
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

VAD MÄTER SJÄLVSKATTAT MÅENDE 
BLAND UNGDOMAR? 
En kvantitativ studie baserad på Liv och Hälsa Ung 2014 

LYDIA ERSBERG 
 

Folkhälsovetenskap 
Avancerad nivå 
30 hp 
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap 
Examensarbete i Folkhälsovetenskap 
FHA043 

Handledare: Peter Larm 
Examinator: Fabrizia Giannotta 
 
Seminariedatum: 2018-05-30 
Betygsdatum: 2018-06-11 
 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Befolkningens hälsoutveckling följs ofta genom enkätundersökningar. Dessa har 

ofta med en generell fråga om självskattad hälsa, vilket har visat sig ha samband med såväl 

fysiska som psykiska faktorer. För enkätundersökningar riktade till ungdomar används ofta 

en fråga om självskattat mående. Det är dock inte empiriskt klarlagt vad självskattat mående 

hos ungdomar egentligen mäter. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning självskattat mående hos 

ungdomar mäter hälsorelaterad livskvalitet, där både positiva och negativa aspekter av hälsa 

ingår, positiv hälsa i form av positiv psykisk hälsa, psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest, fysisk ohälsa gällande symptom på smärta/värk samt medicinska 

tillstånd i form av astma, födoämnesallergi, allergi, migrän och öronsus/tinnitus. 

Metod: En kvantitativ metod med tvärsnittsdesign användes med data från 

enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2014, där 4047 elever från årskurs nio på 

högstadiet och årskurs två på gymnasiet i Västmanland inkluderades. Korrelationsanalyser 

genomfördes. 

Resultat: Självskattat mående mäter hälsorelaterad livskvalitet, positiv psykisk hälsa och 

psykisk ohälsa i måttlig utsträckning, smärta/värk i liten utsträckning och medicinska 

tillstånd i mycket liten utsträckning.  

Slutsats: Självskattat mående mäter psykiska faktorer mer än fysiska faktorer. Självskattat 

mående mäter även hälsorelaterad livskvalitet i måttlig utsträckning, vilket motsvarar ett 

helhetsperspektiv på hälsa. Självskattat mående bland ungdomar är inte en adekvat indikator 

för fysisk ohälsa vilket bör tas i beaktande när denna fråga tolkas i 

befolkningsundersökningar.  

Nyckelord: Fysisk hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, korrelation, psykisk hälsa, självskattat 

mående, ungdomar. 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: The health development of the population is often followed by 

questionnaires. These often include a general question of self rated health, which has been 

shown to be associated with both physical and mental factors. For questionnaires aimed at 

adolescents, a genereal question of self rated well-being is often used. However, it is not 

empirically clear what that question really measure. 

Aim: This study aims at investigating to which extent self rated well-being among 

adolescents measures health related quality of life, including both positive and negative 

aspects of health, positive health in terms of positive mental health, mental health in terms of 

symptoms of depression/anxiety, physical health complaints and medical conditions. 

Method: A quantitative method with a cross-sectional design was used with data from 

”Survey of Adolescent Life in Vestmanland” (SALVe), 2014, which included 4047 students in 

grade 9 in elementary school and grade 2 in high school in Västmanland. Correlation analysis 

were used. 

Results: Self rated well-being is measuring health related quality of life, positive mental 

health and mental health to a moderate extent, physical complaints to a small extent and 

medical conditions to a very small extent. 

Conclusion: Self rated well-being measures mental factors more than physical factors. Self 

rated well-being also measures health-related quality of life to a moderate extent, which 

corresponds with a holistic perspective of health. Self rated well-being among adolescents is 

not an adequate indicator of physical complaints and medical conditions, which should be 

taken into consideration when the result of the question is interpreted in population surveys. 

Keywords: Adolescents, correlation, health-related quality of life, mental health, physical 

health, self rated well-being.  
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1 INLEDNING 

Ett av folkhälsoarbetets viktigaste uppdrag är att kartlägga befolkningens hälsa för att kunna 

styra var det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska riktas. 

Befolkningsundersökningar är ett viktigt redskap för att undersöka befolkningens hälsa, vilka 

ofta genomförs i form av enkätundersökningar. Dessa enkätundersökningar har ofta med en 

generell fråga om självskattad hälsa som en viktig hälsoindikator eftersom självskattad hälsa 

har visat sig hänga samman med sjukdom och dödlighet. I enkätundersökningar som riktar 

sig till ungdomar ställs ofta frågan om självskattat mående istället för självskattad hälsa. 

Dock är det inte lika empiriskt klarlagt vad självskattat mående hos ungdomar egentligen 

mäter. Eftersom frågor om självskattat mående är en vanligt förekommande hälsoindikator i 

befolkningsundersökningar riktade till ungdomar är det ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv av intresse att undersöka vad denna hälsoindikator egentligen mäter. Kunskap om 

vad självskattat mående mäter i befolkningsundersökningar bidrar till en ökad metodologisk 

förståelse för hur denna hälsoindikator ska tolkas, vilket idag saknas trots att denna 

hälsoindikator ofta används i befolkningsundersökningar bland ungdomar.  

Detta examensarbete är ett uppdrag av Kompetenscenter för hälsa vid Region Västmanland 

och resultatet ska användas för att öka förståelsen om hur hälsoindikatorn självskattat 

mående i befolkningsundersökningen Liv och Hälsa Ung ska tolkas. Liv och Hälsa Ung är en 

befolkningsundersökning som genomförts regelbundet sedan 1995 och som riktar sig till 

samtliga elever i Västmanland som går i årskurs sju och nio på högstadiet samt årskurs två på 

gymnasiet. Även om ämnet för uppsatsen kommer från uppdragsgivaren har jag ett 

personligt intresse av det då ämnet är viktigt för att kartlägga hälsa bland unga, vilket är en 

arbetsuppgift som jag förhoppningsvis kommer att ägna mig åt i min framtida yrkesroll.  

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsovetenskapliga perspektiv på hälsa och sjukdom 

Hälsa har traditionellt betraktats som frånvaron av sjukdom (Janlert, 2000). Således har 

forskningen historiskt fokuserat på detta perspektiv av hälsa (Eriksson & Winroth, 2015). 

Detta traditionella perspektiv på hälsa kallas för det patogena perspektivet, vilket fokuserar 

på sjukdom och frånvaron av sjukdom. Inom det patogena synsättet på hälsa undersöks 

riskfaktorer för sjukdomar som kan leda till sämre hälsa. Exempel på riskfaktorer som kan 
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undersökas är exempelvis rökning eller fysisk inaktivitet som bidrar till biologiska 

förändringar i kroppen, vilket kan orsaka sjukdomar (Andersson, 2016). För att något ska 

kunna klassificeras som sjukdom krävs en definition där det fastställs vad som anses vara 

”normalt” respektive ”avvikande” (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). Det finns olika 

tillvägagångssätt för att fastställa om någonting är en sjukdom. Sjukdom kan bestå av olika 

symptom och besvär som en individ söker vård för, det kan även upptäckas genom röntgen 

eller mikroskop där förändringar i vävnader kan upptäckas. Sjukdomar kan även bestå av 

bakterier eller virus som upptäcks genom blodprov. Sjukdomar klassificeras in i olika 

diagnoser med tillhörande koder (Andersson, 2016). I Sverige används ICD-10-SE vilket står 

för ”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem- 

systematisk förteckning.” (Svanström, 2012. S 18).  

Det patogena perspektivet på hälsa som frånvaron av sjukdom har mottagit kritik för att vara 

för snäv och år 1948 definierade World Health Organisation (WHO) hälsa som  

”a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of 

disease or infirmity ” (s.1) 

Hälsobegreppet fick då en vidare innebörd som inte endast innebar frånvaro av sjukdom 

(Janlert, 2000). För att kunna nå WHO:s tillstånd av hälsa krävs att en individ identifierar 

sina ambitioner och förverkligar dessa. Individen behöver även tillgodose de behov som finns 

samt kunna hantera den omgivande miljön. Hälsa kan följaktligen ses som en resurs i det 

vardagliga livet, och inte som ett mål att sträva efter. Hälsa innefattar såväl sociala- och 

personliga resurser samt fysiska förmågor (WHO, 1986).  

Det salutogena perspektivet på hälsa uppkom i enlighet med det nya tankesättet där hälsa 

ansågs vara något mer än endast frånvaro av sjukdom. Det salutogena perspektivet på hälsa 

fokuserar till skillnad från det patogena perspektivet på de resurser som skapar en god hälsa 

istället för att undersöka de faktorer som skapar ohälsa. Aron Antonovsky var den som först 

började forska på hälsa från denna synvinkel och hans salutogena teori om hälsa har två 

nyckelbegrepp: känsla av sammanhang (KASAM) och generella motståndsresurser mot 

stress. KASAM består av tre dimensioner: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att en individ kan göra sin livssituation begriplig oavsett 

omständigheter. Hanterbarhet handlar om vilka resurser en individ anser sig ha till 

förfogande för att klara av de krav som ställs för att klara en viss situation. Meningsfullhet i 

sin tur innebär i vilken utsträckning en individ upplever att livet har en känslomässig 

innebörd. Generella motståndsresurser mot stress innebär fenomen som skapar 

livserfarenheter vilka präglas av entydighet, delaktighet och balans mellan över- och 

understimulering. Antonovskys svar på vad som skapar hälsa var känslan av sammanhang, 

vilket i sig bidrar till hur motståndskraftiga människor är mot stress (Antonovsky, 1991). Det 

salutogena perspektivet på hälsa innebär en positiv inställning där människan ses som 

resursstark och kunnig och där synen på livet anses påverka hälsan (Eriksson & Winroth, 

2015).  
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För att kunna förstå hälsa, behövs både det salutogena och det patogena perspektivet. Det 

patogena perspektivet behövs för att kunna förebygga och behandla sjukdom, genom 

förståelsen för vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Det salutogena perspektivet behövs för 

att kunna främja hälsa genom att förstå vad som skapar en god hälsa (Eriksson & Winroth, 

2015).  

2.2 Folkhälsa och folkhälsoarbete 
Folkhälsa innebär befolkningens hälsa med hänsyn till nivå av hälsa, samt fördelningen av 

hälsan i befolkningen. En god folkhälsa innebär följaktligen dels att hälsan är så bra som 

möjligt, men även att den är så jämnt fördelad som möjligt bland befolkningen (Janlert, 

2000). Folkhälsoarbete innebär de samlade samhällsinsatserna som genomförs för att 

åstadkomma förutsättningar för hälsa, och syftar till att genomföra systematiska och 

målinriktade insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom för att på så vis skapa en så 

god och jämlik folkhälsa som möjligt (Andersson, 2016; Janlert, 2000).  

En av de viktigaste uppgifterna inom det strategiska folkhälsoarbetet är att följa 

befolkningens hälsoutveckling. För att kunna följa utvecklingen av folkhälsan i en befolkning 

och för att kunna göra jämförelser mellan olika grupper och över tid behövs jämförbara mått 

på hälsa. Vanliga sådana mått på hälsa i en befolkning är sjuklighet och dödlighet där 

dödlighet mäts genom medellivslängd och spädbarnsdödlighet (Andersson, 2016). Andra 

vanliga mått för att mäta sjukdomsbördan i en befolkning som tar hänsyn till levnadsår och 

livskvalitet är DALY (disability-adjusted life years), QALY (quality-adjusted life years), PYLL 

(potential years of life lost), DFLE (disability- free life expectancy) och HALE (Health 

adjusted life expectancy) (Bonita et al., 2006). Även om dessa mått på hälsa i en befolkning 

ger viktig information för att kunna göra jämförelser mellan olika grupper och över tid så ger 

de en ganska trubbig bild över en befolknings hälsa. Således är det vanligt att genomföra 

hälsoundersökningar i enkätform. Hälsa på Lika Villkor, Skolbarns hälsovanor och Nationell 

kartläggning av barns och ungas psykiska hälsa är exempel på stora enkätundersökningar 

som Folkhälsomyndigheten återkommande genomför (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I 

dessa enkätundersökningar ingår ofta självskattad hälsa som en vanlig hälsoindikator.  

2.3 Självskattad hälsa och mående 
Självskattad hälsa är en hälsoindikator i form av en självskattad bedömning av det allmänna 

hälsotillståndet, vilket innebär att individen själv bedömer sitt generella hälsotillstånd, utan 

professionell bedömning, ofta i enkätform eller genom intervjuer. Denna självskattade 

generella hälsoindikator mäts genom en enstaka fråga med tillhörande svarsalternativ på en 

graderad skala (Andersson, 2016; Janlert, 2000) och är vanlig i stora 

folkhälsoundersökningar eftersom en sådan allmän hälsofråga kan kopplas till dödlighet och 

sjuklighet (Mossey & Shapiro, 1982; Idler & Benyamini, 1997; Fayers & Spranger, 2002). 

Frågan används också som en indikator för att kunna följa befolkningars hälsa över tid 
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(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

Forskning på vuxna visar att individers gradering av sin självskattade hälsa påverkas av såväl 

fysiska som psykiska faktorer, exempelvis symptom på fysisk smärta, fysisk funktion, 

långvarig sjukdom, somatiska besvär, psykisk ohälsa, symptom på depression/ångest och 

välmående (Singh-Manoux, Martikainen, Ferrie, Zins, Marmot & Goldberg, 2006; Kempen, 

Miedema, van den Bos & Ormel, 1998; Levinson & Kaplan, 2014; Simon, de Boer, Joung, 

Bosma & Mackenbach, 2005). De studier som är gjorda på ungdomar visar likt de studier 

som är gjorda på vuxna att självskattad hälsa är ett flerdimensionellt begrepp som påverkas 

av såväl fysiska som psykiska faktorer (Vingilis, Wade & Seeley, 2002; Breidablik, Meland & 

Lydersen, 2008; Zullig, Valois & Drane, 2005). Faktorer som påverkar hur ungdomar 

graderar sin självskattade hälsa omfattar psykologiska-, sociala-, ekonomiska, beteende- och 

miljöfaktorer. Även fysisk hälsa, funktionsnedsättning och medicinska tillstånd påverkar hur 

ungdomar graderar sin självskattade hälsa (Vingilis et al. 2002; Breidablik et al., 2008).  

I undersökningar som är riktade till ungdomar används ibland självskattat mående istället 

för självskattad hälsa. Ett exempel på en sådan undersökning är den nationella 

kartläggningen av barns och ungas psykiska hälsa- vilket är en skolundersökning som 

undersöker den psykiska hälsan hos elever i årkurs sex och nio i svenska skolor. I denna 

undersökning används frågan ”Hur mår du?” istället för ”Hur skattar du din hälsa?” där den 

senare frågan är en form av självskattad hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2013). Till skillnad 

från självskattad hälsa saknas det idag kunskap om vad självskattat mående egentligen 

mäter. Den enda studien som undersökt självskattat mående hos ungdomar fann att 

ungdomar tolkade frågan om självskattat mående på ett holistiskt sätt, vilket inkluderade 

sociala-, psykiska- och fysiska aspekter av mående. Studien visade även att ungdomarna 

kopplade ”hälsa” mer till fysisk hälsa och ”mående” mer till psykisk hälsa (Joffer, Jerdén, 

Öhman & Flacking, 2016). Denna kvalitativa studie visar att för att undersöka vad 

självskattat mående mäter är det viktigt att inkludera både fysiska och psykiska aspekter av 

hälsa. Föreliggande studie bygger vidare på den kvalitativa studien och mäter kvantitativt vad 

självskattat mående mäter, vilket inkluderar både fysiska och psykiska aspekter, men även 

mått på hälsa och sjukdomar. 

2.4 Vad mäter självskattat mående? 
Självskattad hälsa kan mäta både sjukdomar och hälsa. Detta examensarbete avser att 

undersöka vad det närliggande begreppet självskattat mående mäter, vilket innebär att olika 

former av både hälsa och sjukdomar måste inkluderas. Således kommer detta arbete att 

undersöka hur väl självskattat mående hos ungdomar mäter: (1) hälsorelaterad livskvalitet 

som innehåller både hälsa och symptom på sjukdomar, (2) psykisk hälsa som kallas för 

positiv psykisk hälsa, (3) symptom på psykisk ohälsa i form av depression/ångest, (4) fysisk 

ohälsa i form av symptom på smärta/värk, (5) samt de medicinska tillstånden astma, allergi, 

födoämnesallergi, migrän och öronsus/tinnitus.  
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2.4.1 Hälsorelaterad livskvalitet 

Livskvalitet är ett brett mått som mäter en individs egen uppfattning om sitt fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). 

Enligt The WHOQOL group (1995) omfattar livskvalitet också graden av självständighet, 

sociala relationer, personliga värderingar och relationen till viktiga delar av den omgivande 

miljön. Således påverkas en individs livskvalitet inte bara av hälsan, utan även av andra 

faktorer som familj och relationer, ekonomi, boende, arbete, utbildning och fritid (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). Livskvalitet är ett begrepp med flera 

dimensioner som inkluderar såväl positiva som negativa aspekter av livet (The WHOQOL 

group, 1995) och som påverkas av förändringar i livet. Det är därför inte är ett statiskt 

begrepp, utan en individs livskvalitet kan förändras över tid (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, 2012). Haas (1999) menar att livskvalitet främst består av subjektivt 

välbefinnande, det vill säga fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner, som i vissa fall 

kan mätas av objektiva indikatorer i de fall då det inte är möjligt för individer att själva kunna 

skatta sin livskvalitet. En individs livskvalitet påverkas vidare av kulturella aspekter, 

värderingar och den omgivande miljön. 

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) är ett smalare perspektiv på livskvalitet som utgår från 

hälsoperspektivet och tar inte hänsyn till omgivande faktorer som exempelvis miljön. HRQL 

är ett subjektivt begrepp som innehåller fysiska-, psykiska-och sociala aspekter (Taylor, 

Gibson & Franck, 2008). Därmed ligger begreppet nära den definition av hälsa som WHO 

(1948) använder som också innehåller fysiska-, psykiska- och sociala element. Begreppet 

används ofta i klinisk forskning för att följa upp vårdinsatser men är även ett mått som 

används i folkhälsovetenskapliga undersökningar som möjliggör uppföljning och planering 

av insatser till befolkningen (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). 

För att mäta ungdomars hälsorelaterade livskvalitet finns ett instrument som är anpassat för 

ungdomar mellan 13-20 år (Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument (MMQL)- 

Adolescent Form). I MMQL- Adolescent Form ingår sju olika funktioner som tillsammans 

mäter den hälsorelaterade livskvaliteten hos ungdomar. Dessa funktioner är: fysisk funktion, 

kognitiv funktion, psykisk funktion, kroppsuppfattning, social funktion, intima relationer och 

livssyn (Einberg, Kadrija, Bunt, Nygren & Svedberg, 2013).  

Det finns tillsynes inga tidigare studier som undersökt om självskattat mående mäter 

hälsorelaterad livskvalitet, dock fann en kvalitativ svensk studie som undersökte självskattat 

mående hos ungdomar att ungdomar tolkade frågan om självskattat mående på ett holistiskt 

sätt, vilket inkluderade sociala-, psykiska- och fysiska aspekter av mående (Joffer et al., 

2016). Det finns även studier på självskattad hälsa som kan kopplas till hälsorelaterad 

livskvalitet. En kanadensisk studie gjord på ungdomar mellan 12 till 19 år visade att 

ungdomars självskattade hälsa inte bara påverkas av deras fysiska hälsa utan även av 

psykologiska-, sociala-, ekonomiska, beteende- och miljöfaktorer (Vingilis et al., 2002). Detta 

ligger även i linje med en norsk studie gjord på 16- 20-åriga ungdomar som fann att 

självskattad hälsa hängde samman med medicinska-, psykologiska- och sociala faktorer 

(Breidablik et al., 2008). Den norska studien fann även ett samband mellan självskattad 

hälsa och generellt välmående hos ungdomar i 16 till 20 års ålder. Generellt välmående 
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mättes i denna studie genom ett mått på livskvalitet (Breidablik et al., 2008), vilket inte 

motsvarar det begrepp självskattat mående som detta arbete avser. Även om självskattad 

hälsa bland ungdomar är relaterad till hälsorelaterad livskvalitet så behövs studier som 

undersöker i vilken utsträckning som det närliggande begreppet självskattat mående mäter 

hälsorelaterad livskvalitet eftersom många befolkningsstudier bland unga använder en 

enkätfråga om självskattat mående.  

2.4.2 Positiv psykisk hälsa 

Positiv psykisk hälsa anses motsvara det salutogena perspektivet på psykisk hälsa, det vill 

säga att psykisk hälsa inte endast är frånvaron av psykisk sjukdom. WHO (2013) definierar 

psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande där individen förverkligar sina 

förutsättningar, hanterar stress i vardagen samt är produktiv och kan bidra till samhället. 

Bland ungdomar innebär en positiv psykisk hälsa ett tillstånd av emotionellt välbefinnande 

där de fungerar i sin vardag och på sin fritid (WHO, 2002).  

Den psykiska hälsan påverkas dels av individuella faktorer som kön, gener och biologiska 

faktorer som påverkar hjärnan, men även av faktorer i den omgivande miljön samt av 

socioekonomiska faktorer. Den psykiska hälsan hos en individ påverkar dennes förmåga att 

hantera livshändelser, tankar och känslor och kan inverka på möjligheten att skaffa sig en 

utbildning och ett arbete. Psykisk hälsa påverkar även en individs möjlighet att kunna 

interagera med andra människor och vara en del av sociala sammanhang och miljöer. För att 

kunna främja, förebygga, behandla och rehabilitera den psykiska hälsan är det viktigt att 

identifiera de faktorer som påverkar en individs psykiska hälsa och främja stödjande miljöer, 

levnadsförhållanden och en hälsosam livsstil (WHO, 2016a).  

Det finns inga studier som undersökt om självskattat mående mäter positiv psykisk hälsa. 

Det finns dock en kvalitativ svensk studie gjord på ungdomar som fann att ungdomar tolkade 

självskattat mående mer till psykiska faktorer än till fysiska faktorer (Joffer et al., 2016). Det 

finns även studier som är av intresse då de undersökt självskattad hälsa och positiv psykisk 

hälsa. En Israelisk studie gjord på vuxna fann att de personer som skattade sin mentala hälsa 

som god hade högre odds att skatta sin generella hälsa som god jämfört med de som skattade 

sin fysiska hälsa som god. Studien visade även att de individer som inte led av någon psykisk 

sjukdom hade högre chans att ha en god självskattad generell hälsa (Levinson & Kaplan, 

2014). Denna studie indikerar att den mentala hälsan är relaterad till individers upplevelse 

av sin generella hälsa men är utförd på en vuxen befolkning. Breidablik et al., (2008) fann i 

sin studie på ungdomar mellan 16-20 år i Norge att självskattad hälsa hos ungdomar starkt 

hängde samman med generellt välmående och självkänsla, vilket kan kopplas till 

dimensionen emotionella välbefinnandet av positiv psykisk hälsa. Denna studie kopplar 

självskattad hälsa till en dimension av positiv psykisk hälsa bland ungdomar men berör inte 

självskattat mående. Således finns det ett stort behov av att undersöka i vilken utsträckning 

det närliggande begreppet självskattat mående mäter positiv psykisk hälsa.  
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2.4.3 Psykisk ohälsa, symptom på depression/ångest  

Psykisk ohälsa används ofta som ett paraplybegrepp som innefattar såväl psykiska besvär 

samt psykiska sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa påverkar individen på olika sätt beroende på 

besvär- eller sjukdomsgrad. Den psykiska ohälsan kan antingen skattas individuellt av 

individen, eller mätas i diagnostiska intervjuer för att utröna om ett kliniskt 

sjukdomstillstånd föreligger. Psykiska besvär kan bestå av sömnsvårigheter, nedstämdhet, 

oro eller ångest (Regeringen, 2016). Beroende på hur omfattande besvären är påverkas 

individens funktionsförmåga på olika sätt. Psykiska besvär kan vara övergående och 

reaktioner på livshändelser och går inte att klassificera som sjukdom. Då besvären är så pass 

omfattande att de går att diagnostisera kan de klassificeras som psykisk sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Ångesttillstånd innefattar olika upplevelser av olika grad. Allt från rädsla, fruktan och panik 

till mildare grader av oro och ängslan ingår i ångestbegreppet (Janlert, 2000). Det finns sex 

olika ångestsjukdomar vilka är; paniksyndrom, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom, 

posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2006). Depression är ett tillstånd vilket innebär ett sänkt 

stämningsläge. Det sänkta stämningsläget kan vara snabbt övergående eller djupt och 

ihållande (Janlert, 2000). Depression är dock inte detsamma som tillfälliga 

humörsvängningar eller reaktioner på vardagliga motgångar (WHO, 2017a). Det finns två 

olika klassificeringssystem där diagnosen för depression ser lite olika ut. De olika 

klassificeringssystemen är DSM-IV och ICD-10 (American Psychiatric Association, 2013 & 

WHO, 2016b). 

Depression och ångest är delar av psykisk ohälsa vilket ingår i det patogena synsättet på 

hälsa. Det är därför av intresse att undersöka om självskattat mående mäter psykisk ohälsa i 

form av symptom på depression och ångest. En kvalitativ svensk studie gjord på ungdomar 

fann att ungdomar tolkade självskattat mående mer till psykiska faktorer än fysiska faktorer 

(Joffer et al., 2016). Däremot finns det inga studier som undersökt i vilken grad som 

självskattat mående mäter psykisk ohälsa, det vill säga hur mycket självskattat mående 

hänger samman med psykisk ohälsa. Således finns det idag ingen kunskap om hur väl 

självskattat mående mäter psykisk ohälsa. Dock finns studier som undersökt självskattad 

hälsa och psykisk ohälsa. En holländsk studie gjord på äldre personer (57 år och äldre) fann 

samband mellan självskattad hälsa och symptom på depression/ångest mätt genom HADS-

skalan (Hospital Anxiety and Depression Scores) (Kempen et al., 1998). En amerikansk 

studie gjord på ungdomar mellan 14-18 år fann ett samband mellan självskattad hälsa och 

psykisk ohälsa, även om sambandet var svagt (Zullig et al., 2005). En kanadensisk studie 

gjord på ungdomar mellan 12-19 år visade att hög psykisk ohälsa hängde samman med låg 

självskattad hälsa (Vingilis et al., 2002). En norsk studie gjord på ungdomar i 16 till 20-års 

ålder visade att låg självskattad hälsa hängde samman med symptom på depression och 

ångest (Breidablik et al., 2008).  
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2.4.4 Fysisk ohälsa, symptom på smärta och värk 

Ett symptom innebär någonting som frångår det normaltillstånd en individ brukar känna. Ett 

symptom kan visa sig i form av exempelvis smärta, värk, yrsel eller illamående (Andersson, 

2016). Ett symptom är således någonting som individen själv känner och behöver inte 

objektivt kunna mätas eller upptäckas av en läkare (Svanström, 2012). Eftersom självskattad 

hälsa har visat sig hänga ihop med olika sjukdomar (Fayers & Sprangers, 2002), är det av 

intresse att se om självskattat mående även hänger samman med fysisk ohälsa i form av 

symptom. Detta arbete fokuserar på symptom på smärta och värk som är några av de fysiska 

symptom en individ kan uppleva och som i detta arbete anses motsvara fysisk ohälsa och ingå 

i det patogena synsättet på hälsa. Det finns inga studier som undersökt om självskattat 

mående mäter fysiska symptom på smärta.  

En studie, utförd på en amerikansk ungdomspopulation visar ett samband mellan 

självskattad hälsa och generell upplevd fysisk ohälsa bland ungdomar, även om sambandet 

var svagt (Zullig et al., 2005). Gällande symptom på smärta och värk visar en holländsk 

studie gjord på äldre personer (57 år och äldre) ett svagt samband mellan symptom på 

smärta och värk och självskattad hälsa (Kempen et al., 1998). Två studier utförda på 

ungdomar har även funnit samband mellan självskattad hälsa och symptom på smärta och 

värk. Den första studien utförd på en kanadensisk population på ungdomar mellan 12-19 år 

visade att självskattad hälsa starkt hängde samman med generell fysisk hälsa, vilket 

inkluderade symptom på smärta och värk (Vingilis et al., 2002). Den andra studien, utförd på 

en norsk ungdomspopulation fann att självskattad hälsa hade ett samband med fysiska 

besvär i form av smärta och värk (Breidablik et al., 2008). Även om de tidigare studierna 

visar att självskattad hälsa bland ungdomar hänger samman med fysiska symptom på smärta 

och värk så behövs det valideras att även det närliggande begreppet självskattat mående 

också är sammankopplat med symptom på fysisk smärta och värk. 

2.4.5 Fysisk ohälsa, medicinska tillstånd  

Som beskrivet ovan i bakgrunden finns det olika kriterier för att något ska kunna klassas som 

en sjukdom/medicinskt tillstånd, vilket först och främst kräver en definition av vad som 

anses vara ”normalt” respektive ”onormalt” (Bonita et al., 2006). Vidare klassificeras 

medicinska tillstånd in i olika diagnoser och i Sverige används ICD-10-SE vilket står för 

”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem- 

systematisk förteckning.” (Svanström, 2012. S 18). Detta arbete fokuserar på de medicinska 

tillstånden: astma, allergi, födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus då de tillstånden 

är vanligt förekommande bland ungdomar. Samtliga dessa medicinska tillstånd anses i detta 

arbete motsvara fysisk ohälsa och ingår i det patogena synsättet på hälsa. 

Astma är en vanlig kronisk sjukdom och hos barn den vanligaste kroniska sjukdomen (WHO, 

2017b). Det finns olika typer av astma, varav sjukdomen är heterogen men det som 

kännetecknar astma är kronisk luftvägsinflammation. De vanligaste symptomen på astma är 

hosta, pipande andning och andnöd (Läkemedelsverket, 2015). Allergi är en annan vanlig 

sjukdom som drabbar stora delar av befolkningen och nästan en tredjedel av alla barn har 
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haft någon form av allergi. Allergi innebär att immunförsvaret i kroppen reagerar på något 

ämne, som vanligtvis är ofarligt. Dessa ämnen som kroppen reagerar på kallas för 

”allergener” och det finns många olika allergener i vår omgivning, exempelvis: pollen, 

kvalster, föroreningar och livsmedel. Vid en allergisk reaktion uppstår en inflammation, 

vilket ger olika besvär beroende på var inflammationen uppstår. En vanlig typ av allergi är 

födoämnesallergi, vilket innebär att kroppen reagerar på ett visst livsmedel (Karolinska 

Institutet, 2017). Öronsus/tinnitus är vanligt förekommande och cirka 15 % av befolkningen 

har besvär av tinnitus. Tinnitus är inte en sjukdom, utan är ett symptom som ofta uppstår vid 

en hörselskada. Symptomen kan dock även uppkomma vid depression, stress, bettfel eller 

orsakas av läkemedel. Vid tinnitus upplevs inre ljud som pipningar, tjut, sus eller 

brummande som inte hörs utifrån (Socialstyrelsen, 2008). Migrän är en vanlig 

huvudvärkssjukdom som innebär en måttlig till intensiv pulserande huvudvärk, ofta 

lokaliserad till en sida av huvudet. Ofta kan även ljus- och ljudkänslighet, illamående och 

kräkningar förkomma (International Headache Society, 2003). Migrän uppkommer ofta i 

tonåren, men är vanligast i vuxen ålder och förekommer oftare bland kvinnor än män (WHO, 

2016c). 

Självskattad hälsa har i tidigare studier visat sig ha ett samband med sjukdom (Fayers & 

Sprangers, 2002) och har i en studie på vuxna från Storbritannien och Frankrike visat sig ha 

ett svagt samband med medicinska tillstånd, mätt genom återkommande hälsoproblem vilket 

bland annat inkluderade astma (Singh-Manoux et al., 2006). En holländsk studie gjord på 

äldre (57 år och uppåt) fann även den svaga samband mellan självskattad hälsa och 

medicinska tillstånd, vilket i denna studie inkluderade bland annat astma och migrän 

(Kempen et al., 1998). En studie på ungdomar mellan 16- 20 år i Norge fann även samband 

mellan självskattad hälsa och medicinska tillstånd, vilket inkluderade bland annat astma och 

migrän (Breidablik et al., 2008). Även om det finns studier som undersökt sambandet mellan 

självskattad hälsa och medicinska tillstånd, finns det tillsynes ingen studie som undersökt om 

självskattat mående mäter medicinska tillstånd. Således finns ett behov av att undersöka 

detta. 

2.5 Hälsokorset som teoretisk modell för relationen mellan hälsa och 
sjukdom 

Det finns olika sätt att betrakta relationen mellan hälsa och sjukdom. Ett sätt är att betrakta 

de två begreppen som olika dimensioner och inte som motsatser till varandra. Detta synsätt 

innebär att en individ kan ha både sjukdom och hälsa på samma gång. Sjukdom innebär per 

automatik inte avsaknad av hälsa och hälsa innebär inte automatiskt frånvaro av sjukdom 

(Medin & Alexandersson, 2000). Ett sätt att teoretiskt tydliggöra hur dessa dimensioner 

förhåller sig till varandra är den modell som Eriksson (2000) skapade som kallas för 

hälsokorset. Hälsokorset tar hänsyn både till subjektiva och objektiva perspektiv där den ena 

axeln beskriver en persons subjektiva välbefinnande eller mående och den andra axeln 

beskriver frånvaro eller närvaro av objektiv sjukdom.  
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Figur 1. Omarbetad version av hälsokorset av (Eriksson, 2000). 

I Figur 1 visas de fyra olika hälsopositioner som Eriksson (2000) menar att en individ kan ha 

vid olika situationer. En individ som befinner sig i område A har sjukdom men mår trots 

detta bra. En individ som befinner sig i område A har således en god upplevd hälsa trots 

objektiv ohälsa. En individ som befinner sig i område B upplever att hen mår bra samtidigt 

som hen inte har någon objektiv sjukdom, det vill säga att hen har en god upplevd hälsa och 

ingen objektiv ohälsa. En person som befinner sig i område C mår inte bra trots att det 

objektivt inte föreligger sjukdom. En person i område C kan således beskrivas ha en låg 

upplevd hälsa men saknar objektiv ohälsa. En individ som befinner sig i område D mår dåligt 

samtidigt som hen objektivt är sjuk. En individ i område D har därför både en låg upplevd 

hälsa och en objektiv ohälsa (Eriksson, 2000).  

I detta examensarbete används hälsokorset som en teoretisk plattform för att få en djupare 

förståelse för de dimensioner av hälsa och sjukdomar som självskattat mående mäter. 

2.6 Problemformulering 

Då frågor om självskattat mående är vanliga i folkhälsoundersökningar riktade till ungdomar 

är det av intresse att undersöka vad det egentligen mäter. Det närliggande begreppet 

självskattad hälsa har kopplats samman med dödlighet och sjuklighet och många studier har 

fastställt att självskattad hälsa är ett flerdimensionellt begrepp som hör ihop med såväl 

fysisk- som psykisk hälsa. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan 

självskattad hälsa och fysiska-, psykiska- och sociala aspekter, vilket är faktorer som ingår i 

hälsorelaterad livskvalitet. Tidigare forskning har även visat att det finns samband mellan 

självskattad hälsa och såväl psykisk hälsa, psykisk ohälsa samt fysisk ohälsa i form av 

smärta/värk och medicinska tillstånd. Detta ger en indikation på att det närliggande 
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begreppet självskattat mående även mäter dessa faktorer, dock har ingen tidigare studie 

undersökt detta. En kvalitativ svensk studie som undersökt självskattat mående hos 

ungdomar fann att de tolkade självskattat mående på ett holistiskt vis, vilket inkluderade 

psykiska-, sociala- och fysiska aspekter av mående. Föreliggande studie bygger vidare på den 

kvalitativa svenska studien och avser att undersöka vilka former av hälsa och ohälsa som 

självskattat mående hos ungdomar egentligen mäter.  

3 SYFTE 

Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning självskattat mående hos ungdomar 

mäter hälsorelaterad livskvalitet, där både positiva och negativa aspekter av hälsa ingår, 

positiv hälsa i form av positiv psykisk hälsa, psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest, fysisk ohälsa gällande symptom på smärta/värk samt medicinska 

tillstånd i form av astma, födoämnesallergi, allergi, migrän samt öronsus/tinnitus.  

3.1 Frågeställningar 
I vilken utsträckning mäter självskattat mående hälsorelaterad livskvalitet som inkluderar 

både positiv och negativ hälsa? 

I vilken utsträckning mäter självskattat mående positiv psykisk hälsa? 

I vilken utsträckning mäter självskattat mående symptom på depression/ångest? 

I vilken utsträckning mäter självskattat mående symptom på smärta och värk? 

I vilken utsträckning mäter självskattat mående de medicinska tillstånden: astma, allergi, 

födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus?  

4 METOD 

En kvantitativ metod valdes för att besvara examensarbetets syfte som var att undersöka i 

vilken utsträckning som självskattat mående mäter olika former av hälsa och ohälsa. För att 

genomföra detta behövdes det undersökas hur väl självskattat mående är relaterat till olika 

former av hälsa och ohälsa, det vill säga någon form av sambandsanalys. När ett samband 

mellan variabler ska undersökas är en kvantitativ metod lämplig att använda (Solomon & 

Draine, 2010). Den kvantitativa ansatsen undersöker företeelser som går att beskriva i siffror 
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och resultat från en kvantitativ studie går att generalisera från en liten grupp till en större 

befolkning (Eliasson, 2013). Om syftet istället hade varit att undersöka hur ungdomar tolkar 

begreppet självskattat mående och gå in mer på djupet i vad som ingår i begreppet hade en 

kvalitativ ansats varit av intresse då en kvalitativ ansats möjliggör djupare frågor som ”hur”, 

”varför” och ”vad” (Green & Thorogood, 2014). 

Studien genomfördes med en deduktiv ansats vilket innebär att en redan befintlig teori 

bestämmer vad som är intressant att undersöka och vilka data som ska samlas in. Utifrån den 

bestämda teorin kan sedan hypoteser sättas upp, vilka sedan prövas empiriskt och 

slutsatserna som sedan dras kopplas till den förutbestämda teorin. En induktiv ansats 

innebär till skillnad från den deduktiva ansatsen att ingen befintlig teori används som grund 

för forskningen och datainsamlingen. Det är istället datamaterialet som samlas in som ska 

generera en teori (Patel & Davidsson, 2011). Utifrån tidigare studier går det att forma 

antaganden om att självskattat mående mäter hälsa och ohälsa. Dessa antaganden avser 

denna studie att pröva empiriskt, därav kan studien anses vara deduktiv.  

4.1 Studiedesign 
Studien är en tvärsnittsstudie som baseras på data från Liv och Hälsa Ung, 2014. En 

tvärsnittsstudie är en typ av observationsstudie vilket innebär att ingenting görs för att aktivt 

påverka det som studeras till skillnad från en experimentell studie, där ett aktivt försök att 

påverka hälsoutfallet genomförs. Syftet med en observationsstudie kan antingen vara att 

undersöka förhållandet mellan ett visst hälsoutfall och en eller flera determinanter eller att 

undersöka förekomsten av hälsa eller sjukdom i en population. Eftersom denna studie syftar 

till att undersöka huruvida självskattat mående mäter olika hälsoutfall genom 

sambandsanalyser är tvärsnittsdata lämplig. En tvärsnittsdesign innebär också att data 

samlas in vid ett och samma tillfälle och exponering och effekt mäts därför vid samma 

tillfälle. Hälsoundersökningen Liv och Hälsa Ung 2014 innehåller en stor mängd hälsoutfall, 

vilket är en av tvärsnittsdesignens fördelar då det är möjligt att inkludera många hälsoutfall 

på samma gång (Mann, 2003). Hade syftet istället varit att undersöka ifall självskattat 

mående predicerar olika hälsoutfall, det vill säga undersöka kausala samband, hade en 

studiedesign valts som tar hänsyn till tidsaspekten som visar att exponeringen föregått 

effekten. Exempel på sådana studiedesigner är kohortstudier samt fall-kontrollstudier. Båda 

dessa är longitudinella studiedesigner, vilket innebär att det finns tid mellan exponering och 

utfall vilket möjliggör undersökning av orsakssamband (Bonita et al., 2006). Då 

orsakssamband inte är av intresse för detta arbete bedöms en tvärsnittsdesign vara 

tillämplig. 

4.2 Urval, datainsamling och bortfall 
Liv och Hälsa Ung genomförs av Kompetenscentrum för Hälsa vid Region Västmanland och 

är en totalundersökning, vilket innebär att alla individer i en definierad population 
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undersöks (Patel & Davidsson, 2011). Målgruppen för denna studie, det vill säga 

populationen, är ungdomar mellan 13-18 år. För att undersöka målgruppen hade ett obundet 

slumpmässigt urval kunnat användas, vilket innebär att alla individer i populationen har 

samma sannolikhet för deltagande i studien (Andersson, 2016). På grund av att data från 

årskurs nio på högstadiet och årskurs två på gymnasiet i Västmanland fanns tillgängligt för 

hela populationen genom undersökningen Liv och Hälsa Ung, användes data från år 2014 för 

detta arbete.  

Liv och Hälsa Ung är en enkätbaserad tvärsnittsstudie som genomfördes för första gången 

1995 och har sedan dess genomförts regelbundet bland ungdomar i Västmanland. Syftet med 

studien är generera kunskap kring ungdomarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor samt att 

kunna följa utvecklingen i hälsa över tid. Studiedeltagarna är ungdomar i årskurs sju och nio 

på grundskolan, samt årskurs två på gymnasiet från samtliga skolor i Västmanland. Enkäten 

bygger på självrapporterade uppgifter som ungdomarna fyller i under lektionstid. I samband 

med att enkäten delas ut ger ansvarig lärare information studiens syfte samt att deltagandet 

är frivilligt och att enkäten besvaras anonymt. Eleverna i årkurs nio på högstadiet och årskurs 

två på gymnasiet besvarade den fullständiga enkäten, medan eleverna i årkurs sju fick en 

kortare enkät där frågor som inte ansågs lämpliga för deras ålder tagits bort 

(Etikprövningsnämnden, 2013a). 

Denna studie baseras på data från årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet i 

Västmanland vilka totalt omfattar 4047 ifyllda enkäter, varav 48,5 % av deltagarna var killar 

och 51,5 % tjejer. 

Det finns två olika typer av bortfall som är viktiga att ta hänsyn till då slutsatser om resultatet 

ska dras. Det externa bortfallet innebär de personer som väljer att inte delta i 

undersökningen. Ofta skiljer sig dessa personer mot de som väljer att delta i undersökningen, 

vilket medför att resultaten kan bli snedvridna (Olsson & Sörensson, 2011). Det externa 

bortfallet i Liv och Hälsa Ung 2014 var lågt, då 83 % av de tillfrågade eleverna i årkurs nio på 

högstadiet och årkurs två på gymnasiet besvarade enkäten. Det interna bortfallet innebär i 

sin tur ett bortfall på en viss fråga i frågeformuläret, det vill säga till vilken grad deltagarna 

väljer att inte svara på vissa frågor (Olsson & Sörensson, 2011). Det interna bortfallet i 

studien varierade mellan 0 % och 5,8 %, störst var bortfallet för frågan om smärta/värk.  

4.3 Mätinstrument och variabler 
Studien baseras på självskattade data från Liv och hälsa Ung 2014. Variablerna som använts 

för analys är självskattat mående, hälsorelaterad livskvalitet (både totalskala och de sju 

delskalorna), positiv psykisk hälsa (både totalskala samt de tre dimensionerna), psykisk 

ohälsa genom symptom på depression/ångest, smärta/värk samt de medicinska tillstånden: 

astma, allergi, födoämnesallergi, migrän och öronsus/tinnitus. Även variabeln kön har 

använts vid analyserna.  



14 

4.3.1 Självskattat mående 

För att mäta självskattat mående användes en enkätfråga formulerad som: Hur mår du? Med 

svarsalternativen; Mycket bra(5), bra(4), varken bra eller dåligt(3), dåligt samt mycket 
dåligt(1).  

4.3.2 Hälsorelaterad livskvalitet 

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet användes Minneapolis-Manchester Quality of life- 

Adolescent Form (MMQL-Adolescent Form), vilket är ett instrument som är anpassat för 

ungdomar mellan 13-20 år. I MMQL- Adolescent Form ingår 45 frågor som mäter sju olika 

funktioner vilka tillsammans mäter den hälsorelaterade livskvaliteten hos ungdomar. 

Följande funktioner ingår i MMQL Adolescent Form: Fysisk funktion, kognitiv funktion, 
psykisk funktion, kroppsuppfattning, social funktion, intima relationer och livssyn (Einberg 

et al., 2013). Det ursprungliga instrumentet består av 45 frågor men denna studie använde en 

validerad version som består av 33 frågor som mäter sju olika funktioner (Paulsson, 2016). 

För närmare information om dessa se Bilaga A. De flesta frågor i mätinstrumentet har fem 

svarsalternativ men frågorna gällande kroppsuppfattning har fyra svarsalternativ. 

Svarsalternativen är rangordnade mellan 1 och 5, där det mest negativa svaret är kodat till 1 

och det mest positiva svaret är kodat till 5. De olika delskalorna i den validerade versionen av 

mätinstrumentet är följande; social funktion varierar mellan 6-30, kognitiv funktion varierar 

mellan 7-35, kroppsuppfattning varierar mellan 4-20, psykologisk funktion varierar mellan 

5-25, livssyn varierar mellan 3-15, fysisk funktion varierar mellan 4-20 och intima relationer 

varierar mellan 4-20. Totalskalan av hälsorelaterad livskvalitet i den validerade versionen av 

mätinstrumentet varierar mellan 33-165. Ett problem när summerade index används som 

består av summan av en stor mängd variabler är att det interna bortfallet för de inkluderade 

variablerna ackumuleras. Det vill säga att det interna bortfallet för varje variabel kan vara 

lågt men när många variabler summeras kan det interna bortfallet för det summerade 

indexet bli högt. Således har en procedur använts för mätinstrumentet vilket innebär att om 

en individ valt att inte svara på tre frågor räknades det som bortfall, istället för att räknas 

som bortfall redan om denne endast valt att inte besvara en fråga. Detta medförde att det 

interna bortfallet för mätinstrumentet blev 1,7 % istället för 10,6 %.  

4.3.3 Positiv psykisk hälsa 

Psykisk hälsa mättes genom Mental Health Continuum- Short Form (MHC-SF), vilket består 

av 14 frågor och är en förkortad version av Mental Health Continuum- Long Form (MHC-LF) 

vilket består av 40 frågor. Mätinstrumentet mäter tre dimensioner: emotionellt 

välbefinnande (tre frågor), psykologisk funktion (sex frågor) samt social funktion (fem 

frågor) (Keyes, 2009).  

I frågeformuläret är frågan ställd på följande vis: Under den senaste månaden, hur ofta har 
du känt… sedan följer 14 frågor som rör positiv psykisk hälsa i form av emotionellt 

välbefinnande samt psykologisk- och social funktion. Svarsalternativen för samtliga frågor 

är: Aldrig, En eller två gånger, Ungefär en gång i veckan, ungefär 2-3 gånger i veckan, 
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nästan alla dagar och alla dagar. Svarsalternativen kodas sedan på en skala mellan noll och 

fem där Aldrig=0 och alla dagar=5. Tillsammans bildar alla frågor en totalskala mellan 0-70 

poäng (Keyes, 2009). Vidare se bilaga B. Denna studie använde en reviderad version av 

MCH-SF där två frågor av de som mäter social funktion har exkluderats (fråga fyra och fem). 

Den reviderade versionen är resultatet av en valideringsstudie. De olika delskalorna för de 

olika dimensionerna blev efter revideringen följande; emotionellt välbefinnande varierar från 

0-15, psykologisk funktion varierar mellan 0-30 och social funktion varierar mellan 0-15. 

Revideringen innebar således att mätinstrumentet består av 12 frågor istället för 14 vilket ger 

en totalskala som varierar mellan 0-60 (Johansson, 2016).  

4.3.4 Psykisk ohälsa, symptom på depression/ångest 

Psykisk ohälsa mättes genom ett mätinstrument som mäter depression och ångest. Detta 

mätinstrument heter Hospital Anxiety and Depression Scores (HADS). Originalinstrumentet 

HADS består av 14 frågor varav sju mäter symptom på ångest och sju mäter symptom på 

depression (Zigmond & Snaith, 1983). Ett exempel på en fråga ur mätinstrumentet är: Jag 
känner mig spänd och nervös: Med svarsalternativen: Mestadels, ofta, av och till samt inte 
alls. Ett annat exempel är: Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: Med följande 

svarsalternativ; Fullständigt, till stor del, delvis och inte alls. Alla frågor har fyra 

svarsalternativ där det mest negativa svaret kodas till 3 och det mest positiva svaret kodas till 

0. För vidare information se bilaga C. I detta examensarbete användes endast åtta frågor som 

var negativt ställda och således speglar symptom på depression/ångest. Summan av dessa 

åtta frågor bildade en totalskala som varierar mellan 0-24.  

4.3.5 Fysisk ohälsa, symptom på smärta/värk 

För att mäta fysisk ohälsa skapades ett index som mäter smärta/värk. Ett index skapas med 

fördel för att minska datamängden (Olsson & Sörensen, 2011). Följande fem frågor ingick i 

indexet: Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär? Huvudvärk, 
Ont i magen, Värk i axlar/skuldror/nacke, Värk i rygg/höfter, Värk i 
händer/knän/ben/fötter. Med följande svarsalternativ: Aldrig(1), sällan(2), ibland(3), 
ofta(4) eller alltid(5) vilket bildade en skala som varierar mellan 5-25. 

4.3.6 Fysisk ohälsa, medicinska tillstånd 

För att mäta fysisk ohälsa användes även medicinska tillstånd. De medicinska tillstånd som 

valdes för analys var: astma, födoämnesallergi, allergi (all annan allergi förutom 

födoämnesallergi), migrän och öronsus/tinnitus. Dessa valdes då det var de medicinska 

tillstånd som var vanligast förekommande bland ungdomarna i studien. Frågan som mäter de 

medicinska tillstånden var ställd på följande vis: Om du har någon av följande 
sjukdomar/tillstånd eller besvär sätt i så fall kryss för det eller de alternativ på respektive 
rad som bäst passar dig? Med svarsalternativ: Nej(0), Ja, lätt(1) eller Ja, svår(2). Frågan 

dikotomiserades till Nej(0) och ja(1) till den beskrivande tabellen för att det var lättare att 



16 

beskriva med endast två alternativ. I dikotomiseringen sammanfogades ja, lätt och ja svår 

till en ja kategori och nej förblev som den var. Till korrelationsanalysen användes 

originalsvaren nej, ja lätt, ja svår.  

4.3.7 Kön 

För att mäta kön ställdes frågan på följande sätt: Är du kille eller tjej? Med svarsalternativen 

Kille(1) eller tjej(2).  

4.4 Analys 
Inledningsvis genomfördes beskrivande analyser av studiens deltagare där samtliga variabler 

beskrevs. För de kontinuerliga variablerna hälsorelaterad livskvalitet, alla delskalor för 

hälsorelaterad livskvalitet (fysisk funktion, kognitiv funktion, psykologisk funktion, 

kroppsuppfattning, social funktion, livssyn samt intima relationer), positiv psykisk hälsa, alla 

dimensioner av positiv psykisk hälsa (emotionellt välbefinnande, social funktion samt 

psykologisk funktion), psykisk ohälsa samt smärta/värk presenterades medelvärden och 

standardavvikelser. Medelvärde innebär summan av alla observationers värde delat med 

antal observationer. Standardavvikelse i sin tur är ett spridningsmått som anger hur långt 

från medelvärdet som observationerna ligger. För normalfördelade material återfinns 95 % 

av alla värden inom +- 2 standardavvikelser (Olsson & Sörensen, 2011). För de kategoriska 

variablerna: årskurs, självskattat mående och medicinska tillstånd är det inte möjligt att 

räkna ut medelvärde eller standardavvikelse varav antal och procent istället användes för att 

beskriva dessa variabler. De beskrivande analyserna redovisades för samtliga elever samt 

även separat för killar och tjejer. 

För att besvara samtliga frågeställningar om självskattat mående mäter de olika formerna av 

hälsa och ohälsa genomfördes korrelationsanalyser. Korrelationsanalyser används för att 

mäta styrkan på relationen mellan två variabler och ger även ett mått på riktningen, det vill 

säga om sambandet är positivt eller negativt. Det finns två vanliga korrelationsanalyser vilka 

är Pearson’s korrelations koefficient (r) och Spearman’s rangkorrelation (rho). Båda dessa 

metoder kan endast ge värden mellan -1 och 1, där de nämnda värdena innebär perfekta 

samband. Ju närmare -1 eller 1 ett värde är, desto starkare är sambandet (Pallant, 2016). För 

att bedöma styrkan på sambandet finns följande riktlinjer: mycket svagt samband= rho värde 

mellan 0.00-0.29. Svagt samband= rho värde mellan 0.30- 0.49. Måttligt samband= rho 

värde mellan 0.50-0.69. starkt samband= rho värde mellan 0.70-0.89 och mycket starkt 

samband= rho värde mellan 0.90-1 (Hinkle, Wiersma & Jurs, 2003). Ett värde på 0 innebär 

således att inget samband mellan variablerna finns. Ett negativt samband innebär att om den 

ena variabeln ökar minskar den andra och ett positivt samband innebär att om den ena 

variabeln ökar, ökar också den andra variabeln. Om variablerna är kontinuerliga samt om de 

är normalfördelade kan Pearson’s korrelationsanalys användas. Om däremot minst en av 

variablerna är kategoriska på ordinalskalenivå ska Spearman’s rangkorrelation användas 

(Pallant, 2016). Vid Spearman’s rangkorrelation rangordnas observationerna och sedan görs 
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korrelationen mellan de rangordnade observationerna istället för att som i Pearson’s använda 

sig av originalvärdena och göra korrelationen mellan dem (Eljertsson, 2012). Då självskattat 

mående mäts enligt ordinalskala användes Spearman’s rangkorrelation som metod för 

samtliga analyser. Alla korrelationsanalyser genomfördes för samtliga deltagare samt separat 

för killar och tjejer. Eftersom det kan förekomma hälsoskillnader mellan könen (Marmot, 

2006) skulle det kunna påverka vad självskattat mående mäter och därför genomfördes 

stratifieringen för kön. För samtliga statistiska analyser användes programmet Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), version 22. 

4.5 Kvalitetskriterier 
Följande avsnitt kommer att beskriva kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, vilka är viktiga att ta hänsyn till vid kvantitativ metod (Bryman, 2016). 

4.5.1 Validitet 

Validitet innebär till vilken grad studien eller mätinstrumentet mäter det som det är avsett 

att mäta. Om validiteten är hög medför det en mindre risk för systematiska fel, således bör 

resultatet ligga nära sanningen (Bonita et al., 2006). För att kunna fastställa hur validiteten 

på ett mätinstrument eller ett frågeformulär är behövs det valideras mot andra liknande 

instrument som mäter samma sak (Andersson, 2016). Det finns olika typer av validitet; 

intern och extern. Den interna validiteten handlar om huruvida resultatet från en observation 

stämmer för den specifika studiepopulation som är studerad. För att en studie ska vara 

användbar krävs att den interna validiteten är hög. Det är dock även viktigt att resultatet kan 

jämföras med andra studier för att studien ska vara användbar. Den externa validiteten, eller 

generaliserbarheten handlar i sin tur om i vilken utsträckning resultatet från en observation 

är överförbart på individer som inte är med i studien. Den externa validiteten kommer att 

redovisas under rubrik 4.5.3 Generaliserbarhet nedan. Det finns olika sätt att mäta den 

interna validiteten vilket har sitt ursprung i att det finns olika former av validitet. 

Innehållsvaliditet (content validity) innebär huruvida en skala har med alla olika 

komponenter som är relevanta och tagit bort de komponenter som inte är relevanta, med 

hänsyn till dess innehåll. Detta innebär att ett mätinstrument består av alla frågor som är 

relevanta för att mäta innehållet i det som ska mätas. Ytvaliditet (face validity) är den 

snabbaste metoden för att avgöra validiteten och används för att avgöra om ett mått vid ett 

första intryck verkar mäta det begrepp det är avsett att mäta. Ytvaliditeten avgörs inte genom 

statistiska metoder utan experter, deltagare eller forskare tillfrågas om deras åsikter och det 

är viktigt att dessa anser att mätinstrumentet är förståeligt och relevant (Bannigan & Watson, 

2009). Kriterievaliditet (criterion validity) kan delas in i samtidig validitet (concurrent 

validity) och prediktiv validitet. Vid samtidig validitet jämförs ett mätinstrument som håller 

på att utvecklas med ett redan etablerat mätinstrument för att mäta samma sak, en så kallad 

”golden standard”. Om det finns ett samband mellan dessa anses det nya måttet mäta det 

som det är avsett att mäta (Bannigan & Watson, 2009). Vid prediktiv validitet jämförs istället 

mätinstrumentet med ett framtida kriterium som inte finns i nuet för att avgöra validiteten 
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på mätinstrumentet, exempelvis kommande beteenden eller ohälsa (Olsson & Sörensson, 

2011; Bryman, 2016). För att undersöka begreppsvaliditeten jämförs det aktuella 

mätinstrumentet med liknande instrument för att se om samband föreligger mellan dessa 

(Olsson & Sörensson, 2011). Konstruktvaliditet (construct validity) undersöker hur väl ett 

mätinstruments konstruktion fungerar. Konstruktvaliditet undersöks ofta genom 

faktoranalys (Bannigan & Watson, 2009). 

För instrumentet som mäter hälsorelaterad livskvalitet (MMQL) har dess konstruktvaliditet 

främst validerats, bland annat på en ungdomspopulation i Storbritannien genom en 

faktoranalys vilket resulterade i ett reviderat instrument bestående av fem delskalor och 29 

frågor vilka bäst förklarade hälsorelaterad livskvalitet bland barn och ungdomar mellan 8-18 

år och begreppsvaliditeten undersöktes genom jämförelse med ett annat mätinstrument för 

att mäta hälsorelaterad livskvalitet bland barn och ungdomar mellan 5-18 år (Hutchings et 

al., 2007). Konstruktvaliditeten för ungdomsversionen (MMQL- Adolescent Form) har även 

den validerats på en Japansk ungdomspopulation genom en faktoranalys som resulterade i 

en reviderad version av mätinstrumentet, bestående av sex delskalor med 44 frågor. Även 

kriterievaliditeten undersöktes då genom sambandsanalyser mellan MMQL- Adolescent 

Form och ett annat mätinstrument (PedsQL-J) som också mäter den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos ungdomarna (Makiko et al., 2014). Innehållsvaliditeten för MMQL-

Adolescent Form har undersökts i en svensk ungdomspopulation vilket visade att 

ungdomarna förstod enkätfrågorna och att de ansåg att frågorna var tydliga. Även 

ytvaliditeten undersöktes i samma studie då den grupp forskare som utformade den svenska 

versionen av instrumentet även involverade barn i utformandet för att instrumentet skulle 

vara anpassat till målgruppen (Einberg et al., 2013). Konstruktvaliditeten för MMQL- 

Adolescent Form har vidare validerats i en tidigare magisteruppsats (Paulsson, 2016) för att 

säkerställa att instrumentet är anpassat till en svensk ungdomspopulation. En faktoranalys 

genomfördes som resulterade i en omarbetad version av instrumentet bestående av 33 frågor, 

vilka bäst förklarar den hälsorelaterade livskvaliteten hos ungdomar. Mätinstrumentet består 

i den reviderade versionen fortfarande av sju delskalor, dock exkluderades 12 frågor 

(Paulsson, 2016). Även begreppsvaliditeten undersöktes i denna magisteruppsats genom att 

hälsorelaterad livskvalitet jämfördes med de närliggande begreppen självskattat mående och 

självrapporterad ångest. Studien visade att de som rapporterade hög hälsorelaterad 

livskvalitet även rapporterade att de mådde bra. Sambandet mellan låg hälsorelaterad 

livskvalitet och självrapporterad ångest var inte lika starkt, men fortfarande signifikant, vilket 

visar att de som har låg hälsorelaterad livskvalitet även i större grad mår dåligt (Paulsson, 

2016). 

Ursprungsvalideringen av mätinstrumentet MHC-SF som mäter positiv psykisk hälsa 

genomfördes i en amerikansk studie på ungdomar mellan 12-18 år och fann att de tre 

dimensionerna; emotionellt välbefinnande, psykologisk- samt social funktion bäst förklarade 

positiv psykisk hälsa (Keyes, 2005). Konstruktvaliditeten för MHC-SF har även validerats i 

en faktoranalys av en tysk vuxenpopulation där de tre ovan nämnda faktorerna bäst 

förklarade positiv psykisk hälsa (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster & Keyes, 2011). 

Förutom konstruktvaliditet undersöktes även begreppsvaliditeten för MHC-SF i en kinesisk 

studie på ungdomar vilket visade en förväntad relation med både hälsorelaterad livskvalitet 
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och psykisk ohälsa (Guo, Tomson, Guo, LI, Keller & Söderqvist, 2015). Konstruktvaliditeten 

för MHC-SF bland svenska ungdomar har validerats i en tidigare magisteruppsats där 

faktoranalysen resulterade i en reviderad version av mätinstrumentet, bestående av 12 frågor 

istället för 14, vilka bäst förklarade den positiva psykiska hälsan hos ungdomar. Fråga 4 och 5 

uteslöts efter valideringen och det är denna reviderade version av instrumentet som 

användes i föreliggande studie. Även begreppsvaliditeten undersöktes i samma 

magisteruppsats genom att MHC-SF jämfördes med närliggande begrepp (Johansson, 2016). 

Ursprungsvalideringen av HADS som mäter symptom på depression och ångest genomfördes 

på vuxna mellan 16- 65 år i England, vilket fann att frågorna i instrumentet faller ut i de två 

kategorierna depression och ångest (Zigmond & Snaith, 1983), vilket flera andra studier även 

funnit (White, Leach, Sims, Atkinson & Cottrell, 1999; Chan, Leung, Fong, Leung & Lee, 2010 

& Mykletun, Stordal & Dahl, 2001). En systematisk översikt på 50 artiklar som undersökt de 

underliggande faktorerna av mätinstrumentet HADS visar dock att det inte finns bevis för att 

mätinstrumentet faller ut i de två kategorierna ångest och depression, då resultaten från 

studierna är inkonsekventa. Däremot finns det stöd för att instrumentet mäter ”emotional 

distress” och att det är fördelaktigt att använda sig av en totalskala istället för att använda sig 

av delskalorna ångest och depression (Cosco, Doyle, Ward & McGee, 2011). I föreliggande 

studie användes en totalskala av de åtta frågor som är negativt speglade för att mäta 

symptom på depression/ångest som form av psykisk ohälsa.  

För de andra mätinstrumenteten i studien, vilket inkluderar enkätfrågorna för självskattat 

mående, smärta/värk och medicinska tillstånd har endast ytvaliditet testats då de har 

konstruerats och granskats av experter. 

4.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas precisionen eller tillförlitligheten av studien. En hög reliabilitet 

innebär främst små slumpmässiga fel vilket innebär att det blir samma resultat vid 

upprepade mätningar (Andersson, 2016). Ett exempel för att testa reliabiliteten i en 

enkätundersökning är att de svarande får svara på samma enkät två gånger med en kort 

tidsperiod mellan tillfällena. Om svaren överensstämmer till hög grad är frågeformuläret 

tillförlitligt. Ett sådant test kallas för test-retest. Vid mätningar av attityder kan dock vara så 

att en attityd förändrats mellan de olika mättillfällena och den första mätningen kan ha 

påverkat den andra. För att komma runt detta problem har split-half-metoden utvecklas. 

Metoden innebär att mätinstrument som består av flera frågor som tillsammans bildar ett 

index slumpmässigt delas in i två grupper, där svaren från de bägge grupperna sedan 

jämförs. Överensstämmer svaren kan reliabiliteten anses vara hög. Det finns även ett tredje 

sätt för att bedöma reliabiliteten, vilket innebär att flera personer gör bedömningar av olika 

skattningar eller mätningar. Denna typ av reliabilitet kallas interbedömarreliabilitet (Olson & 

Sörensen, 2011). Ett annat vanligt mått på reliabilitet av ett mätinstrument är intern 

konsistens vilket oftast mäts genom Cronbach’s alpha (Pallant, 2016). Metoden visar hur 

mycket varje enskilt item i mätinstrumentet är relaterat till alla andra item. Om metoden 

visar ett resultat på 0,9 eller högre innebär det att mätinstrumentet har hög reliabilitet. 



20 

Värden mellan 0,7 och 0,89 anses vara acceptabla och värden under 0,7 innebär att 

reliabiliteten är för låg på mätinstrumentet (Olson & Sörensen, 2011).  

Reliabiliteten av instrumentet för att mäta hälsorelaterad livskvalitet, MMQL- Adolescent 

Form har undersökts genom test-retest metod på en svensk ungdomspopulation. Testet 

visade måttlig till bra överensstämmelse för 80 % av frågorna och svag överensstämmelse för 

20 % av frågorna (Einberg et al., 2013). En test-retest undersökning genomfördes också på en 

japansk ungdomspopulation vilket resulterade i en reliabilitet mellan 0.79- o.96 (Makiko et 

al., 2014). Denna studie undersökte också instrumentets interna konsistens med Cronbach’s 

alpha värden som varierade mellan 0.83-0.89. Den interna konsistensen för instrumentet 

har även undersökts i en tidigare magisteruppsats vilket visade ett högt cronbach’s alpha 

värde för totalskalan (0.921) och för delskalorna var värdena godtagbara då de varierade 

mellan 0.732-0.903 (Paulsson, 2016).  

Reliabiliteten för MHC-SF som används för att mäta positiv psykisk hälsa har undersökts 

genom test-retest metod på en tysk vuxenpopulation, vilket visade på måttlig reliabilitet 

(Lamers et al., 2011). Samma studie undersökte även instrumentets interna konsistens med 

acceptabla Cronbach’s alpha värden för totalskalan (0.89), dimensionerna emotionellt 

välbefinnande (0.83), psykologisk funktion (0.83) samt social funktion (0.74). Den interna 

konsistensen har även undersökts i en kinesisk studie på ungdomar vilket visade höga 

Cronbach’s alpha värden på totalskalan och emotionellt välbefinnande (0.92) och acceptabla 

värden för social funktion (0.83) och psykologisk funktion (0.86) (Guo et al., 2015). Även en 

tidigare magisteruppsats har undersökt den interna konsistensen vilken visade ett högt 

Cronbach’s alpha värde på totalskalan (0.904) och acceptabla värden för emotionellt 

välbefinnande (0.864), psykologisk funktion (0.873) samt social funktion (0.804) 

(Johansson, 2016). 

Reliabiliteten för instrumentet som mäter psykisk ohälsa, HADS har undersökts genom test-

retest metod på en ungdomspopulation i Storbritannien vilket visade god reliabilitet (White 

et al., 1999). Originalförfattarna till HAD-skalan undersökte i sin studie utförd på vuxna 

reliabiliteten genom intern konsistens där de frågor som hade för svaga värden togs bort 

(Zigmond & Snaith, 1983). Den interna konsistensen har även undersökts på en 

ungdomspopulation i Hong Kong, vilket visade på acceptabla Cronbach’s alpha värden för 

totalskalan (0.81) och ångestskalan (0.80) och ett lågt värde (0.63) för depressionskalan 

(Chan et al., 2010).  

För de andra mätinstrumenten i studien (enkätfrågorna för självskattat mående, smärta/värk 

och medicinska tillstånd) har inga reliabilitetstester genomförts. 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas huruvida studiens resultat kan överföras till andra personer än 

de som ingår i studiepopulationen. Generaliserbarheten, eller den externa validiteten stärks 

om andra studier med andra urval och populationer har funnit liknande resultat (Bonita et 

al., 2006). För att veta hur generaliserbart studiens resultat är har urvalet stor betydelse. Det 
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är viktigt att definiera vilka som ingår i populationen. Om resurser finns kan en 

totalundersökning genomföras, vilket innebär att alla som ingår i populationen studeras. 

Oftast måste dock ett urval göras och det är då viktigt att urvalet är representativt för hela 

populationen (Patel & Davidsson, 2011). Liv och Hälsa Ung 2014 är en totalundersökning, 

där alla elever i årskurs sju och nio på grundskolan samt årskurs två på gymnasiet i 

Västmanland har tillfrågats att delta i studien. I föreliggande studie användes dock endast 

data från årskurs nio på högstadiet och två på gymnasiet då eleverna i årskurs sju inte 

besvarade den fullständiga enkäten (Etikprövningsnämnden, 2013a). Målgruppen för 

föreliggande studie var dock ungdomar mellan 13-18 år, varav ett obundet slumpmässigt 

urval hade kunnat användas, vilket innebär att alla individer i populationen har samma 

sannolikhet för deltagande i studien (Andersson, 2016). Ett systematiskt fel som kan minska 

generaliserbarheten är selektionsbias. Selektionsbias innebär att det finns en systematisk 

skillnad i egenskaper mellan de individer som ingår i studien och de som inte ingår i studien 

(Bonita et al., 2006). För denna studie finns ett selektionsbias, då hela populationen 

(ungdomar mellan 13-18 år) inte finns representerade i studien eftersom urvalet bestod av 

ungdomar i årskurs nio på högstadiet (15-16 år) och årskurs två på gymnasiet (17-18 år). 

Vidare kan även det externa bortfallet påverka generaliserbarheten vilket innebär att de 

personer som inte väljer att inte delta i studien skiljer sig från de personer som deltar i 

studien. Det externa bortfallet kan leda till att resultatet blir snedvridet (Olsson & Sörensson, 

2011). Det externa bortfallet i studien var lågt då 83 % av de tillfrågade eleverna i årkurs nio 

på högstadiet och årkurs två på gymnasiet valde att besvara enkäten.  

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
Forskning som rör människor ska alltid respektera individen och skydda dennes hälsa och 

rättigheter. Det är forskarens skyldighet att se till att deltagarnas liv, hälsa, integritet och att 

individens rätt till självbestämmande skyddas. Vidare måste individen få vara anonym och 

personuppgifter behandlas konfidentiellt. Studiedeltagare måste även informeras om 

studiens syfte, metod och hur resultatet av studien kommer att användas och spridas på ett 

för dem förståeligt sätt. Studiedeltagarna ska även få informationen om att deras medverkan 

är frivillig och att de har rätt att avbryta sitt deltagande i studien närhelst de önskar, utan risk 

för repressalier. De ovan nämnda principerna för forskning där människor berörs 

sammanfattades genom Helsingsforsdeklarationen i fyra grundläggande etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (World 

Medical Association, 2013).  

Innan Liv och Hälsa Ung 2014 genomfördes etikprövades den och godkändes av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Etikprövningsnämnden, 2013a & 

Etikprövningsnämnden, 2013b). I etikansökan finns en beskrivning av hur datainsamlingen 

av Liv och Hälsa Ung 2014 skulle ske, vilket även efterföljdes. Enkäterna delades ut och 

samlades in av ansvarig lärare. I samband med detta informerade läraren eleverna om 

studiens syfte och kommande användningsområde. På så sätt säkrades informationskravet 

och nyttjandekravet. Eleverna fick även informationen att deltagandet var frivilligt och 



22 

anonymt, vilket innebär att samtyckeskravet och konfidentialitetskravet säkrades. 

Anonymiteten i studien stärktes genom att varje enkät tilldelades ett löpnummer. Syftet med 

löpnumret var att kunna koppla enkäten till ett visst skolområde utan möjligheten att kunna 

identifiera enskilda individer. I etikansökan beskrevs också att de deltagande eleverna inte 

förväntades utsättas för någon skada, smärta eller obehag, men att vissa frågor eventuellt 

kunde uppfattas som känsliga, men att dessa frågor då kunde uteslutas. Vidare beskrevs även 

att resultatet endast skulle redovisas avidentifierat och på gruppnivå 

(Etikprövningsnämnden, 2013a).  

I föreliggande studie har sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2014 använts. 

Forskargruppen säkerställde informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet då 

datan samlades in. Detta examensarbete har således endast tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att resultatet endast presenteras på gruppnivå vilket gör att 

det inte går att identifiera enskilda individer i studiens resultat. 

5 RESULTAT 

Resultatet inleds med deskriptiv statistik över studiens variabler. För de kontinuerliga 

variablerna beskrivs medelvärde och standardavvikelse och för de kategoriska variablerna 

beskrivs antal och procent. Därefter besvaras samtliga frågeställningar genom Spearman’s 

rangkorrelation.  

5.1 Beskrivande statistik över studiens variabler 
Av de 4047 ungdomarna som deltog i undersökningen valde 4011 att besvara frågan om kön 

där en något större andel bestod av tjejer (51,5 %) än killar (48,5 %). Av de ungdomar i 

årskurs nio som besvarade enkäten var 51,7 % tjejer och 48,3 % killar och i årskurs två på 

gymnasiet var 51,4 % tjejer och 48,6 % killar. Tabell 1 beskriver även medelvärde och 

standardavvikelser för studiens kontinuerliga variabler samt antal och procent för studiens 

kategoriska variabler. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över studiens variabler 

Variabler	 M/Sd	//	N/%	 M/Sd//N/%	 M/Sd//N/%)	
	 killar	 tjejer	 samtliga	

Kön	 1944	(48,5	%)	 2067	(51,5	%)	 4011	(100	%)	

Årskurs	 	 	 	

9	 1000	(48,3	%)	

	

1069	(51,7	%)	

	

2088	(100	%)	

	
2	på	gymnasiet	 944	(48,6	%)	 998	(51,4	%)	 1959	(100	%)	

Hälsorelaterad	livskvalitet	 131,99	(15,82)	 121,69	(17,53)	 126,63	(17,52)	

			fysisk	funktion	 16,03	(2,96)	 14,78	(3,21)	 15,	38	(3,17)	

			kognitiv	funktion	 25,37	(5,25)	 23,94	(5,50)	 24,62	(5,43)	

			psykologisk	funktion	 20,95	(3,13)	 18,37	(3,50)	 19,62	(3,57)	

			kroppsuppfattning	 15,98	(2,97)	 13,31	(3,66)	 14,	61	(3,60)	

			social	funktion	 25,20	(4,15)	 24,82	(4,13)	 24,	99	(4,14)	

			livssyn	 12,04	(2,52)	 10,99	(2,72)	 11,49	(2,69)	

			intima	relationer		 16,33	(3,01)	 15,44	(3,20)	 15,86	(3,15)	

Positiv	psykisk	hälsa	
(validerade	med	12	
itemer)	

39,	81	(12,12)	 37,01	(11,47)	 38,33	(11,91)	

			Emotionellt	välbefinnande	 11,21	(3,12)	 10,41	(3,10)	 10,79	(3,15)	

			Social	funktion	

	(den	validerade	med	3	
itemer)	

6,90	(4,31)	 6,03	(3,81)	 6,46	(4,09)	

			Psykologisk	funktion	 21,66	(6,80)	 20,53	(6,60)	 21,06	(6,74)	
Psykisk	ohälsa	 6,02	(3,84)	 8,33	(4,20)	 7,21	(4,	19)	

Självskattat	mående	 	 	 	

			Mycket	bra	 850	(44,0	%)	 503	(24,4	%)	 1364	(33,9	%)	

			Bra	 778	(40,2	%)	 918	(44,6	%)	 1702	(42,3	%)	

			Varken	bra	eller	dåligt	 238	(12,3	%)	 464	(22,5	%)	 709	(17,6	%)	

			Dåligt	 47	(2,4	%)	 133	(6,5	%)	 182	(4,5	%)	

			Mycket	dåligt	 20	(1,0	%)	 41	(2,0	%)	 63	(1,6	%)	

Smärta/Värk	 9,94	(3,41)	 12,79	(3,79)	 11,42	(3,89)	

Medicinska	tillstånd	 	 	 	

			Astma	 	 	 	

			ja	 289	(14,9	%)	

	

362	(17,	5	%)	

	

657	(16,2	%)	

	
			nej	 1655	(85,1	%)	 1705	(82,5	%)	 3390	(83,8%)	

			Födoämnesallergi	

	

	 	 	

			ja	 175	(9,0	%)	

	

221	(10,7	%)	

	

402	(9,9	%)	

	
			nej	 1769	(91,	0	%)	 1846	(89,3	%)	 3645	(90,1	%)	

			Allergi	

	

	 	 	

			ja	 264	(13,6	%)	

	

467	(22,6	%)	

	

741	(18,3	%	)	

	
			nej	 1680	(86,4	%)	 1600	(77,4	%)	 3306	(81,7	%)	

Migrän	 	 	 	

			ja	 237	(12,2	%)	

	

392	(19,0	%)	

	

638	(15,8	%)	

	
			nej	 1707	(87,8	%)	 1675	(81,0	%)	 3409	(84,2	%)	

Öronsus/tinnitus	 	 	 	

			ja	 207	(10,6	%)	

	

179	(8,7	%)	

	

392	(9,7	%)	

	
			nej	 1737	(89,4	%)	 1888	(91,3	%)	 3655	(90,3	%)	
Notering. Tabellen visar medelvärde (M) och standardavvikelse (Sd) för kontinuerliga variabler och antal (N) och procent (%) 

för kategoriska variabler. 
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5.2 Självskattat mående och hälsorelaterad livskvalitet 
Självskattat mående mäter totalskalan för hälsorelaterad livskvalitet i måttlig utsträckning 

(rho=0,645) indikerat av ett måttligt samband, där relationen var något starkare för tjejer 

(rho=0,632) än för killar (rho=0,611). När det gäller de olika delskalorna av hälsorelaterad 

livskvalitet mäter självskattat mående i måttlig utsträckning (måttligt samband) livssyn 

(rho=0,638) både för tjejer (rho=0,658) och killar (rho=0,583). Självskattat mående mäter i 

svag utsträckning (svagt samband) resterande delskalor av hälsorelaterad livskvalitet, det vill 

säga mäter de övriga delskalorna av hälsorelaterad livskvalitet endast till en liten grad. 

Samtliga samband var statistiskt signifikanta på p<0,001 nivå.  

Tabell 2. Spearman’s rangkorrelation för självskattat mående och hälsorelaterad livskvalitet 

Självskattat	mående	 Kille	(rho)	 Tjej	(rho)	 Total	(rho)	
HRQL	 0,611***	 0,632***	 0,645***	
Fysisk	funktion	 0,425***	 0,431***	 0,449***	
Kognitiv	funktion	 0,335***	 0,363***	 0,366***	
Psykologisk	funktion	 0,419***	 0,438***	 0,471***	
kroppsuppfattning	 0,428***	 0,428***	 0,467***	
Social	funktion	 0,387***	 0,371***	 0,378***	
livssyn	 0,583***	 0,658***	 0,638***	
Intima	relationer	 0,376***	 0,350***	 0,380***	
Notering. *signifikansnivå p<0,05, **signifikansnivå p<0,01, *** signifikansnivå p<0,001.  

5.3 Självskattat mående och positiv psykisk hälsa samt psykisk ohälsa 
Självskattat mående mäter totalskalan för positiv psykisk hälsa i måttlig utsträckning vilket 

indikeras av ett måttligt samband (rho=0,555) där sambandet var något starkare för tjejer 

(rho=0,580) än för killar (rho=0,513). Av de olika dimensionerna av positiv psykisk hälsa 

fanns starkast samband mellan självskattat mående och emotionellt välbefinnande 

(rho=0,569) där självskattat mående mäter emotionellt välbefinnande i något större 

utsträckning hos tjejerna (rho=0,590) än hos killarna (rho=0,528). Självskattat mående 

mäter även psykologisk funktion i måttlig utsträckning (rho=0,523) där sambandet var något 

starkare bland tjejer (rho=0,537) än bland killar (rho=0,500). Gällande dimensionen social 

funktion mäter självskattat mående denna dimension i liten utsträckning (rho=0,341) och 

även där mäter självskattat mående denna dimension i något större utsträckning bland tjejer 

(rho=0,348) än bland killar (rho=0,312). Resultatet visar även att självskattat mående mäter 

psykisk ohälsa i form av symptom på depression/ångest i måttlig utsträckning (rho=-0,577), 

dock i marginellt större utsträckning för tjejer (rho= -0,564) än för killar (rho= -0,529). Den 

negativa korrelationskoefficienten uppstår eftersom ett högt värde på självskattat mående 

innebär ett lågt värde för symptom på depression/ångest. Samtliga samband var statistiskt 

signifikanta på p<0,001 nivå. 
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Tabell 3. Spearman’s rangkorrelation för självskattat mående och positiv psykisk hälsa samt 

psykisk ohälsa 

Självskattat	mående	 Kille	(rho)	 Tjej	(rho)	 Total	(rho)	
Positiv	Psykisk	hälsa	 0,513***	 0,580***	 0,555***	

			Emotionellt	
välbefinnande	

0,528***	 0,590***	 0,569***	

			Social	funktion	 0,312***	 0,348***	 0,341***	
			Psykologisk	funktion	

	

0,500***	 0,537***	 0,523***	

Psykisk	ohälsa		 -0,529***	 -0,564***	 -0,577***	

Notering. *signifikansnivå p<0,05, **signifikansnivå p<0,01, ***signifikansnivå p<0,001 

5.4 Självskattat mående och smärta/värk samt medicinska tillstånd 
Självskattat mående mäter smärta/värk i liten utsträckning vilket indikeras av ett svagt 

samband (rho=-0,410) där sambandet var något starkare för tjejer (rho=-0,378) än för killar 

(rho=-0,336). Signifikansnivån för sambandet mellan självskattat mående och smärta/värk 

var signifikant på p<0,001 nivå. Resultatet visar även att självskattat mående i mycket svag 

utsträckning mäter samtliga medicinska tillstånd. Signifikansnivån varierade för sambanden 

till de olika medicinska tillstånden men samtliga samband utan det mellan självskattat 

mående och astma för killar var signifikanta på åtminstone p<0,05 nivå. 

 

Tabell 4. Spearman’s rangkorrelation för självskattat mående och smärta/värk samt 

medicinska tillstånd 

Självskattat	mående	 Kille	(rho)	 Tjej	(rho)	 Total	(rho)	
Smärta/värk	 -0,336***	 -0,378***	 -0,410***	
	 	 	 	
Medicinska	tillstånd	 	 	 	
			Astma	 -0,036(0,118) ns	 -0,075***	 -0,060***	
			Födoämnesallergi	 -0,047*	 -0,052*	 -0,049**	
			Allergi	 -0,050*	 -0,064**	 -0,078***	
			Migrän	 -0,096***	 -0,116***	 -0,122***	
			Öronsus/tinnitus	 -0,154***	 -0,055*	 -0,091***	
Notering. Ns= not signifikant. *signifikansnivå p<0,05, **signifikansnivå p<0,01, 

***signifikansnivå p<0,001 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Då föreliggande studie syftade till att undersöka om självskattat mående mäter olika utfall av 

hälsa och ohälsa med hjälp av sambandsanalyser användes en kvantitativ metod då denna 

ansats bland annat används då relationen mellan variabler ska undersökas (Patel & 

Davidsson, 2011). En tidigare kvalitativ studie visade att svenska ungdomar tolkar att 

begreppet självskattat mående mer hör ihop med psykiska faktorer än fysiska faktorer (Joffer 

et al., 2016). Eftersom deras syfte mer fokuserade på att undersöka hur ungdomar tolkar 

begreppet självskattat mående, vilket kräver en mer djupgående analys av ungdomars 

subjektiva uppskattningar, använde de en kvalitativ metod som är mer lämpad för att förstå 

människors subjektiva upplevelser och tolkningar (Patel & Davidsson, 2011). Då föreliggande 

studie inte syftade till att förstå ungdomars upplevelser av själva begreppet självskattat 

mående utan att undersöka i vilken utsträckning som begreppet mäter olika hälso- och 

ohälsoutfall användes en kvantitativ metod. 

Studien använde en deduktiv ansats, vilket innebär att en redan befintlig teori står till grund 

för vilka hypoteser som skapas och sedan prövas empiriskt (Patel & Davidsson, 2011). Den 

tidigare kvalitativa studien på svenska ungdomar (Joffer et al., 2016) bildar tillsammans med 

tidigare forskning av det närliggande begreppet självskattad hälsa en uppsättning av 

teoretiska antaganden om att även självskattat mående bör mäta olika utfall av hälsa och 

ohälsa. Denna uppsättning av teoretiska antaganden prövar denna studie empiriskt, således 

har studien en deduktiv ansats.  

Då studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning självskattat mående mäter olika 

former av hälsa och ohälsa valdes en tvärsnittsstudie som studiedesign. Den valda 

studiedesignen möjliggör undersökning av flera olika hälsoutfall på samma gång (Mann, 

2003). En nackdel med tvärsnittsstudier är att det inte går att fastställa orsakssamband, då 

det saknas en tidsaspekt mellan exponering och effekt (Bonita et al., 2006). Om syftet med 

föreliggande studie hade varit att undersöka om självskattat mående leder till de olika 

hälsoutfallen hade en longitudinell design (kohortstudie eller fall-kontroll studie) varit att 

föredra där det hade varit möjligt att studera orsakssamband (Andersson, 2013). Då syftet 

med denna studie var att undersöka vad självskattat mående mäter, det vill säga där det inte 

har någon betydelse ifall självskattat mående orsakar utfallet eller tvärtom, fanns ingen 

anledning till att använda sig av en kohortdesign eller fall-kontrolldesign.  
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6.1.2 Urvals- och bortfallsdiskussion  

Föreliggande studie använde sig av data från Liv och Hälsa Ung 2014, vilket är en 

totalundersökning på elever i årskurs sju och nio på högstadiet och årskurs två på gymnasiet i 

Västmanland. För denna studie användes endast data från årskurs nio på högstadiet och 

årskurs två på gymnasiet, då eleverna i årskurs sju endast fick besvara en kortare variant av 

enkäten, där alla frågor inte fanns med. Då målgruppen för denna studie var ungdomar 

mellan 13-18 år och ungdomar under 15 år inte finns representerade finns det risk för 

selektionsbias. Selektionsbias innebär att egenskaper kan skilja sig åt mellan de som är med i 

undersökningen och de som inte blivit erbjudna eller valt att inte delta i studien (Andersson, 

2013). I detta fall kan selektionsbias ha uppstått då det finns en möjlighet att svaren kan 

skilja sig åt mellan de olika åldrarna då tonåren är en tid då stor utveckling sker och en 13-

åring kan skilja sig mycket jämfört med en 15-16 åring med hänsyn till fysisk utveckling, 

kognitiv utveckling och social- samt emotionell utveckling (Sawyer, Afifi, Bearinger, 

Blakemore, Dick, Ezeh & Patton, 2012). Således finns det en risk att resultatet inte är 

överförbart för hela målgruppen och att resultatet hade blivit annorlunda om hela 

målgruppen var inkluderad i studien.  

En annan egenskap som påverkar selektionsbias är bortfall. Det finns två olika typer av 

bortfall; externt bortfall och internt bortfall. Ett externt bortfall innebär att vissa personer 

väljer att inte besvara enkäten och risken med externt bortfall är att resultatet blir skevt och 

inte speglar hela populationen som det är avsett att studera, då de som inte väljer att besvara 

enkäten skiljer sig från de som väljer att besvara enkäten (Olsson & Sörensen, 2011). I detta 

fall är det möjligt att elever som mår dåligt i högre grad är frånvarande i skolan vilket innebär 

att resultatet kan ha blivit snedvridet då eleverna som besvarade enkäten kan tänkas ha ett 

bättre mående än de som inte besvarade enkäten. Det externa bortfallet i studien var dock 

lågt, då 83 % valde att besvara enkäten. Således borde inte det externa bortfallet ha påverkat 

resultatet i studien på något nämnvärt sätt. Det interna bortfallet i en studie handlar om till 

vilken grad deltagarna i studien väljer att inte svara på en viss fråga i enkäten (Olsson & 

Sörensen, 2011). I föreliggande studie varierade det interna bortfallet mellan 0 % och 5,8 %. 

Både för variablerna kön och självskattat mående som inkluderades i samtliga 

sambandsanalyser var det interna bortfallet lågt (0,9 % och 0,7 %) således borde det inte ha 

påverkat resultatet. Ett problem när summerade index används som består av summan av en 

stor mängd variabler är att det interna bortfallet för de inkluderade variablerna ackumuleras. 

Det vill säga att det interna bortfallet för varje variabel kan vara lågt men när många variabler 

summeras kan det interna bortfallet för det summerade indexet bli högt. Således användes 

för mätinstrumentet MMQL en procedur som innebar att om en individ hade bortfall på tre 

variabler så räknades de som bortfall istället för att räknas som bortfall redan om de endast 

valt att inte svara på en variabel. Detta medförde att det interna bortfallet för 

mätinstrumentet blev 1,7 % istället för 10,6 %. Konsekvensen av detta blev att för de 8, 9 % av 

urvalet (10,6 – 1,7 %) som räknades med trots att de hade bortfall på upp till tre variabler, 

rapporterades en lägre poäng av MMQL än vad de skulle haft om de rapporterat sina verkliga 

poäng. Således blev det summerade indexet lägre, vilket innebär att resultatet kan ha 

påverkats då styrkan på korrelationerna kan ha blivit något underskattade, det vill säga att 

sambanden hade varit något starkare om de individerna som räknades med trots bortfall 
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hade rapporterat sina verkliga poäng på MMQL. Av delskalorna som mätte hälsorelaterad 

livskvalitet var bortfallet störst för frågorna rörande intima relationer (1,2 %). Att bortfallet 

var störst på de frågorna kan ha att göra med att frågorna upplevdes som privata, varav fler 

valde att inte besvara frågorna. För mätinstrumentet MHC-SF låg det interna bortfallet på 

4,9 % och de olika delskalorna hade mindre bortfall med 2,4 % - 2,5 %. För mätinstrumentet 

HADS som mäter den psykiska ohälsan låg det interna bortfallet på 3,6 %. Att 

mätinstrumenten som mäter positiv psykisk hälsa och psykisk ohälsa hade ett större bortfall 

än de andra mätinstrumenten kan ha att göra med att frågor om psykisk hälsa- och ohälsa 

kan anses vara känsliga, varav deltagarna i högre grad avböjer att svara på sådana frågor 

trots att enkäten är anonym. 

Störst var det interna bortfallet för frågan om smärta/värk (5,8 %). En möjlig orsak varför 

just den frågan hade störst bortfall kan vara minnes-bias, vilket innebär att det kan vara 

svårare att besvara retrospektiva frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Frågan om smärta/värk 

var ställd på följande sätt: Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande 
besvär? Således är det möjligt att den retrospektiva designen på frågan kan ha lett till att 

färre kunde besvara frågan på ett korrekt sätt och därför kanske valde att inte besvara frågan 

alls.   

6.1.3 Analysdiskussion 

För att undersöka om självskattat mående mäter de olika hälsoutfallen användes Spearman’s 

rangkorrelation som analysmetod. Spearman’s rangkorrelation används då minst en av 

variablerna som studeras är kategorisk på ordinalskalenivå (Pallant, 2016). Eftersom 

självskattat mående är en kategorisk variabel på ordinalskalenivå användes Spearman’s 

rangkorrelation för samtliga analyser, då självskattat mående var med i samtliga 

sambandsanalyser. För de medicinska tillstånden som endast består av tre kategorier, hade 

Kendall’s tau korrelation kunnat ha använts, vilket också är en rangkorrelation och som kan 

användas när många deltagare får samma rangpoäng, vilket är fallet när det endast finns tre 

kategorier (Field, 2009). Då föreliggande studie inte hade någon oberoende och beroende 

variabel var det inte möjligt att genomföra en regressionsanalys. För att en regressionsanalys 

ska kunna genomföras krävs nämligen att det finns en beroende och en oberoende variabel, 

där värdet på den oberoende variabeln kan predicera värdet på den beroende variabeln 

(Andersson, 2013). Fördelen med en regressionsanalys att det är möjligt att studera flera 

oberoende variabler och därmed justera för olika confounders, vilket inte är möjligt i en 

korrelationsanalys. Confounders innebär att en ”störfaktor” samvarierar med variabeln som 

studeras och samtidigt påverkar effekten, vilket kan leda till att felaktiga slutsatser dras om 

man inte kontrollerar för dessa (Bonita et al., 2006). Föreliggande studie hade inte som syfte 

att studera samband mellan självskattat mående och olika hälsoutfall, där det kan vara 

relevant att justera för confounders för att undersöka inflytandet av dessa på resultatet. I 

föreliggande studie användes istället sambandsanalyser för att ta reda på vilken utsträckning 

som självskattat mående mäter olika hälsoutfall, vilket innebär att det inte var relevant att 

justera för confounders.  
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Föreliggande studie har inte inkluderat någon statistiskt test som utvärderar om skillnaderna 

i korrelationerna mellan tjejer och killar statistiskt skiljer sig åt. Detta innebär att studien 

inte kan dra slutsatser om könsskillnader, utan endast konstatera att korrelationerna verkar 

skilja sig åt mellan könen, utan att statistiskt testa detta.  

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Liv och Hälsa Ung 2014 är en stor studie genomförd i Västmanland, vilket inkluderar såväl 

tätorter som landsbygd. Således kan resultatet generaliseras till andra län i Sverige som har 

liknande karaktäristiska. En brist med studien kan vara att resultatet inte är generaliserbart 

för hela målgruppen som är 13-18 åringar, då endast elever i årskurs nio och två på gymnasiet 

är inkluderade i denna studie. För att resultat ska vara generaliserbart krävs nämligen att 

urvalet är representativt för populationen och att urvalet inte dragits på ett felaktigt sätt 

(Olsson & Sörensen, 2011). Således kan studiens resultat ha en bristande generaliserbarhet 

för yngre tonåringar. För att kunna veta om urvalet som kommer från Västmanland är 

generaliserbart till andra län i Sverige behövs sociodemografisk information. En brist med 

föreliggande studie är att bakgrundsfaktorer som familjeekonomi och etnicitet inte finns 

beskrivna vilket minskar generaliserbarheten då det är svårare att överföra resultaten till 

andra populationer då detta är okänt. En tidigare magisteruppsats med samma urval har 

beskrivit att 13,0 % av deltagarna i studien klassades ha låg familjeekonomi, 68,5 % klassades 

ha medelhög familjeekonomi och 18,4 % ansågs komma från familjer med hög 

familjeekonomi (Johansson, 2016). Dock behövs mer bakgrundsinformation för att 

jämförelser ska kunna göras med andra län i Sverige, men även till andra länder där 

populationerna kan ha liknande karaktäristika. 

En fördel med studien är att många av de använda mätinstrumenten är validerade. Gällande 

mätinstrumentet MMQL som mäter hälsorelaterad livskvalitet har ett flertal olika 

validitetstest genomförts i olika internationella studier på ungdomspopulationer (Hutchings 

et al., 2007 & Makiko et al., 2014). Ett mätinstruments validitet bör också undersökas om 

mätinstrumentet används i en annan kontext, i detta fall i ett annat land. Innehållsvaliditeten 

och ytvaliditeten för MMQL har undersökts i en svensk ungdomspopulation (Einberg et al., 

2013). Det är dock få studier som utfört olika former av validitetstest på mätinstrumentet 

bland svenska ungdomspopulationer, vilket kan påverka användbarheten för MMQL i 

Sverige. En tidigare magisteruppsats på den aktuella studiepopulationen utvärderade 

konstruktvaliditeten på MMQL genom en faktoranalys där ett flertal variabler laddade lågt 

mot sina faktorer, varefter dessa plockades bort från mätinstrumentet. Även 

begreppsvaliditeten undersöktes i samma magisteruppsats, vilket stärker validiteten 

eftersom det ger stöd för att mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta (Paulsson, 

2016). Den föreliggande studien använde denna reviderade version av mätinstrumentet, 

vilket inte har validerats i några andra studier än den tidigare magisteruppsatsen. Således 

minskar generaliserbarheten av resultatet till andra populationer då mätinstrumentet är 

anpassat efter den aktuella målgruppen. Dock kan detta även vara en styrka då studiens 

interna validitet stärks, vilket innebär i vilken utsträckning som resultatet stämmer för den 

population som studeras (Bonita et al., 2006).  
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Gällande MHC-SF som mäter positiv psykisk hälsa har dess konstruktvaliditet undersökts i 

internationella studier (Keyes, 2005 & Lamers et al., 2011). Även begreppsvaliditeten har 

undersökts i en kinesisk studie på ungdomar (Guo et al., 2015). Likväl som för MMQL så kan 

bristen på studier som utfört olika former av validitetstest bland svenska 

ungdomspopulationer innebära att användbarheten i Sverige påverkas. Konstruktvaliditeten 

för MHC-SF för den aktuella studiepopulationen utvärderades med hjälp av en faktoranalys 

där ett fåtal variabler laddade lågt mot sina faktorer och plockades därför bort. Även i denna 

magisteruppsats undersöktes dessutom begreppsvaliditeten (Johansson, 2016). Således 

stärks validiteten eftersom det ger stöd för att mätinstrumentet mäter det som det är avsett 

att mäta. Den föreliggande studien använde denna reviderade version av mätinstrumentet, 

vilket inte har validerats i några andra studier än den tidigare magisteruppsatsen. Således 

minskar generaliserbarheten av resultatet till andra populationer då mätinstrumentet är 

anpassat efter den aktuella målgruppen. Dock kan detta även vara en styrka då studiens 

interna validitet stärks, vilket innebär i vilken utsträckning som resultatet stämmer för den 

population som studeras (Bonita et al., 2006).   

Instrumentet HADS, som mäter psykisk ohälsa har validerats i tidigare studier med 

varierande resultat angående huruvida det mäter de två underliggande faktorerna ångest och 

depression. Däremot finns det internationellt stöd för att mätinstrumentet mäter emotional 

distress, det vill säga ångest och- eller depression och att totalskalan med fördel kan 

användas för att mäta detta (Cosco et al., 2011). Det finns således stöd för att använda sig av 

totalskalan istället för att mäta ångest och depression i två separata delskalor, vilket 

föreliggande studie gjorde. Ett mätinstruments validitet bör också undersökas om 

mätinstrumentet används i en annan kontext, i detta fall i ett annat land. Totalskalan av 

HADS har tillsynes inte validerats i Sverige och inte heller på ungdomar. Således kan 

användbarheten för HADS i en svensk ungdomspopulation påverkas. Det finns heller ingen 

studie som har validerat användningen av just de åtta negativa itemer som valdes för att 

mäta symptom på ångest/depression i denna studie. Dessa åtta itemerna valdes, då de var 

negativt speglade och syftet med användningen av detta mätinstrument var att det skulle 

spegla symptom på depression/ångest och inte positiv psykisk hälsa. Att just dessa åtta 

negativa itemer inte har validerats som en totalskala innebär att det finns en risk för att 

systematiska fel kan ha påverkat resultatet eftersom det inte är validerat att dessa åtta itemer 

mäter symtom på depression/ångest på ett korrekt sätt (Olsson & Sörenssen, 2011). Eftersom 

mätinstrumenten ovan i stor utsträckning är validerade så borde risken för att resultatet är 

påverkat av systematiska fel vara låg (Andersson, 2013). 

Frågan om självskattat mående är tillsynes inte validerad på annat sätt än att den troligtvis 

ytvaliderats, vilket innebär att experter på området tillfrågats om måttet vid en första anblick 

verkar spegla det begrepp som det ska mäta (Bryman, 2016). Att frågan som mäter 

självskattat mående inte är validerad innebär en risk att systematiska fel kan ha påverkat 

resultatet, då det inte är fastställt att mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta 

(Olsson & Sörenssen, 2011). Detta är något som kan ha påverkat studiens resultat väsentligt 

eftersom frågan om självskattat mående är den mest centrala variabeln i föreliggande studie.  
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Frågorna som mäter smärta/värk har endast ytvaliderats. Dessutom skapades för frågan om 

smärta/värk ett eget index, vilket inte är validerat. Således finns även där en risk för att 

systematiska fel kan ha påverkat resultatet eftersom det inte är validerat att indexet mäter 

smärta/värk på ett korrekt sätt (Olsson & Sörenssen, 2011). Även frågorna som mäter 

medicinska tillstånd är endast ytvaliderade, vilket även det medför att risk för att 

systematiska fel förekommer. Det faktum att självskattat mående i lägre utsträckning mäter 

smärta/värk och medicinska tillstånd skulle möjligtvis kunna bero på att validiteten för dessa 

frågor är bristande. Således finns det en möjlighet att om validerade mätinstrument hade 

använts för att mäta dessa hälsoutfall kanske självskattat mående hade mätt dem i högre 

utsträckning.  

En annan fördel med denna studie är att många av mätinstrumenten har reliabilitetstestats. 

Mätinstrumenten MMQL som mäter hälsorelaterad livskvalitet, MHC-SF som mäter positiv 

psykisk hälsa och HADS som mäter depression/ångest har utvärderats genom test-retest 

metoden (Einberg et al., 2013; Makiko et al., 2014; Lamers et al., 2011 & White et al., 1999). 

Den interna konsistensen som testats med Cronbach’s alpha för de modifierade versionerna 

av dessa mätinstrument som används i denna studie har också utvärderats (Makiko et al., 

2014; Paulsson, 2016; Lamers et al., 2011; Guo et al., 2015; Johansson, 2016; Zigmond & 

Snaith, 1983; Chan et al., 2010 & White et al., 1999). Det som kan ha påverkat reliabiliteten i 

denna studie är att inga reliabilitetstest har utförts på smärta/värk och medicinska tillstånd 

samt att den interna konsistensen inte utvärderats för de negativa itemerna av HADS som 

använts i denna studie.  

Vidare har reliabiliteten inte undersökts för frågan om självskattat mående, där ett test-retest 

hade kunnat användas för att undersöka reliabiliteten för frågan. Den interna konsistensen 

hade däremot inte kunnat undersökas då självskattat mående är ett mätinstrument som 

endast består av en fråga och intern konsistens visar hur mycket varje enskilt item i ett 

mätinstrument är relaterat till alla andra item (Olsson & Sörensen, 2011). Att reliabiliteten är 

okänd för frågan om självskattat mående kan ses som en brist då frågan är med i samtliga 

analyser och det således är okänt om slumpmässiga fel kan ha påverkat resultatet för denna 

fråga.  

6.1.5 Forskningsetisk diskussion 

Datamaterialet som denna studie använde sig av kommer från befolkningsundersökningen 

Liv och Hälsa Ung 2014 som etikprövades och blev godkänd av regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala innan studiens start (etikprövningsnämnden, 2013b). Vid 

forskning som rör människor finns fyra grundläggande etiska principer som bör beaktas vilka 

är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (World Medical Association, 2013). Liv och Hälsa Ung 2014 beaktade dessa 

principer vid insamlingen och genomförandet av studien. Informationskravet och 

nyttjandekravet säkrades då eleverna fick information om studiens syfte och kommande 

användningsområde i samband med att enkäterna delades ut. Samtidigt informerades 

eleverna om att deltagandet var frivilligt och anonymt, således säkrades också 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Anonymiteten i studien stärktes då forskarna 
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inte hade någon kontakt med eleverna, då det var lärare som samlade in enkäterna och 

varken namn, personnummer eller klass noterades. Enkäterna tilldelades istället ett 

löpnummer för att kunna koppla enkäten till ett visst skolområde utan att kunna identifiera 

enskilda individer (Etikprövningsnämnden, 2013a). 

Det finns en möjlighet att vissa frågor kan ha uppfattats som känsliga av ungdomarna som 

besvarade enkäten, då det interna bortfallet var högre på vissa frågor än andra. Exempelvis 

var frågan om intima relationer den som hade högst bortfall (1,2 %) av delfrågorna i 

mätinstrumentet MMQL, som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Även för mätinstrumenten 

MHC-SF och HADS som mäter positiv psykisk hälsa och symptom på depression/ ångest var 

det interna bortfallet högre (4,9 % & 3,6 %) än frågorna om kön och självskattat mående (0,9 

% och 0,7 %), vilket kan indikera att ungdomarna uppfattade frågor om psykisk hälsa och 

ohälsa som känsliga. Att vissa frågor eventuellt kunde upplevas som känsliga och som ett 

intrång i den personliga integriteten, är även något som forskargruppen varit medveten om 

då de beskrivit detta i sin etikansökan, men att dessa frågor i sådana fall kunde uteslutas, då 

deltagandet var frivilligt (Etikprövningsnämnden, 2013a). 

Denna studie baseras på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2014. Forskargruppen 

säkerställde informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet vid insamlingen av 

datamaterialet. Detta examensarbete har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då resultatet 

endast presenteras på gruppnivå, vilket medför att det inte går att identifiera enskilda 

individer. Deltagarna i studien informerades dock inte om att data från Liv och Hälsa Ung 
2014 skulle användas för detta examensarbete, således går det att diskutera huruvida 

nyttjandekravet efterföljs i denna studie. 

6.2 Resultatdiskussion 
Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning självskattat mående hos ungdomar 

mäter hälsorelaterad livskvalitet, där både positiva och negativa aspekter av hälsa ingår, 

positiv hälsa i form av positiv psykisk hälsa, psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest, fysisk ohälsa gällande symptom på smärta/värk samt medicinska 

tillstånd i form av astma, födoämnesallergi, allergi, migrän samt öronsus/tinnitus.  

6.2.1 Självskattat mående och hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett subjektivt begrepp som innefattar fysiska-, psykiska- och 

sociala aspekter (Taylor et al., 2008). Resultatet i föreliggande studie visade att självskattat 

mående mäter totalskalan av hälsorelaterad livskvalitet i måttlig utsträckning, vilket innebär 

att självskattat mående i viss grad mäter hälsorelaterad livskvalitet som helhetsbegrepp när 

alla tre aspekter av livskvalitet ingår. Eftersom hälsorelaterad livskvalitet i denna studie 

används som ett övergripande begrepp där både fysiska och psykiska aspekter av hälsa ingår, 

visar denna studie att självskattat mående är en relativt bra indikator för ungdomars 

övergripande subjektiva hälsa. Den föreliggande studien visar också att självskattat mående 
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verkar mäta dimensionen fysisk funktion i lika stor utsträckning som dimensionen 

psykologisk funktion. Det verkar inte finnas några tidigare studier som undersökt om 

självskattat mående mäter hälsorelaterad livskvalitet. En kvalitativ svensk studie som 

undersökte självskattat mående hos ungdomar visade att de tolkade självskattat mående på 

ett holistiskt sätt, vilket inkluderade sociala-, psykiska- och fysiska aspekter av mående 

(Joffer et al., 2016). Den föreliggande studien bekräftar inte bara den tidigare svenska 

kvalitativa studiens resultat utan bidrar ytterligare med att uppskatta i vilken utsträckning 

som självskattat mående mäter fysiska, psykiska och sociala dimensioner av subjektiv 

livskvalitet. Andra studier har kopplat det närliggande begreppet självskattad hälsa till olika 

dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet bland ungdomar (Breidablik et al., 2008 & Vingilis 

et al., 2002). Således fanns goda empiriska förutsättningar för att även självskattat mående 

skulle mäta dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet, vilket resultatet från den föreliggande 

studien bekräftar även om självskattat mående i denna studie mäter hälsorelaterad 

livskvalitet i måttlig utsträckning.  

Den föreliggande studien har också implikationer för hälsovetenskapliga teorier. Begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet ligger nära WHO:s definition på hälsa vilket inte bara omfattar 

frånvaron av sjukdomar utan innebär ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande 

(WHO, 1948). Denna studie visar således att självskattat mående i måttlig utsträckning mäter 

den definition av hälsa som används av WHO vilket innebär att självskattat mående till viss 

del mäter både det salutogena perspektivet och det patogena perspektivet på hälsa. Det så 

kallade hälsokorset är en teoretisk plattform som omfattar både subjektiva och objektiva 

aspekter av de positiva och negativa aspekterna av hälsa (Eriksson, 2000). Självskattat 

mående verkar i måttlig utsträckning mäta både de subjektiva delarna som omfattar känslan 

av välbefinnande eller illabefinnande samt de objektiva delarna som omfattar närvaron eller 

frånvaron av sjukdomar. Självskattat mående är således en hälsoindikator som måttligt 

speglar ungdomars hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där både negativa och positiva inslag 

av hälsa ingår. 

6.2.2 Självskattat mående och positiv psykisk hälsa 

Positiv psykisk hälsa anses motsvara det salutogena perspektivet på psykisk hälsa och bland 

ungdomar innebär positiv psykisk hälsa ett tillstånd av emotionellt välbefinnande där de är 

fungerande i sin vardag och på sin fritid (WHO, 2002). Föreliggande studie visade att 

självskattat mående mäter totalskalan av positiv psykisk hälsa i måttlig utsträckning, vilket 

innebär att självskattat mående i viss grad mäter positiv psykisk hälsa som ett 

helhetsbegrepp som inkluderar de tre dimensionerna emotionellt välbefinnande, psykologisk 

funktion samt social funktion. Den föreliggande studien visar också att självskattat mående 

verkar mäta både emotionellt välbefinnande och psykologisk funktion i måttlig utsträckning, 

medan självskattat mående endast i mindre utsträckning mäter social funktion. Det finns 

tillsynes inga tidigare studier som undersökt om självskattat mående mäter positiv psykisk 

hälsa. En kvalitativ svensk studie som undersökte självskattat mående hos ungdomar visade 

att de tolkade självskattat mående på ett holistiskt sätt, vilket inkluderade sociala-, psykiska- 

och fysiska aspekter av mående, samt att de tolkade självskattat mående mer till psykiska 
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faktorer och självskattad hälsa mer till fysiska faktorer (Joffer et al., 2016). Den föreliggande 

studien bekräftar den tidigare svenska kvalitativa studiens resultat och tillför även en 

uppskattning av i vilken utsträckning som självskattat mående mäter positiv psykisk hälsa. 

Två tidigare studier har kopplat det närliggande begreppet självskattad hälsa till positiv 

psykisk hälsa; den ena gjord på en vuxen population (Levinson & Kaplan, 2014) och den 

andra på en ungdomspopulation (Breidablik et al., 2008). De tidigare studierna visar att det 

fanns empiriska förutsättningar för att även självskattat mående skulle mäta positiv psykisk 

hälsa, vilket resultatet från detta arbete bekräftar även om självskattat mående mäter positiv 

psykisk hälsa i måttlig utsträckning.  

Den föreliggande studien kan också ha konsekvenser för hälsovetenskapliga teorier. 

Självskattat mående verkar i måttlig utsträckning mäta den subjektiva delen av Erikssons 

(2000) hälsokors, vilket motsvarar subjektivt välbefinnande. I detta fall är självskattat 

mående till viss del en indikator för positiv psykisk hälsa vilket anses motsvara det 

salutogena perspektivet på psykisk hälsa eftersom det inte endast innebär frånvaron av 

psykisk sjukdom. Det salutogena perspektivet på hälsa fokuserar på de faktorer som skapar 

en god hälsa, vilket är viktigt för det primärpreventiva folkhälsoarbetet som fokuserar på 

hälsofrämjande insatser som syftar till att stärka skyddsfaktorer och friskfaktorer som finns 

för att hälsa ska kunna uppnås eller bibehållas (Svanström, 2012 & Sveriges kommuner och 

Landsting, 2018). Således är det möjligt att tänka sig att resultatet från föreliggande studie 

eventuellt även kan ha betydelse för det planerande folkhälsoarbetet eftersom det bidrar med 

kunskap om att hälsoindikatorn självskattat mående i måttlig utsträckning mäter det 

salutogena perspektivet på psykisk hälsa, vilket går att främja genom primärpreventiva 

insatser.  

6.2.3 Självskattat mående och psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som innefattar såväl psykiska besvär samt psykiska 

sjukdomstillstånd (Regeringen, 2016). Depression och ångest är delar av psykisk ohälsa och 

ingår i det patogena synsättet på hälsa. Resultatet i föreliggande studie visade att självskattat 

mående i måttlig utsträckning mäter en totalskala av psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest, vilket innebär att självskattat mående i viss grad mäter psykisk ohälsa i 

form av symptom på depression/ångest. Psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest anses i denna studie motsvara det patogena perspektivet på hälsa, vilket 

innebär att denna studie visar att självskattat mående inte bara är en hyfsad indikator för den 

positiva psykiska hälsan utan också för ungdomars psykiska ohälsa. Det saknas tidigare 

studier som undersökt om självskattat mående mäter psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest. Däremot har en svensk kvalitativ studie undersökt hur ungdomar tolkar 

självskattat mående och funnit att de tolkar det på ett holistiskt vis som inkluderar såväl 

sociala-, psykiska- och fysiska aspekter av mående.  Studien visade även att ungdomarna 

tolkade självskattat mående mer till psykiska faktorer och självskattad hälsa mer till fysiska 

faktorer (Joffer et al., 2016). Resultatet från föreliggande studie styrker resultatet från den 

kvalitativa studien och bidrar även med kunskap om i vilken utsträckning som självskattat 

mående mäter psykisk ohälsa i form av symtom på depression/ångest. Tidigare studier har 
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sammankopplat det närliggande begreppet självskattad hälsa med psykisk ohälsa, där en 

studie var utförd på en vuxen population (Kempen et al., 1998) och de andra tre utförda på 

ungdomspopulationer (Zullig et al., 2005; Vingilis et al., 2002 & Breidablik et al., 2008). 

Detta innebar att det fanns empiriska antaganden att även självskattat mående skulle mäta 

psykisk ohälsa, vilket resultatet i den föreliggande studien bekräftar, trots att självskattat 

mående mäter psykisk ohälsa i form av symptom på depression/ångest i måttlig 

utsträckning.  

Den föreliggande studien har också följder för hälsovetenskapliga teorier. Självskattat 

mående verkar i måttlig utsträckning mäta den objektiva delen av det ovan nämnda 

hälsokorset (Eriksson, 2000) eftersom psykisk ohälsa i form av symptom på 

depression/ångest kan anses motsvara närvaro av objektiv psykisk sjukdom i hälsokorset. 

Begreppet psykisk ohälsa i form av symptom på depression och ångest kan anses motsvara 

det patogena perspektivet på hälsa, vilket fokuserar på frånvaron eller närvaron av 

sjukdomar (Andersson, 2016). Det som är intressant ur ett teoretiskt perspektiv är att 

självskattat mående verkar mäta både det subjektiva välbefinnandet och närvaron av objektiv 

sjukdom i Erikssons (2000) hälsokors. Det vill säga att självskattat mående är en måttlig 

indikator på det salutogena och det patogena perspektivet på psykisk hälsa. Det patogena 

perspektivet på hälsa fokuserar på riskfaktorer för sjukdomar som kan leda till sämre hälsa, 

vilket är utgångspunkten för det sekundärpreventiva och tertiärpreventiva folkhälsoarbetet. 

Inom det sekundärpreventiva folkhälsoarbetet ligger fokus på förebyggande åtgärder för att 

minska risk för sjukdom eller andra tillstånd och inom det tertiärpreventiva arbetet ligger 

fokus på behandling och rehabilitering av redan uppkommen sjukdom (Svanström, 2012). 

Det finns följaktligen en möjlighet att resultatet från denna studie kan ha betydelse för det 

planerande folkhälsoarbetet eftersom det kan tänkas bidra med kunskap om att 

hälsoindikatorn självskattat mående i måttlig utsträckning mäter det patogena perspektivet 

på hälsa i form av symptom på depression och ångest, vilka är tillstånd som kan förebyggas 

och behandlas genom sekundärpreventiva och tertiärpreventiva insatser.   

6.2.4 Självskattat mående och symptom på smärta/värk 

Ett symptom innebär någonting som frångår det normaltillstånd en individ brukar känna och 

kan visa sig i form av exempelvis smärta, värk, yrsel eller illamående (Andersson, 2016). 

Detta arbete fokuserar på symptom på smärta och värk genom besvär av huvudvärk, ont i 

magen, värk i axlar/skuldror/nacke, värk i rygg/höfter och värk i händer/knän/ben/fötter, 

vilka är några av de fysiska symptom en individ kan uppleva. Symptomen på smärta/värk 

anses i denna studie motsvara fysisk ohälsa och ingår i det patogena synsättet på hälsa. 

Resultatet i föreliggande studie visade att självskattat mående mäter en totalskala av 

symptom på smärta/värk i svag utsträckning och då symptom på smärta/värk i denna studie 

anses motsvara fysisk ohälsa, innebär följaktligen resultatet att självskattat mående inte 

fungerar särskilt väl som en indikator för ungdomars fysiska ohälsa. Det råder brist på 

tidigare studier som undersökt om självskattat mående mäter symptom på smärta/värk. Den 

tillsynes enda studie som undersökt självskattat mående hos ungdomar är en svensk 

kvalitativ studie som visade att ungdomarna tolkade ”mående” mer till psykisk hälsa och 
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”hälsa” mer till fysisk hälsa (Joffer et al., 2016). Resultatet från den kvalitativa studien 

bekräftas i den föreliggande studien då resultatet visar att självskattat mående endast mäter 

fysisk ohälsa i liten utsträckning. Andra studier har undersökt sambandet mellan det 

närliggande begreppet självskattad hälsa och fysisk ohälsa genom smärta/värk där en studie 

gjord på äldre personer (57 år och äldre) fann ett svagt samband mellan symptom på 

smärta/värk och självskattad hälsa (Kempen et al., 1998). Vidare har tre andra studier utförts 

på ungdomar (Vingilis et al., 2002; Zullig et al., 2005 & Breidablik et al., 2008) vilka visade 

både starka och svaga samband. Den tidigare forskningen visar att det till viss del fanns 

förutsättningar för att även självskattat mående skulle kunna mäta symptom på smärta/värk. 

Dock visade resultatet från den föreliggande studien att självskattat mående endast i liten 

utsträckning mäter symptom på smärta/värk. 

För hälsovetenskapliga teorier kan detta arbete ha relevans då det visar att självskattat 

mående endast i liten utsträckning mäter den objektiva delen av Eriksson (2000) hälsokors 

gällande närvaron av fysisk ohälsa i form av symptom på smärta/värk. Således mäter 

självskattat mående det patogena perspektivet på fysisk ohälsa i form av smärta/värk endast i 

liten utsträckning (Andersson, 2016). Självskattat mående verkar mer vara en indikator på 

WHO:s mer övergripande definition av hälsa som inte endast omfattar frånvaron av 

sjukdomar utan innebär ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande (WHO, 

1948). Eftersom självskattat mående endast i liten utsträckning mäter fysisk ohälsa är det av 

intresse att undersöka om det finns andra hälsoindikatorer som bättre mäter fysisk ohälsa 

hos ungdomar. Det vore även intressant att undersöka om en generell fråga om självskattad 

hälsa i större utsträckning mäter fysisk ohälsa hos samma population än vad självskattat 

mående gör.  

6.2.5 Självskattat mående och medicinska tillstånd 

För att något ska klassas som en sjukdom eller medicinskt tillstånd krävs en definition av vad 

som anses ”normalt” och onormalt” (Bonita et al., 2006). Vidare finns olika klassificeringar 

för sjukdomar och i Sverige används ICD-10-SE (Svanström, 2012). Detta arbete fokuserar på 

de medicinska tillstånden: astma, allergi, födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus. 

Samtliga dessa medicinska tillstånd anses motsvara fysisk ohälsa och ingå i det patogena 

synsättet på hälsa. Resultatet i denna studie visade självskattat mående mäter samtliga 

medicinska tillstånd i mycket svag utsträckning. Likt smärta/värk anses de medicinska 

tillstånden i denna studie motsvara fysisk ohälsa och då självskattat mående endast mäter de 

medicinska tillstånden i mycket liten utsträckning kan inte självskattat mående anses vara en 

adekvat indikator för ungdomars fysiska ohälsa. Liksom för de tidigare nämnda hälsoutfallen 

verkar det inte finnas några tidigare studier som undersökt om självskattat mående mäter de 

medicinska tillstånden astma, allergi, födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus. Som 

ovan beskrivet har en kvalitativ svensk studie undersökt självskattat mående hos ungdomar 

och funnit att ungdomarna kopplade självskattat mående mer till psykiska faktorer och 

självskattad hälsa mer till fysiska faktorer (Joffer et al., 2016). Denna studie bestyrker 

resultatet från den kvalitativa studien och tillför även ett kvantitativt mått på i vilken 

utsträckning självskattat mående mäter de medicinska tillstånden astma, allergi, 
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födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus. Tidigare studier har undersökt kopplingen 

mellan det närliggande begreppet självskattad hälsa och medicinska tillstånd, dock har ingen 

studie inkluderat alla de medicinska tillstånden som fanns med i denna studie. Endast astma 

och migrän var inkluderade i de medicinska tillstånden som undersöktes i de tidigare 

studierna (Singh-Manoux et al., 2006; Kempen et al., 1998 & Breidablik et al., 2008). Således 

är jämförelsen bristande och endast en av studierna var gjord på en ungdomspopulation 

(Breidablik et al., 2008). De två studierna på vuxna använde sig av korrelationsanalyser 

varav en jämförelse av resultaten är möjlig och båda av de studierna fann svaga samband 

mellan självskattad hälsa och medicinska tillstånd (Singh-Manoux et al., 2006 & Kempen et 

al., 1998). Dock inkluderade de tidigare studierna flera andra medicinska tillstånd vilka inte 

inkluderades i föreliggande studie och dessutom är de tidigare studierna gjorda på vuxna, 

vilket bidrar till att jämförelsen mellan de tidigare studierna och föreliggande studie 

försvåras. Den tidigare forskningen visar att självskattat mående till viss del kunde antas 

mäta medicinska tillstånd. Resultatet från den föreliggande studien visade dock att 

självskattat mående endast i mycket liten utsträckning mäter de medicinska tillstånden 

astma, allergi, födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus.  

Resultatet från denna studie har även implikationer för hälsovetenskapliga teorier. Den 

teoretiska plattformen hälsokorset (figur 1) som används i detta arbete omfattar såväl 

subjektiva som objektiva perspektiv på både positiva och negativa aspekter av hälsa 

(Eriksson, 2000). Självskattat mående verkar i mycket liten utsträckning mäta den objektiva 

delen av hälsokorset där de medicinska tillstånden motsvarar närvaro av objektiva fysiska 

sjukdomar i hälsokorset. Fysisk ohälsa i form av de medicinska tillstånden astma, allergi, 

födoämnesallergi, migrän samt öronsus/tinnitus anses även motsvara det patogena 

perspektivet på hälsa som fokuserar på frånvaron eller närvaron av fysiska sjukdomar 

(Andersson, 2016). Eftersom föreliggande studie visar att självskattat mående endast i 

mycket liten utsträckning mäter fysisk ohälsa i form av medicinska tillstånd innebär det 

följaktligen att självskattat mående inte kan anses mäta det patogena perspektivet på fysisk 

hälsa. Självskattat mående kan därmed starkare kopplas till WHO:s definition av hälsa, som 

innebär ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av 

sjukdomar (WHO, 1948). Självskattat mående mäter endast fysisk ohälsa i form av 

medicinska tillstånd i mycket liten grad, således vore det av intresse att undersöka om det 

finns andra hälsoindikatorer som bättre mäter fysisk ohälsa hos ungdomar. Som ovan 

beskrivet vore det även intressant att undersöka om en generell fråga om självskattad hälsa i 

större utsträckning mäter fysisk ohälsa i form av medicinska tillstånd hos samma population 

än vad självskattat mående gör.  

6.3 Relevans för folkhälsovetenskapen 
Resultatet från föreliggande studie bidrar till ökad kunskap om vad hälsoindikatorn 

självskattat mående mäter, vilket har en metodologisk relevans för folkhälsovetenskapen då 

självskattat mående är en vanlig hälsoindikator i befolkningsundersökningar riktade till 

ungdomar. Således kan resultatet från denna studie bidra med kunskap och ökad förståelse 
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för vilka hälsoutfall som kan kopplas till självskattat mående, vilket är väsentligt då resultatet 

från denna fråga i befolkningsundersökningar på ungdomar ska tolkas.  

6.4 Vidare forskning 
Det finns till synes endast en tidigare studie som undersökt självskattat mående förutom 

detta examensarbete, vilket var en kvalitativ studie som undersökte hur ungdomar tolkar 

självskattat mående. Således finns det ingen annan studie som undersökt vad självskattat 

mående mäter varav det behövs mer forskning som kan bekräfta resultatet i föreliggande 

studie. Resultatet från föreliggande studie är överförbart för andra ungdomspopulationer i 

Sverige med liknande karaktäristika men för att kunna uttala sig om vad självskattat mående 

mäter hos ungdomar i andra länder eller på vuxna, krävs vidare forskning som undersöker 

detta.  

7 SLUTSATSER 

• Denna studie bekräftar den enda tidigare kvalitativa studie där ungdomar kopplade 

självskattat mående mer till psykiska faktorer än fysiska, genom att visa att 

självskattat mående mäter positiv psykisk hälsa och psykisk ohälsa i större 

utsträckning än fysisk ohälsa genom symptom på smärta/värk och medicinska 

tillstånd.  

• Självskattat mående mäter också hälsorelaterad livskvalitet bland unga i måttlig 

utsträckning, vilket motsvarar ett helhetsperspektiv på hälsa där både salutogena och 

patogena dimensioner av hälsa ingår. 

• Självskattat mående kan även till liten grad anses mäta symptom på smärta/värk och 

till en mycket liten grad anses mäta de medicinska tillstånden astma, allergi, 

födoämnesallergi, migrän och öronsus/tinnitus. Således är inte självskattat mående 

bland ungdomar en adekvat indikator för fysisk ohälsa vilket bör tas i beaktande när 

denna fråga tolkas i befolkningsundersökningar.  
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