) var 
nedsatt psykiskt välbefinnande vanligare bland bisexuella kvinnor. Däremot indikerar 
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Russell et al (2011) att män som var hbtq-personer hade förhöjda nivåer av depression och 
självmordstankar jämfört med kvinnor, men som forskarna trodde kunde förklaras av en 
ökad utsatthet för våld och kopplingen mellan homofobi och maskulinitet. Enligt Becker et al 
(2014) fanns inget statistiskt signifikant samband mellan kön, hbtq-person och psykiska 
besvär trots en studie med 2451 deltagare. Att kön har betydelse för den psykiska hälsan 
bland hbtq-personer kan utifrån resultatet i den här studien därför anses vara godtyckligt. 
Annan forskning tyder på att den psykiska hälsan handlar om yttre faktorer.  

Teorin om minoritetsstress (Meyer, 2003) bygger på att stressorer i miljön kan leda till 
psykologiska effekter. Young och Dietrich (2015) styrker framförallt att stress bland 
ungdomar kan utveckla psykisk ohälsa. Förhållanden i omgivningen tillsammans med ens 
minoritetsstatus skulle därför kunna avgöra utfallet av den psykiska hälsan. Omständigheter 
i miljön kan inkludera gynnande eller missgynnande faktorer, så som socioekonomisk 
position. (Meyer, 2003). Resultatet för denna studie pekar på att ju lägre eleverna uppfattade 
deras familjs ekonomi, desto högre sannolikhet att inte ha en blomstrande psykisk hälsa. 
Sambandet går i linje med forskningen om att låg socioekonomisk position ökar 
sannolikheten för att utveckla depressiva symtom (Barret, & Turner, 2005).  

Faktorer i miljön kan även leda till generella stressorer (Meyer, 2003), vilket bedömdes vara 
skolprestationer. Det fanns ett samband mellan att uppfatta skolprestationer som viktiga och 
att ha en icke-blomstrande psykisk hälsa. Som Osika och Livheim (2015) menar kan stress 
och psykiska besvär utvecklas på grund av förhållanden i skolan. Meyer (2003) hävdar också 
att unga hbtq-personer kan uppleva en stress från skolan, men dock genom att känna sig 
otrygg på grund av den sociala miljön. Både låg socioekonomisk position och att uppfatta 
skolprestationer som viktiga hade alltså ett samband med psykisk hälsa, framförallt det 
förstnämnda. Men eftersom sambandet mellan att vara hbtq-person och att ha en icke-
blomstrande psykisk hälsa fanns kvar efter att ha kontrollerat för confounders kan dessa 
stressorer tillsammans med ens minoritetsstatus eventuellt ge mer allvarligare psykologiskt 
utfall. 

Minoritetsstress handlar även om sociala stressorer som enligt studier upplevs av hbt-
personer i större utsträckning än av heterosexuella (Meyer, 2003). En social stressor är enligt 
Meyer diskriminering som i den här studien motsvarade mobbning. Bland transpersoner är 
nämligen diskriminering globalt sett något som upplevs främst inom arbetet eller skolan 
(Grant et al., 2011; FRA, 2014). Regressionsanalysen konstaterade också att det fanns ett 
samband mellan att någon har ljugit eller pratat skit bakom deras rygg minst en gång under 
senaste läsåret och att ha en icke-blomstrande psykisk hälsa, en uppfattning som kan tolkas 
vara en social stressor bland unga hbtq-personer. Även forskning styrker sambandet med att 
diskriminering i skolan mot de som har en sexuell minoritetsstatus är kopplat till sämre 
psykisk hälsa (Russell et al., 2011). Eftersom fysisk och indirekt mobbning har ökat bland 
unga i länet (Landstinget Västmanland, 2014b) kan en av anledningarna till upplevd stress 
grunda sig i ett allt mer hårdare klimat i skolan. Bland hbtq-personer kan stressen eventuellt 
uppfattas starkare och i sin tur påverka den psykiska hälsan negativt. Att någon ljuger eller 
pratar skit bakom sin rygg kan likaså leda till en känsla av att vara utsatt för fördomar, något 
som yngre hbt-personer nämligen upplever mer än äldre (Meyer, 2003). Sambandet mellan 
denna sorts mobbning och psykisk hälsa i relation till sexuell läggning/könsidentitet kan 
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därför eventuellt ge starkare effekter för att inte uppnå en blomstrande psykisk hälsa. Att 
unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering och fördomar kan vidare leda till en 
intern stress för de som inte ännu är öppna med sin sexuella läggning/könsidentitet. Intern 
stress handlar om känslorna kring negativt bemötande, att dölja sin sexuella minoritet och 
internaliserad homofobi (Meyer, 2003). Hbtq-personer som ännu inte har kommit ut kan 
därför associera minoritetsidentiteten till ett visst bemötande utifrån vad öppet hbtq-
personer utsätts för. 

De bakgrundsvariabler och stressorer som analyserades kan ses som riskfaktorer till att inte 
uppnå höga nivåer av välmående, något som kan jämföras med stressiga förhållanden i 
miljön baserat på teorin om minoritetsstress (Meyer, 2003). Saewyc (2011) betonar dock att 
fler studier bland unga i sexuella minoriteter bör inkludera skyddsfaktorer och positiva 
psykologiska mätningar, med anledning av att kunna studera positiva effekter och inte endast 
riskbeteende och hälsoskillnader. Däremot förekommer även skillnader vad gäller 
skyddsfaktorer. Exempelvis upplever bisexuella ungdomar mindre kontakt med familjen och 
en lägre grad av samhörighet i skolan än heterosexuella (Saewyc, 2009). Men ens 
minoritetsidentitet kan även leda till gemenskap, samhörighet, socialt stöd samt coping 
(Meyer, 2003). 

Forskningen ger belägg på att det förekommer skillnader gällande psykisk ohälsa inom de 
grupper som har studerats. Resultatet i denna studie har istället mätt skillnader vad gäller 
andelen med blomstrande psykisk hälsa. Det är dock viktigt att framhålla att även om det är 
positivt utfall så betyder det inte att det inte är kliniskt relevant. Blomstrande psykisk hälsa 
har nämligen visat sig vara en skyddsfaktor mot att utveckla självmordsbeteenden och att dö 
inom en tioårs-period jämfört med att ha en icke-blomstrande psykisk hälsa (Keyes et al, 
2012; Keyes, & Simoes, 2012). Detta är extra relevant eftersom unga hbtq-personer löper en 
ökad risk att utveckla suicidbeteende jämfört med heterosexuella (Robinson, & Espilage, 
2011). Därför är det viktigt att konstatera och identifiera de grupper som har statistiskt 
signifikanta skillnader vad gäller såväl höga nivåer psykisk hälsa, som psykisk ohälsa. 

6.3 Relevans för folkhälsovetenskapen 
Sedan 2003 har det funnits ett nationellt folkhälsomål, att skapa förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De elva målområdena som därefter framtogs syftar 
till att uppnå en jämlik och god folkhälsa på lång sikt. Resultatet i denna studie indikerar 
dock att det fortfarande existerar en ojämlik psykisk hälsa mellan unga hbtq-personer och 
heterosexuella. Detta visar att det krävs ett folkhälsoarbete som uppmärksammar utsatta 
grupper, framförallt bland barn och unga. Teorin om minoritetsstress handlar om att det 
finns stressorer i omgivningen som utvecklar stress och därmed psykologiska effekter. 
Resultatet i studien kan därför ligga till grund för att genomföra insatser i skolan, en arena 
där många barn nås, som handlar om att skapa en mer hälsofrämjande miljö för utsatta 
grupper så som hbtq-personer. Insatserna kan grundas på stödjande miljöer och delaktighet, 
vilket är viktiga beståndsdelar i ett folkhälsoarbete. 



40 

6.4 Framtida forskning 
Studiens resultat visade att unga hbtq-person hade en sämre psykisk hälsa jämfört med 
heterosexuella, något som skulle kunna förklaras av att hbtq-personer i större utsträckning 
än heterosexuella exponeras av stressorer i den omgivande miljön. Generella och sociala 
stressorer kan jämföras med riskfaktorer för den psykiska hälsan, vilket undersöktes då 
forskning vanligen mäter psykisk ohälsa. Eftersom studien syftade till att undersöka den 
positiva psykiska hälsan bör framtida forskning också inkludera positiva exponeringar. Det 
finns ett behov av att identifiera skydds- och friskfaktorer vilket bidrar till hälsofrämjande 
arbete som ur ett folkhälsoperspektiv är betydelsefullt. Vad som leder till ett ökat välmående 
underlättar således för aktörer att investera resurser i hälsofrämjande åtgärder och 
interventioner. Som en del av detta gynnas även arbetet med suicidprevention. Ju fler som 
uppnår kriterierna för en blomstrande psykisk hälsa, desto större blir chansen att förebygga 
psykisk ohälsa och därmed suicidbeteenden. 

6.5 Slutsatser 
Mätinstrumentet Mental Health Continuum – Short Form mäter psykisk hälsa och har 
genom en psykometrisk utvärdering påvisat tre underliggande faktorer samt en god intern 
reliabilitet. MHC-SF har inte tidigare psykometriskt validerats i en svensk 
ungdomspopulation. Resultatet bidrar därför till behovet av mätinstrumentets framtida 
användning av att mäta psykisk hälsa bland unga i Sverige. 

Den psykiska hälsan bland unga hbtq-personer var inte lika god som bland heterosexuella. 
Alltså finns det fortfarande hälsoskillnader mellan grupper trots folkhälsomålet om att uppnå 
en jämlik och god folkhälsa. Stressorer i den omgivande miljön kan vara en av anledningarna 
till sämre psykisk hälsa bland minoriteter så som hbtq-personer. Resultatet visade nämligen 
att sambandet mellan hbtq-person och att inte ha höga nivåer av psykisk hälsa kvarstod med 
hänsyn tagen till kända confounders, vilket kan tolkas vara stressorer från omgivningen. 
Studien indikerar även att det är av vikt att mäta psykisk hälsa i positiv bemärkelse istället 
för psykisk ohälsa. Höga nivåer av välmående har visat sig vara en skyddsfaktor för individen 
och samhället. Inkluderas detta sätt att mäta psykisk hälsa i vidare forskning och 
undersökningar tydliggörs även såväl vad psykisk hälsa som psykisk ohälsa står för. 
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  1  

BILAGA A: MENTAL HEALTH CONTINUUM – SHORT FORM 
Under	  den	  senaste	  
månaden,	  hur	  ofta	  har	  
du	  känt...	  (Sätt	  ett	  kryss	  
på	  varje	  rad)	   Aldrig	  

En	  eller	  
två	  

gånger	  

Ungefär	  
en	  gång	  i	  
veckan	  

Ungefär	  
2-‐3	  

gånger	  i	  
veckan	  

Nästan	  
alla	  
dagar	  

Alla	  
dagar	  

Emotionellt	  
välbefinnande	  	  
(1)	  lycka,	  glädje	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(2)	  ett	  intresse	  för	  livet	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(3)	  dig	  nöjd/tillfreds	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

Social	  funktion	  	  
(4)	  att	  du	  har	  något	  
viktigt	  att	  bidra	  med	  till	  
samhället	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(5)	  att	  du	  tillhör	  en	  
gemenskap	  (t.ex.	  en	  
grupp	  människor	  eller	  en	  
förening)	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(6)	  att	  vårt	  samhälle	  
håller	  på	  att	  bli	  en	  bättre	  
plats,	  för	  alla	  människor	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(7)	  att	  människor	  i	  
grunden	  är	  goda	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(8)	  att	  det	  sätt	  som	  
samhället	  fungerar	  på	  är	  
logiskt	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

Psykologisk	  funktion	  	  
(9)	  att	  du	  gillar	  det	  
mesta	  av	  din	  
personlighet	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(10)	  att	  du	  tar	  ansvar	  för	  
ditt	  dagliga	  liv	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(11)	  att	  du	  har	  varma	  
och	  tillitsfulla	  relationer	  
med	  andra	  	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(12)	  att	  du	  upplever	  
saker	  som	  fått	  dig	  att	  
växa	  som	  människa	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(13)	  att	  du	  har	  
självförtroende	  att	  ha	  
dina	  egna	  tankar	  och	  
åsikter	  och	  att	  du	  vågar	  
uttrycka	  dem	  	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

(14)	  att	  du	  är	  på	  väg	  
någonstans	  i	  livet	  och	  
livet	  har	  en	  mening	  	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
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