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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Folkhälsan i Sverige blir allt bättre men trots detta ökar skillnaderna i hälsa 
mellan olika grupper. En individs hälsa i ungdomsåren påverkar hälsan resten av livet och 
detta är en av anledningarna att folkhälsoinsatser är prioriterade till barn och ungdomar. En 
individs livskvalitet förändras beroende på olika faktorer runtomkring. För att undersöka 
ungdomars livskvalitet krävs det att mätinstrumenten som används är validerade till 
målgruppen. 

Syfte: Studien syftar dels till att psykometriskt utvärdera och anpassa mätinstrumentet 
Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument – Adolescent Form (MMQL) till en 
svensk ungdomspopulation, dels till att beskriva livskvaliteten bland unga och analysera 
ojämlikheter utifrån klassiska bakgrundsfaktorer.  

Metod: En kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign användes i studien. Datamaterial från 
Liv och Hälsa Ung 2014 användes och avgränsades till årskurs 9 på grundskolan och årskurs 
2 på gymnasiet i Västerås.  

Resultat: Faktoranalysen resulterade i en modell av mätinstrumentet MMQL bestående av 
sju faktorer innehållande 33 frågor. Den interna reliabiliteten av instrumentet undersöktes 
genom Cronbach’s Alpha vilket visade goda resultat. Ungdomarnas hälsorelaterade 
livskvalitet är generellt sett god och i nivå med vad andra internationella studier visat. Dock 
finns det betydande skillnader mellan grupper; tjejer har sämre livskvalitet än killar, de äldre 
ungdomarna sämre än de yngre och de med låg familjeekonomi har sämre livskvalitet än de 
med hög familjeekonomi. 

Slutsats: Den anpassade versionen av MMQL visade goda psykometriska egenskaper i en 
svensk ungdomskontext. Ungdomarnas livskvalitet är god och i nivå med andra 
internationella studier men fördelningen av livskvalitet är inte jämlik.  

Nyckelord: Faktoranalys, Hälsa, Hälsorelaterad livskvalitet, Jämlikhet i hälsa, Ungdomar 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Public health in Sweden is getting better, however, there are increasing 
differences in health between different groups of society. An individual’s health during 
adolescence continuously affects the health for life and is one reason why public health 
interventions are prioritized among children and adolescents. An individual’s quality of life 
change depending on various factors, which contributes to a better or worse quality of life. To 
examine young people’s quality of life it requires that the instrument that is being used is 
validated to the targets group. 

Aim: The study aims to both evaluate the psychometric properties and adapt the 
Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument – Adolescent Form (MMQL) instrument 
to a Swedish youth population, as well as to describe the quality of life amongst young people 
and analyzes inequalities based on classical background factors.  

Method: A quantitative approach to the cross-sectional design was used in the study. Data 
and material from Liv och Hälsa Ung 2014 was used but restricted to the 9th grade in 
elementary school and grade 2 in upper secondary schools in Västerås.  

Results: The factor analysis resulted in a 7-factor model of the measure instrument MMQL 
containing 33 questions. The internal reliability of the instrument was assessed by 
Cronbach’s Alpha, which showed good results. In regards to the distribution of health-related 
quality of life statistically significant differences were found between genders as well as 
between age groups. 

Conclusion: The customized version of MMQL showed good psychometric properties in the 
context of Swedish youth. Young people’s quality of life in Västerås is good and on par with 
other international studies, however, the distribution of quality of life is not equal.   

Keywords: Factor analysis, Health, Health-related quality of life, Health equity, 
Adolescents 

 



INNEHÅLL 

1	 INLEDNING ........................................................................................................................ 1	

2	 BAKGRUND ...................................................................................................................... 2	

2.1	 Livskvalitet .................................................................................................................. 3	

2.1.1	 Hälsorelaterad livskvalitet ..................................................................................... 4	

2.2	 Minneapolis-Manchester Quality of Life – Adolescent Form ................................. 5	

2.3	 Jämlikhet i hälsa ........................................................................................................ 6	

2.4	 Ojämlikheter i hälsa ................................................................................................... 7	

2.5	 Teoretiskt perspektiv ................................................................................................. 8	

2.6	 Problemformulering ................................................................................................... 8	

3	 SYFTE ................................................................................................................................ 9	

3.1	 Frågeställning ............................................................................................................. 9	

4	 METOD .............................................................................................................................. 9	

4.1	 Studiedesign ............................................................................................................... 9	

4.2	 Urval, datainsamling och bortfall ........................................................................... 10	

4.3	 Mätinstrument och variabler ................................................................................... 11	

4.3.1	 Minneapolis-Manchester Quality of Life ............................................................. 11	

4.3.2	 Hälsorelaterad livskvalitet ................................................................................... 11	

4.3.3	 Självrapporterad ångest ..................................................................................... 11	

4.3.4	 Självrapporterat mående .................................................................................... 12	

4.3.5	 Kön ..................................................................................................................... 12	

4.3.6	 Ålder ................................................................................................................... 12	

4.3.7	 Etnicitet ............................................................................................................... 12	

4.3.8	 Familjeekonomi .................................................................................................. 12	

4.4	 Analys ....................................................................................................................... 12	

4.5	 Kvalitetskriterier ....................................................................................................... 15	

4.5.1	 Validitet ............................................................................................................... 15	

4.5.2	 Generalisering .................................................................................................... 15	

4.5.3	 Reliabilitet ........................................................................................................... 15	



4.6	 Forskningsetiska principer ..................................................................................... 16	

5	 RESULTAT ...................................................................................................................... 17	

5.1	 Beskrivning av urvalet gällande bakgrundsfaktorer ............................................ 17	

5.2	 Faktorstruktur för mätinstrumentet MMQL ............................................................ 17	

5.3	 Intern reliabilitet ....................................................................................................... 19	

5.4	 Hälsorelaterad livskvalitet bland ungdomar .......................................................... 19	

5.5	 Skillnader i hälsorelaterad livskvalitet ................................................................... 20	

6	 DISKUSSION ................................................................................................................... 21	

6.1	 Metoddiskussion ...................................................................................................... 21	

6.1.1	 Metodvalsdiskussion .......................................................................................... 21	

6.1.2	 Urvalsdiskussion ................................................................................................. 21	

6.1.3	 Bortfallsdiskussion .............................................................................................. 22	

6.1.4	 Diskussion om kvalitetskriterier .......................................................................... 23	

6.1.5	 Analysdiskussion ................................................................................................ 23	

6.1.6	 Diskussion om variabeltransformering ............................................................... 25	

6.1.7	 Etikdiskussion ..................................................................................................... 25	

6.2	 Resultatdiskussion .................................................................................................. 26	

6.2.1	 Huvudfynd .......................................................................................................... 26	

6.2.2	 Diskussion om faktoranalys ................................................................................ 27	

6.2.3	 Diskussion om intern reliabilitet .......................................................................... 27	

6.2.4	 Diskussion om skillnader i hälsorelaterad livskvalitet ......................................... 28	

6.3	 Styrkor och svagheter med studien ....................................................................... 29	

7	 SLUTSATSER ................................................................................................................. 30	

7.1	 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 30	

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 31	

 

BILAGA 1. MMQL FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 
 

 



1 

1 INLEDNING 

Att arbeta med att förbättra folkhälsan handlar inte endast om att hälsan bör vara god utan 
den bör även vara jämlikt fördelad över grupper i samhället. I Sverige finns det ett 
folkhälsomål som handlar om att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa i hela 
befolkningen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkhälsoarbete i Sverige då de 
inte själva kan påverka vilken miljö de lever i. För att kunna förbättra folkhälsan i Sverige 
sker insatser utifrån olika levnadsvanor och livsvillkor som påverkar individer och på detta 
sätt förbättras även deras livskvalitet. Trots prioritering av att förbättra hälsan hos barn och 
unga finns det ändå skillnader i hälsa och livskvalitet hos målgruppen.  

För att undersöka hur den hälsorelaterade livskvaliteten ser ut hos ungdomar finns det olika 
mätinstrument som kan användas, bland annat Minneapolis-Manchester Quality of Life – 
Adolescent Form (MMQL). Tidigare forskning visar att tjejer generellt skattar en lägre 
hälsorelaterad livskvalitet än killar i barn och ungdomsåren. Skillnader i hälsorelaterad 
livskvalitet kan bero på olika bestämningsfaktorer så som levnadsvanor eller kön men även 
socioekonomisk position.  

En genomsyrning av jämlikhetsperspektiv fanns under min kandidatutbildning och under 
magisteråret har det varit fokus på barn och unga. Att jobba med ett jämlikhetsperspektiv är 
något som funnits som intresse under en längre tid, lika så målgruppen barn och unga. För 
att skapa en mer jämlik hälsa i samhälle är det av vikt att börja i lägre åldrar då barn och 
ungdomsåren har stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan under resten av 
livet. 
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2 BAKGRUND 

World Health Organization skapade 1948 en definition av hälsa som är: 

A state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of 
disease or infirmity (s.1). 

För att nå ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste en individ 
identifiera sina ambitioner och arbeta för att nå dem. De måste även tillfredsställa behov och 
hantera miljön runtomkring. Hälsa kan ses som en mänsklig rättighet som innefattar sociala 
och personliga resurser men även en fysisk förmåga (World Health Organization, 1986). En 
befolknings hälsotillstånd benämns som folkhälsa vilket tar hänsyn till både nivå av hälsa 
men även fördelning av hälsa. En god folkhälsa handlar inte enbart om att hälsan bör vara 
god utan den bör även vara jämnt fördelad över olika grupper i samhället. Att arbeta med att 
förbättra befolkningens hälsa benämns som folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete handlar om att 
arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att nå en god och jämlik hälsa hos hela 
befolkningen (Janlert, 2000).  

I Sverige finns det en nationell folkhälsopolitik som innefattar elva målområden med fokus 
på bestämningsfaktorer. Dessa har betydelse för folkhälsa och några exempel är livsvillkor, 
miljö och levnadsvanor. Det övergripande nationella målet är att skapa förutsättningar i 
samhället för en god hälsa för hela befolkningen på lika villkor (Folkhälsomyndigheten, 
2015). Sveriges målområden har förtydligats i En förnyad folkhälsopolitik (Prop 
2007/08:110) där mål, bedömning och förslag på åtgärder har formulerats för att förenkla 
arbetet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet då 
just barn och unga inte alltid kan påverka miljön de lever i. Insatserna som ges till barn och 
unga kan ses som en investering som individerna kommer få ta del av senare i livet. Inom 
folkhälsoarbete är det övergripande målet att arbeta mot ojämlikhet i hälsa vilket Stiglitz, Sen 
och Fitoussi (n.d) menar kan påverka individers livskvalitet. I En förnyad folkhälsopolitik 
har ett jämlikhetsperspektiv beaktats då insatser som lyfts fram för att minska klyftor i 
samhället är fokuserade på målgruppen barn och unga (Prop 2007/08:110).  

Folkhälsan i helhet i Sverige har utvecklats positivt under de senare åren. Hjärt- och 
kärlsjukdomar har minskat vilket har lett till att medellivslängden har ökat. Trots att 
folkhälsan blir alltmer positiv finns det hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. En 
stor betydelse för hälsan i olika grupper är utbildningsbakgrund. De som har kortare 
utbildning löper en större risk för tillstånd som hjärtsjukdomar, stroke, cancer och andra 
sjukdomar. Utbildning har även en stor betydelse för socioekonomiska förhållanden vilket 
påverkar individers hälsa. Kvinnor är den grupp som har den minst gynnsamma 
hälsoutvecklingen. Det finns även tydliga hälsoskillnader mellan andra olika grupper 
tillexempel ungdomar. (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det vanligaste besväret barn och unga 
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har är allergi då mer än vart fjärde barn mellan 3-15 år rapporterar att de har allergiska 
besvär eller att de tar regelbunden medicin för sin allergi. Det är vanligare att flickor 
rapporterar en sämre hälsa än pojkar. Flickor rapporterar oftare psykosomatiska besvär 
(huvudvärk, ont i magen, sömnproblem samt stress) än pojkar. Det finns en tydlig skillnad i 
rapporteringen då 15 % av flickorna och 7 % av pojkarna har något av nämnda besvär 
dagligen (Statistiska centralbyrån, 2007).   

En individs hälsa i barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den fysiska och 
psykiska hälsan under resten av livet. Regeringen har visat en oro för denna målgrupps hälsa 
och vill därför skapa en hög prioritering kring folkhälsoarbete för just barn- och unga 
(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-
och-ungas-halsa/). Genom att arbeta med folkhälsa utifrån olika levnadsvanor och livsvillkor 
som påverkar individer förbättras den allmänna hälsan men även befolkningens livskvalitet 
(World Health Organization, 1998). 

2.1 Livskvalitet 
Livskvalitet kan förklaras som en individs subjektiva upplevelser av sitt fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. En individs livskvalitet påverkas av olika förändringar i hälsans 
bestämningsfaktorer. Hälsan hos en individ är den del som har störst betydelse för 
livskvalitet men även sociala relationer, arbete och fritid samt ekonomi har betydelse 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012).  World Health Organization 
(1995) har skapat en bred definition av livskvalitet: 

Individuals' perception of their position in life in the context of the culture and value systems 
in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a 
broad ranging concept, incorporating in a complex way individuals' physical health, 
psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and their 
relationships to salient features of the environment (s.1405). 

Livskvalitet handlar om individens upplevelser av livet i förhållande till individens mål och 
förväntningar när det gäller sociala och fysiska förhållanden så som relationer till andra och 
boendemiljö (World Health Organization, 1995). Taylor, Gibson, Franck (2008) skriver att 
livskvalitet är ett abstrakt koncept som är olikt för varje enskild individ. I ett betänkande av 
Statens offentliga utredningar (2015:56) diskuteras fyra synsätt som är vanliga att mäta 
livskvalitet genom; välstånd, lycka, meningsfullhet samt handlingsfrihet. Livskvalitet som 
välstånd kan ses som att det krävs mer än materiella ting för att individer ska uppnå en god 
livskvalitet.  

Livskvalitet som lycka kan mätas både utifrån välbefinnande och livstillfredsställelse. 
Välbefinnande mäts vanligen genom att fråga hur lycklig en individ är medan 
livstillfredsställelse mäts genom att fråga hur nöjd en individ är med det liv hen lever. Att 
mäta livskvalitet med lycka är dock inte optimalt då den genomsnittliga lyckan i befolkningen 
inte förväntas förändras över tid vilket livskvalitet oftast gör beroende på hur 
samhällsförhållandena ser ut. Livskvalitet som meningsfullhet innebär att individen lever i 
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sitt sanna jag och sin sanna natur. Människan lever helt enkelt väl och gör goda saker. Precis 
som livskvalitet som lycka förväntas inte meningsfullhet att förändras över tid vilket gör att 
det är ett mindre lämpligt mått på livskvalitet. Livskvalitet som handlingsfrihet kan förklaras 
som i vilken utsträckning individer har resurser för att styra sina liv efter sina värderingar 
och önskemål. Handlingsfrihet ger mått i livskvalitet som förväntas förändras om 
individernas villkor eller resurser förändras till det bättre eller till det sämre. Utifrån 
handlingsfrihet finns det möjlighet att skapa underlag för hur samhället utvecklas inom 
livskvalitet (Statens offentliga utredningar, 2015:56).  

Även Haas (1999) har skapat en definition om livskvalitet, denna kan ses som mer ingående 
om vilka delar som tillhör livskvalitet: 

QOL (Quality Of Life) is a multidimensional evaluation of an individual’s current life 
circumstances in the context of the culture and value systems in which they live and the values 
they hold. QOL is primarily a subjective sense of well-being encompassing physical, 
psychological, social, and spiritual dimensions. In some circumstances, objective indicators 
may supplement or, in the case of [people] unable to subjectively perceive, serve as a proxy 
assessment of QOL (s.219).  

Som citatet visar är livskvalitet ett begrepp som berör kultur, värderingar och miljö såväl som 
en individs subjektiva uppskattning av fysiska, psykiska och sociala dimensioner men även 
andliga dimensioner (Haas, 1999). För att planera och följa upp olika folkhälsoinsatser kan 
individers hälsorelaterade livskvalitet mätas (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2012). 

2.1.1 Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet är mer ingående och specifikt, det är de delar som direkt påverkar 
eller påverkas av en individs hälsa (Einberg et al., 2013). I linje med detta menar Taylor et al. 
(2008) att hälsorelaterad livskvalitet är sambandet mellan individens hälsa och välmående 
och förmågan att fungera med avseende på fysiska, psykiska och sociala aspekter av livet. 
Detta kan kopplas ihop med det Statens offentliga utredningar (2015:56) skriver om 
handlingsfrihet. En individs livskvalitet förändras beroende på olika faktorer i livet vilket kan 
bidra till en bättre eller sämre livskvalitet. Guyatt, Feeny, och Patrick (1993) menar att 
hälsoområdet varierar mellan negativa och positiva aspekter i livet, alltifrån funktion och 
lycka till död. Termen hälsorelaterad livskvalitet används mer när olika faktorer påverkar en 
individs hälsa än olika sjukdomstillstånd.  

Det finns olika typer av instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet, vilka är generiska 
och sjukdomsspecifika. Generiska instrument kan tillämpas på både diagnostiska grupper 
och på den friska befolkningen och behandlar allmänna frågor kring livskvalitet. 
Sjukdomsspecifika instrument används på grupper med specifika sjukdomar och då ställs 
frågorna kring livskvalitet och sjukdomen. De olika instrumenten har även kombinerats och 
generiska instrument med sjukdomsspecifiks frågor har utvecklats. Hälsorelaterad 
livskvalitet ändras beroende på hur miljön och samhället ser ut men den ändras även 
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beroende på en individs ålder och därför är det viktigt att instrumenten som används är 
anpassade till den målgruppen som undersöks (Eiser & Jenney, 2006).  

2.2 Minneapolis-Manchester Quality of Life – Adolescent Form 
Mätinstrumentet Minneapolis-Manchester Quality of Life – Adolescent Form (MMQL) är ett 
sjukdomsinstrument som även mäter generiska aspekter av livskvalitet och hälsorelaterad 
livskvalitet. Genom att använda sig av mätinstrument som mäter generiska aspekter finns det 
möjlighet att genomföra jämförelser mellan olika grupper, tillexempel sjukdomsgrupper och 
befolkningen i allmänhet. MMQL har utvecklats i tre versioner för att kunna användas inom 
olika målgrupper (barn, ungdomar samt vuxna) (Einberg et al., 2013). 

För att mätningarna av hälsorelaterad livskvalitet ska ge trovärdiga resultat krävs det att 
mätinstrumenten är tillförlitliga och valida. Validitet står för att mätinstrumentet är anpassat 
till målgruppen samt att instrumentet mäter det som avses. MMQL är ett mätinstrument som 
innehåller 45 frågor som ligger under sju faktorer; Fysisk funktion, Kognitiv funktion, 
Psykologisk funktion, Kroppsuppfattning, Social funktion, Intima relationer samt Livssyn 
(Eiser & Jenney, 2006). För att validera ett mätinstrument finns det olika tillvägagångssätt, 
att genomföra en faktoranalys är ett. En faktoranalys genomförs för att undersöka om det 
finns underliggande (latenta) faktorer som kan förklara korrelationen mellan ett antal 
faktorer (Pallant, 2013).  

Hutching et al. (2007) har genomfört en faktoranalys på mätinstrumentet Minneapolis-
Manchester Quality of Life – Adolescent Form (MMQL) på ungdomar i Storbritannien. 
Resultatet av faktoranalysen slutade med en modell med fem underliggande faktorer som 
tillsammans innehöll 29 frågor. De underliggande faktorerna var Kroppsuppfattning, 
Kognitiv funktion, Social funktion, Psykologisk funktion och Fysisk funktion. I 
faktoranalysen togs 16 frågor bort då faktorladdningarna var under 0,4 och ansågs svaga. 
Hutching et al. undersökte även den inre reliabiliteten för respektive delskala genom 
Cronbach’s Alpha som visade över 0,7 för samtliga skalor vilket uppfyllde kriteriet för ett 
accepterat värde. Hutching et al. undersökte deras modells validitet emot några delskalor i 
ett annat instrument (PedsQL) som också mäter hälsorelaterad livskvalitet. För att 
undersöka validiteten deltog en grupp med friska barn och en grupp med sjuka barn. 
Forskarna förväntade sig att den grupp med sjuka barn skulle skatta sig ha låg hälsorelaterad 
livskvalitet på både MMQL och PedsQL samt att den grupp friska barn skulle skatta en högre 
hälsorelaterad livskvalitet på skalorna. Resultatet visade samband mellan MMQL skalan och 
delskalorna i PedsQL. De sjuka barnen som skattade en lägre hälsorelaterad livskvalitet i 
PedsQL skattade även en lägre hälsorelaterad livskvalitet i MMQL vilket även visar att 
instrumentet mäter de som det avser att mäta (Hutching et al., 2007).  

Makiko et al. (2014) har också genomfört en validering av mätinstrumentet MMQL i Japan. 
Forskarna genomförde en forward-backward översättning till japanska vilket innebär att den 
översätts till japanska och sedan tillbaka till engelska. Efteråt jämförs översättningarna för 
att se om det skiljde sig något i översättningen. En faktoranalys på mätinstrumentet 
genomfördes och utifrån den togs två frågor bort som hade en faktorladdning under värdet 
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0,4, vilket ansågs som en låg laddning. Analysen visade sex underliggande faktorer, Livssyn, 
Kroppsuppfattning, Fysisk funktion, Kognitiv funktion, Psykologiskt funktion samt Social 
funktion och Intima relationer. Analysen visade samma faktorer som originalinstrumentet 
men Social funktion och Intima relationer valdes att slås ihop. Den inre reliabiliteten 
undersöktes även genom Cronbach’s Alpha och samtliga sex delskalor visade ett värde mellan 
0,83 och 0,89, vilket är ett starkt värde.  

En psykometrisk utvärdering av MMQL har till viss del genomförts i en svensk 
ungdomskontext. Den svenska versionen av mätinstrumentet har översatts av en 
forskargrupp i Halmstad genom en forward-backward metod. Två svenska forskare har 
översatt mätinstrumentet MMQL från engelska till svenska och sedan har en tredje forskare, 
med engelskt ursprung som även kan svenska, översatt mätinstrumentet tillbaka till 
engelska. Den tredje forskaren hade sedan tidigare inga kunskaper om mätinstrumentet 
vilket bidrog till att den översatte mätinstrumentet helt förutsättningslöst. Originalversionen 
jämfördes sedan med översättningen från svenska till engelska. Detta visade hur mycket 
originalversionen och den svenska överensstämde samt hur mycket ett mätinstrument 
påverkas vid en översättning. Den svenska översättningen har diskuterats mellan forskare 
men även tillsammans med ett 20-tal barn mellan 8 och 15 år för att instrumentet ska vara 
anpassat så att barn och unga förstår vad frågorna innebär. Eleverna som deltog i enkäten 
fick även efter de fyllt i MMQL-formuläret fylla i en enkät och utvärdera frågorna vilket 
bidrar till en innehållsvalidering. Enkäten visade att eleverna förstod frågornas innebörd och 
de ansåg frågorna som tydliga. Den inre reliabiliteten undersöktes genom Cronbach’s Alpha 
och forskarna ansåg att ett värde över 0,7 var godtagbart. Cronbach’s Alpha för MMQL’s 
totalskala var 0,92 och delskalorna varierade från 0,69 till 0,91. I studien undersöktes 
reliabiliteten även genom en test-retest utvärdering. Eleverna fick först besvara enkäten vid 
ett tillfälle och två veckor senare fick samma elever besvara samma enkät. Resultatet visade 
att 80 % av frågorna hade god överrensstämmelse och de övriga 20 % visade måttlig 
överrensstämmelse (Einberg et al., 2013). En viktig aspekt som inte undersöktes i Halmstad-
studien är om instrumentet mäter de underliggande faktorerna, de vill säga de delskalor som 
originalversionen avser att mäta. Det finns därför ett behov av att utföra en faktoranalys av 
MMQL i en svensk ungdomskontext för att utvärdera den interna validiteten.  

2.3 Jämlikhet i hälsa 
Begreppet jämlikhet i hälsa kommer från engelskans equity vilket kan översättas till rättvisa, 
det ska finnas en rättvis hälsa i samhället. Att mäta ett positivt begrepp som jämlikhet i hälsa 
är svårt då ohälsa och sjukdomar ofta är det som får fokus i undersökningar (Statens 
folkhälsoinstitut, 2003). I En förnyad folkhälsopolitik beskrivs det att det övergripande 
målet med folkhälsoarbete är att minska ojämlikheter i hälsa (Prop 2007/08:110). Genom att 
mäta ojämlikhet i hälsa, fördelning av ohälsa över tid, går det att se om det övergripande 
målet för folkhälsoarbete är på väg att uppnås eller inte (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
Jämlikhet i hälsa ses som ett etiskt koncept som är grundat på principer kring rättvis 
fördelning. Att det finns ojämlikheter i hälsa kan bero på hälsans bestämningsfaktorer så 
som levnadsvanor, arbete, policyer, socioekonomisk position men även kön. I samhället kan 



7 

det uppstå grupper som rankas efter tillexempel socioekonomisk position och ofta är det de 
som har en sämre socioekonomisk position som har en sämre hälsa (Braveman & Gruskin, 
2003). Att ojämlikheter finns kan förklaras genom att individer har olika tillgångar till 
resurser, de kan vara utsatta för risker eller påverkas olika mycket av ovan beskrivna 
bestämningsfaktorer. Hälsans bestämningsfaktorer kan bidra till att vissa individer har en 
ohälsa, men en sämre hälsa kan även bidra till att individen har svårare att nå en god social 
position och få goda inkomster. De individer som lever socialt ogynnsamma förhållanden 
under uppväxten riskerar ohälsa senare i livet (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  

2.4 Ojämlikheter i hälsa 
Barn skattar sig ha god hälsa och hälsorelaterad livskvalitet oavsett kön fram till 
ungdomsåren men efter 12 års ålder syns det en skillnad i den hälsorelaterade livskvaliteten 
mellan killar och tjejer, den minskar för båda könen (Bisegger et al., 2005). Det är främst det 
fysiska och psykiska välbefinnandet som minskar och för tjejer minskar det i större 
utsträckning än för killar. Även kroppsuppfattning, som bland annat undersöker i vilken 
utsträckning individen ser positivt på sin kropp, visade skillnader mellan killar och tjejer. 
Tjejer skattade lägre på kroppsuppfattning är killar. Skillnaderna syntes redan i lägre åldrar 
och de blev även större med stigande ålder (Bisegger et al., 2005). 

Meade och Dowsweel (2016) har i en studie kommit fram till att hälsorelaterad livskvalitet 
varierar och förändras över tid hos individer. Studien visade även att kvinnor generellt 
rapporterar en lägre livskvalitet än män. Ungdomar som riskerar psykologiska, psykiska eller 
fysiska hälsoproblem i ungdomsåren har en större risk för ohälsa och försämrad livskvalitet 
senare i livet. 

Svedberg, Eriksson och Boman (2013) har i en studie sett liknande resultat som Bisegger et 
al. (2005) att det finns skillnader mellan killar och tjejer men även mellan olika åldrar 
gällande hälsorelaterad livskvalitet. Svedberg et al. (2013) kom fram till att killar skattar sig 
ha bättre hälsorelaterad livskvalitet än tjejer. Inom det fysiska och psykiska välbefinnandet, 
självuppfattning och social funktion framkom skillnader mellan kön och åldrar. I studien 
undersöktes två åldersgrupper (11-12 år och 15-16 år) och den yngre åldersgruppen skattade 
sig bättre hälsorelaterad livskvalitet inom de ovan nämnda områden än den äldre 
åldersgruppen. Uppdelat på kön skattade killar en bättre hälsorelaterad livskvalitet än tjejer. 
Det framkom även könsskillnader kring självuppfattning samt humör och känslor där tjejer 
skattade sig lägre än killar.  

I en studie genomförd i 12 europeiska länder har det undersökts hur killar och tjejer mellan 8 
och 18 år skattar sin hälsorelaterade livskvalitet. Vid 8 års ålder skattade killar och tjejer 
liknande hälsorelaterad livskvalitet. Inom området kroppsuppfattning skattade tjejer sig 
signifikant lägre är killar medan killar skattade sig lägre inom föräldra- och kompisrelationer, 
skolprestationer och skolkoncentration samt om de uppfattar sig ha bra ekonomisk position. 
Från 8 års ålder upp till 18 års ålder kunde en kontinuerlig minskning av den hälsorelaterade 
livskvaliteten synas för båda könen. Trots en minskning hos båda könen i stigande ålder 
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minskade tjejers hälsorelaterade livskvalitet i större utsträckning än killar (Michel, Bisegger, 
Fuhr, Abel, & the Kidscreen group, 2009). 

Som nämnt tidigare påverkar hälsans bestämningsfaktorer, tillexempel levnadsvanor och 
socioekonomisk position, barn och ungas hälsa (Braveman & Gruskin, 2003) och olik hälsa i 
olika grupper skapar i sin tur ojämlikhet i hälsa vilket påverkar individers livskvalitet (Stiglitz 
et al., n.d). Hutton, Nyholm, Nygren och Svedberg (2014) har i en studie hittat samband 
mellan socioekonomisk position och självskattad psykisk hälsa genom mätinstrumentet 
MMQL. En låg socioekonomisk position ökade sannolikheten för att skatta sin psykiska hälsa 
i relation till hälsorelaterad livskvalitet lägre för pojkar i årskurs 6 och 9. Studien undersökte 
även huruvida föräldrars ursprung påverkade ungdomarnas hälsa och livskvalitet och det 
visade sig att flickor i årskurs 6 vars föräldrar var utlandsfödda hade en positiv inverkan på 
den självskattade psykiska hälsan. Det fanns inga signifikanta skillnader för detta i årskurs 9, 
varken för tjejer eller killar.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 
I studien kommer två teoretiska perspektiv användas: det ena utgår ifrån begreppet 
livskvalitet och hur livskvalitet är kopplat till hälsa; det andra utgår ifrån jämlikhet i hälsa 
(health equity) och skillnader i hälsa hos barn och unga. De två teoretiska perspektiven 
redovisas tidigare i bakgrunden. 

2.6 Problemformulering 
När det gäller folkhälsoarbete i Sverige är målet att uppnå en god och jämlik hälsa mellan 
olika grupper. I tidigare studier har det framkommit att det finns signifikanta skillnader 
gällande hälsorelaterad livskvalitet mellan både killar och tjejer men även mellan olika 
ålderskategorier i ungdomsåren. Barn och unga är en prioriterad grupp när det gäller 
folkhälsoarbete då hälsan i barn- och ungdomsåren har stor betydelse för deras hälsa senare i 
livet. Studien kommer att undersöka hur de hälsorelaterade livskvaliteten ser ut i Västerås, 
hur den är fördelad mellan kön men även om det finns olika faktorer som kan påverka hur 
den är fördelad. 

För att mäta den hälsorelaterade livskvaliteten finns det olika instrument som kan användas 
och Minneapolis-Manchester Quality of Life – Adolescent Form (MMQL) är ett. MMQL är ett 
instrument som bland annat har validerats i Storbritannien, Japan och delvis i Sverige. I 
Storbritannien och Japan framkom det olika modeller vid analysen men båda hade höga 
faktorladdningar samt ett högt Cronbach’s Alpha värde, vilket står för den inre reliabiliteten i 
modellen. Då det delvis saknas kunskaper om hur MMQL fungerar i en svensk 
ungdomskontext är det av vikt att genomföra en psykometrisk utvärdering av instrumentet i 
form av en faktoranalys. 
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3 SYFTE  

Studien syftar dels till att psykometriskt utvärdera och anpassa mätinstrumentet 
Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument – Adolescent Form (MMQL) till en 
svensk ungdomspopulation, dels att beskriva den hälsorelaterade livskvaliteten bland unga 
samt undersöka ojämlikheter i hälsorelaterad livskvalitet bland dem. 

3.1 Frågeställning  
1. Vilken faktorstruktur har mätinstrumentet MMQL när det används i en svensk 

ungdomspopulation, är det samma som i instrumentets ursprungsversion? 

2. I vilken utsträckning har instrumentet en inre reliabilitet? 

3. Hur ser den hälsorelaterade livskvaliteten ut bland ungdomar i Västerås? 

4. Finns det skillnader i hälsorelaterad livskvalitet mellan olika grupper, är livskvaliteten 
jämlikt fördelad? 

4 METOD  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ ansats. En 
kvantitativ ansats ansågs lämpligast då studien avser att genomföra en psykometrisk analys 
samt beskriva hälsoläget av hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar. Tillvägagångssättet i en 
kvantitativ ansats är att analysera statistik i form av kvantifierbara variabler. Genom att 
använda en kvantitativ ansats går det att generalisera resultatet från en mindre grupp till 
större grupper. En kvantitativ studie förklarar ofta utbredningen av olika förhållanden och 
går inte in på djupet kring hur deltagarna resonerar kring olika fenomen och tillstånd vilket 
kvalitativa studier kan gå ut på. En kvalitativ anats användes inte till denna studie då det inte 
passade in på studiens syfte (Eliasson, 2013).  

En deduktiv ansats har använts vilket innebär att slutsatser från enskilda företeelser dras 
utifrån en eller flera redan befintliga teorier. En redan befintlig teori styr vilken information 
som ska samlas in. Utifrån den befintliga teorin skapas en eller flera hypoteser som sedan 
prövas i studien. Utifrån resultatet förkastas eller bekräftas sedan hypoteserna (Patel & 
Davidsson, 2011).  

4.1 Studiedesign 
Den valda studiedesignen är en observationsstudie med tvärsnittsdesign och har valts utifrån 
studiens syfte. Observationsstudier ligger under epidemiologiska studier, som undersöker 
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samband mellan miljöfaktorer och specifika sjukdomar eller tillstånd, och är icke 
experimentella. Genom icke experimentella studier beskrivs hälsoläget i samhället och inga 
aktiva försök görs för att förändra olika determinanter som kan påverka hälsoläget. Syftet 
med studien är bland annat att beskriva hälsoläget hos ungdomar i Västerås och innefattar 
inget experimentellt (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). I en tvärsnittsstudie mäts 
hälsan i befolkningen vid ett tillfälle vilket gör att exponering och effekt undersökt vid samma 
tillfälle. Detta kan försvåra möjlighet att se i vilken tidsföljd olika händelser har inträffat. Om 
det finns frågor som tar hänsyn till tidigare händelser kan det underlätta att identifiera om 
exponeringen uppstod innan effekten (Bonita et al., 2006; Szklo & Nieto, 2014). 

Då tvärsnittsstudier mäter exponering och effekt på samma gång kan det vara svårt att få 
fram ett orsakssamband. Om syftet med studien hade varit att undersöka orsakssamband för 
låg hälsorelaterad livskvalitet hade fall-kontrollstudier eller kohortstudier varit mer lämpliga 
att använda. En fall-kontroll studie innebär att en grupp med friska människor och en grupp 
med sjuka människor är med i studien och sedan går undersökningens riktning bakåt eller 
framåt i tiden. Det finns en möjlighet att undersöka vilka tidigare exponeringar respektive 
grupper varit med om för att se om den sjuka gruppen varit med om någon avvikande än den 
friska gruppen. Vid en kohortstudie delas populationen upp i exponerade och oexponerade 
och sedan följs de en tid framöver för att sedan undersöka om några nya sjukdomsfall har 
uppkommit mellan den exponerade och oexponerade gruppen. Fördelen med att använda en 
tvärsnittsstudie är att om den upprepas i samma population finns det möjlighet att 
genomföra trendanalyser. Men just tvärsnittsstudier är relativt enkla och billiga att 
genomföra och designen gör det även möjligt att inkludera ett stort antal individer (Bonita et 
al., 2006; Andersson, 2013).  

4.2 Urval, datainsamling och bortfall 
Målgruppen för denna studie är ungdomar i årskurs 9 i grundskolan samt årskurs 2 på 
gymnasiet i Västerås. För att undersöka denna målgrupp användes data från studien Liv och 
Hälsa Ung 2014 som genomfördes av Kompetenscentrum för hälsa och Centrum för klinisk 
forskning, Landstinget Västmanland. Urvalsmetoden för denna studie är en 
totalundersökning vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver som att alla individer i en viss 
population studeras. 

Liv och Hälsa Ung är en enkätbaserad tvärsnittsstudie som genomförs på ungdomar i 
Västmanland för att skapa en överblick över deras hälsa, livsvillkor och levnadsvanor samt 
följa utvecklingen över tid. Enkäten genomförs på ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan 
samt årskurs 2 på gymnasiet i offentliga och privata skolor. Enkäten är en återkommande 
tvärsnittsstudie som har pågått sedan 1995 och bygger på självrapporterad data. Eleverna i 
årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet fick 2014 besvara den fullständiga enkäten med 
cirka 230 frågor (inklusive delfrågor) medan eleverna i årskurs 7 fick besvara en kortare 
enkät som innehåller 180 frågor (Dnr 2013/464, a).  
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Besvarandet av enkäten för Liv och Hälsa Ung 2014 genomfördes under januari och februari 
2014 under skoltid. För årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Västerås 
besvarades 2176 enkäter vilka användes i studien.  

När en studie genomförs kan deltagarna av olika anledningar undvika att besvara vissa frågor 
vilket i sin tur leder till ett internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2011). I studien låg det interna 
bortfallet mellan 0 % och 1,3 % vilket motsvarar ett bortfall på 28 elever. Bortfallet med 1,3 % 
var för frågorna som undersökte hälsorelaterad livskvalitet.  

4.3 Mätinstrument och variabler 

Mätinstrumentet Minneapolis-Manchester Quality of Life med 45 frågor användes i 
faktoranalysen för att undersöka vilken faktorstruktur som kan användas i en svensk 
ungdomskontext. Variabeln hälsorelaterad livskvalitet användes som oberoende variabel i 
den logistiska regressionsanalysen men även som utfall när den externa validiteten 
undersöktes. Variablerna självrapporterad ångest och självrapporterat mående användes 
som exponering när den externa validiteten undersöktes. Variablerna kön, ålder, etnicitet och 
familjeekonomi användes som oberoende variabler i den logistiska regressionsanalysen.  

4.3.1 Minneapolis-Manchester Quality of Life  

För att mäta primärvariabeln hälsorelaterad livskvalitet användes mätinstrumentet 
Minneapolis-Manchester Quality of Life (MMQL). Originalinstrumentet innehåller 45 frågor 
och svaren till frågorna i enkäten var rangordnade från 1 till 5 men även från 5 till 1 beroende 
på hur frågan var ställd och hur svarsalternativen var skrivna. Det finns även ett par frågor 
med 4 svarsalternativ, det vill säga med 4-gradig skala. De mest negativa svaren kodas med 1 
och de mest positiva med 5 (Bilaga 1). Även frågorna från 1-4 kodas från 1-5 för att de ska 
kunna jämföras med de övriga frågorna, de kodas därför som 1.25, 2.5, 3.75 samt 5. 

4.3.2 Hälsorelaterad livskvalitet 

Utifrån fördelning av data på standardavvikelse gällande hälsorelaterad livskvalitet skapades 
två kategorier under variabeln hälsorelaterad livskvalitet; Låg hälsorelaterad livskvalitet 
(standardavvikelse på 3,32 eller mindre) och Övrig (normal/hög) hälsorelaterad livskvalitet 
(standardavvikelse på 33,3 eller högre). 

4.3.3 Självrapporterad ångest 

För att mäta självrapporterad ångest användes frågan 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? Ångest fanns som ett tillstånd med svarsalternativen (1) Ja, lätt 
samt (2) Ja, svår.  
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4.3.4 Självrapporterat mående 

För att mäta självrapporterat mående användes frågan Hur mår du? med svarsalternativen 
(5) Mycket bra, (4) Bra, (3) Varken bra eller dåligt, (2) Dåligt samt (1) Mycket dåligt. 

4.3.5 Kön 

För att mäta kön användes frågan Är du kille eller tjej? med svarsalternativen (0)Kille, 
(1)Tjej. 

4.3.6 Ålder 

För att mäta ålder fick eleverna fylla i hur gamla de var i enkäten, svaren delades in i 
åldersintervall 14-15 år, 16-17 år, 18-21 år.  

4.3.7 Etnicitet 

För att mäta etnicitet efterfrågades i frågan Var är du och dina föräldrar födda? 
Svarsalternativen var uppdelade på Sverige, Övriga Norden, Övriga Europa samt Utanför 
Europa med svarsrutor för Du själv, Pappa samt Mamma.  

4.3.8 Familjeekonomi  

För att mäta självskattade familjeekonomifrågan användes frågan Föreställ dig samhället 
som en stege. Om du tänker på din familjs ekonomi i jämförelse med samhället i stort, var 
skulle du placeradin familj på följande skala? Eleverna fick möjlighet att kryssa i en av sju 
rutor som gick från Lägst ner, Minst pengar till Högst upp, Mest pengar. Svarsalternativen 
delades sedan in i variabler där de som hade angett något av de tre lägsta alternativen 
tillskrev en Låg familjeekonomi. De som kryssat alternativ fyra och fem ansågs ha en 
medelgod familjeekonomi och de som hade valt alternativ sex och sju ansågs ha en mycket 
god familjeekonomi.  

4.4 Analys 
Data för studien bearbetades och analyserades i programmet Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), version 22. 

För att besvara den första frågeställningen som undersöker mätinstrumentets faktorstruktur 
i en svensk ungdomskontext har en explorativ faktoranalys genomförts. En faktoranalys 
genomfördes för att undersöka om de förväntade latenta faktorerna som 
originalinstrumentet bygger på kunde förklara variationen i hälsorelaterad livskvalitet även 
bland skolungdomar i Västerås. Det finns två huvudmetoder som kan användas vid en 
faktoranalys, explorativ och konfirmatorisk. En explorativ faktoranalys (Exploratory Factor 
analysis) genomförs oftast i tidiga stadier inom forskning för att undersöka och få 
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information om variablernas relation i mätinstrumentet. En alternativ metod som 
rekommenderas i senare stadier i forskning är konfirmatorisk faktoranalys (Confirmatory 
Factor analysis). Denna metod är mer komplex och kan användas för att bekräfta hypoteser 
och teorier gällande strukturen bakom variablerna i mätinstrumentet (Pallant, 2013). 

Faktoranalysen i den här studien är en explorativ faktoranalys då den ena frågeställningen 
berör hur MMQL’s faktorstruktur ser ut. Analysen har genomförts enligt rekommendationer 
av Costello och Osborne (2005). De skriver att Maximum Likelihood bör användas som 
extraheringsmetod om studiens data är relativt normalfördelat. En annan extraheringsmetod 
som kan användas är Principal Axis Factor som rekommenderas om data inte är 
normalfördelat. Maximum Likelihood valdes att användas i studien då datamaterialet som 
analyserades från Liv och Hälsa Ung 2014 dels är stort och dels relativt normalfördelat.  

När extraktionsmetoden har valts ska det bestämmas vilken rotationsmetod som är mest 
lämplig. Här finns det två typer av metoder, dels den ortogonala som utgår ifrån att 
faktorerna inte går att korrelera med varandra, dels en oblik metod som tillåter faktorerna att 
korrelera med varandra. I studien har en oblik rotation, Promax, använts vilket tillåter 
faktorerna att korrelera med varandra. Analysen genererar bland annat en mönstermatris 
(Pattern Matrix) där laddningarna för varje enskild variabel i förhållande till respektive 
faktor åskådliggörs. I studien analyserades laddningarna och de frågor som laddade över 
0,32 och som inte korsladdade mot flera faktorer behölls i modellen (Costello & Osborne, 
2005). 

För att fastställa antalet latenta faktorer som bör ingå i modellen användes en kombination 
av Kaiser’s kriterium, ett egenvärde över 1,0 och en så kallad Scree plot. Ett egenvärde är 
detsamma som summan av en latent faktors laddningar kvadrerade. Scree plot är en graf 
över faktorerna och deras egenvärden. Från grafen går det att utläsa antalet faktorer som 
mest bidrar till variansen i datasetet. Ovanför den punkt i grafen där kurvan ändrar lutning 
och planar, vilket ofta sker kring egenvärde 1 är en tillförlitlig gräns för antal faktorer som 
bör inkluderas (Costello & Osborne, 2005). 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kan genomföras för att få ett värde på graden av de inkluderade 
variablernas gemensamma varians. KMO visar hur väl det extraherade faktorerna förklarar 
den totala variansen i hälsorelaterad livskvalitet, genom värden mellan 0 och 1,0 (Pallant, 
2013).  

För att besvara frågeställningarna som handlar om instrumentets inre reliabilitet har en 
Cronbach’s Alpha genomförts på totalskalan för MMQL samt för respektive delskala. 
Analysen går ut på att undersöka i vilken utsträckning totalskalan och delskalorna mäter 
samma sak (Pallant, 2013). Värdet som analysen visar bör överstiga 0,7 vilket indikerar att 
mätinstrumentet är lämpligt utformat samt att det finns en inre konsistens och god 
reliabilitet (Barmark, 2009). Test-retest metoden kan även användas för att undersöka den 
interna reliabiliteten och då genomförs två mätningar på samma deltagare vid olika tillfällen. 
Test-retest genomförs för att undersöka samstämmigheten mellan mätningarna vid de två 
tillfällena. En hög samstämmighet står för en hög reliabilitet, intern konsistens (Pallant, 
2013). Att genomföra test-retest på MMQL i studien hade inte var möjligt då redan inhämtad 
data, sekundärdata, från Liv och Hälsa Ung 2014 användes.  
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För att besvara den tredje frågeställningen har medelvärdet och standardavvikelsen på 
MMQL’s totalskala och respektive delskala undersökts, uppdelat på kön. Detta visar vilka 
områden killar respektive tjejer skattar sig lågt respektive högt och det går att se om det finns 
skillnader i den hälsorelaterade livskvaliteten mellan killar och tjejer. Medelvärdet är 
redovisat utifrån svarsalternativen 1-5. Standardavvikelsen har använts för att undersöka 
spridningsmått i relation till normalfördelningen och medelvärdet. I mitten på 
normalfördelningskurvan finns medelvärdet och desto längre ifrån medelvärdet ett 
observerat värde ligger, desto mindre vanligt är det (Andersson, 2013).  

Frågeställning fyra har besvarats utifrån en logistisk regressionsanalys där den beroende 
variabeln, låg hälsorelaterad livskvalitet, har analyserats i relation till flera oberoende 
variabler, kön, ålder, etnicitet och självskattade familjeekonomi. En logistisk 
regressionsanalys görs för att se sambandet mellan flera oberoende variabler och ett utfall. 
När en logistisk regression genomförs är det viktigt att se över sina variabler. Den beroende 
variabeln måste vara dikotom eller kategorisk vid analysen medan de oberoende variablerna 
kan vara dikotoma eller kontinuerliga. Om ett flertal oberoende variabler undersöks skapas 
olika modeller som påvisar olika saker (Andersson, 2013). I studien användes den 
dikotomiserade variabel Låg hälsorelaterad livskvalitet – Övrig (Normal/ hög) 
hälsorelaterad livskvalitet som beroende variabel och kön, ålder, etnicitet och 
familjeekonomi användes som oberoende variabel utifrån vad tidigare forskning visat.  

Det går även att utläsa om den aktuella oddskvoten i modellen är statistiskt signifikant 
genom konfidentintervall (95 %), om oddskvoten inte omfattar 1 är den statistiskt signifikant 
på 5-procentnivån. När en logistisk regressionsanalys ska genomföras är det viktigt att 
antalet individer som studeras inte är för få. Eftersom studien innehåller 2176 besvarade 
enkäter är en regressionsanalys att föredra. Om syftet med studien hade varit att undersöka 
graden av livskvalitet utifrån en poängskala från MMQL hade en linjär regressionsanalys 
varit möjlig att använda. Dikotomiseringen av livskvalitet genomfördes även för att kunna 
tolka resultatet enklare, utfallet kan förhållas till vad forskaren definierat som lågt och detta 
hade inte varit möjligt vid en linjär regressionsanalys. Syftet med studien var att undersöka 
skillnader i livskvalitet mellan grupperna Låg livskvalitet och Övrig livskvalitet (Andersson, 
2013). 

För att undersöka den externa validiteten användes Spearman’s rangkorrelationsanalys som 
genomförs för att mäta samband mellan en exponering och ett utfall. Analysen genomfördes 
mot två utfalls variabler, självrapporterat mående och självrapporterad ångest, då frågan om 
självrapporterad mående (hur mår du-frågan) inte är normalfördelad och på ordinalskalnivå 
valdes en icke-parametrisk metod. I analysen visar korrelationskoefficienten ett värde som 
står för styrkan och riktningen på sambandet, det går mellan 1 och -1. Ett samband med 
värdet 1 står för en perfekt positiv korrelation då den har högt värde på båda variablerna 
alternativt lågt värde på båda variablerna. Ett samband med värdet -1 står för en perfekt 
negativ korrelation då det visar ett högt värde på den ena variabeln och ett lågt värde på den 
andra variabeln. Om ett samband har värdet 0 finns det ingen korrelation. Spearman 
används om data är på ordinalskalnivå vilket innebär att värdena går att rangordna men det 
går inte att ange ett avstånd mellan värdena (Szklo & Nieto, 2014). Spearman’s 
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rangkorrelations användes även för att undersöka faktorstrukturen mellan MMQL’s 
totalskala och delskalorna.  

4.5 Kvalitetskriterier 

4.5.1 Validitet 

Validitet står för i vilken grad ett instrument mäter vad det avser att mäta. Validitetstest 
genomförs på instrument för att minska att systematiska och slumpmässiga fel ska uppstå 
eller vara så små som möjligt. Ett resultat som har hög validitet i en studie är likvärdigt med 
sanningen. Det finns olika sorters validitet, intern och extern. Intern validitet står för i vilken 
grad observationen är korrekt för den grupp som studeras. En hög intern validitet är 
väsentligt för att studien ska vara användbar (Bonita et. al, 2006). Det finns även en 
ytterligare sorts validitet vilket är begreppsvaliditet, extern validitet. Extern validitet innebär 
att mätinstrumentet jämförs mot närliggande begrepp eller mätinstrument (Olsson och 
Sörensen (2011). Syftet med studien var bland annat att undersöka aspekter av validitet och 
reliabilitet och den interna validiteten undersöks genom faktoranalysen. Mätinstrumentet 
anpassas till målgruppen genom faktoranalysen vilket gör att observationen för målgruppen 
är korrekt. I studien undersöktes även den externa validiteten utifrån hälsorelaterad 
livskvalitet, mot ett positivt och ett negativt utfall för att undersöka sambandet mellan 
exponering och utfall. Förhållandet mellan dessa två utfall och hälsorelaterad livskvalitet 
undersöktes med Spearaman’s rangkorrelationsanalys. Styrkan på korrelationen mellan 
livskvalitet och mående kan betraktas som stark, (Spearman's rho=0.677, p=0.000). De som 
känner hög hälsorelaterad livskvalitet känner även att de mår bra. Även sambandet mellan 
livskvalitet och självrapporterad ångest var statistiskt signifikant, (Spearman’s rho=-0,381, 
p=0,000). De som känner lägre livskvalitet känner ångest i större utsträckning än de som har 
hög hälsorelaterad livskvalitet. 

4.5.2 Generalisering 

Generalisering står för i vilken utsträckning studiens resultat går att representera en större 
population. För att en generalisering ska vara möjlig har urvalet en stor betydelse, de kan ses 
som en miniatyr av den större populationen (Patel & Davidsson, 2011). Liv och Hälsa Ung 
2014 är en totalundersökning vilket innebär att samtliga elever i årskurs 7 och 9 på 
grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet tillfrågas att delta i Västmanland. Studiens 
målgrupp har beskrivits ovan i metoden men även under resultatet för att skapa en bild av 
hur målgruppen ser ut vilket kan bidra till att resultatet kan generaliseras till liknande 
populationer. 

4.5.3 Reliabilitet 

I en studie är det viktigt att mäta instrumentets reliabilitet. Ett reliabilitetstest genomförs för 
att visa hur fritt instrumentet är från slumpmässiga fel. Ett reliabilitetstest kan genomföras 
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på olika sätt, dels test-retest metoden, dels intern konsistens. Vid test-retest metoden 
genomförs två mätningar på samma deltagare fast vid olika tillfällen. Överrensstämmelserna 
mellan mätningarna visar reliabiliteten. Det andra reliabilitetstestet, intern konsistens, mäter 
i vilken grad totalskalan och delskalorna mäter samma sak. Det mest användbara måttet för 
att mäta intern konsistens är Cronbach’s Alpa vilket användes i studien (Pallant, 2013). Ett 
test-retest har genomförts på MMQL i studien som har genomförts i Halmstad. Resultatet 
visade att 80 % av frågorna hade god överrensstämmelse mellan de två mätningarna medan 
de övriga 20 % visade måttlig överrensstämmelse (Einberg et al., 2013).  

4.6 Forskningsetiska principer 
Studien Liv och Hälsa Ung 2014 etikprövades innan den genomfördes vilket bör göras vid 
forskning som avser människor (Dnr 2013/464, a). I rapporten World medical association 
declaration of Helsinki benämns fyra grundläggande etiska principer som ska efterföljas vid 
forskning med människor vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (World Medical Association General Assembly, 
2013). Liv och Hälsa Ung 2014 har i sin ansökan beskrivit hur datainsamlingen för studien 
skulle genomföras vilket även följdes. Ansvariga lärare på skolan på stod för utdelning och 
insamling av enkäterna. Innan enkäterna delades ut till eleverna informerade läraren om 
frivilligt deltagande i studien samt om undersökningens utformning och syfte, vilket innebär 
att de följde informationskravet och nyttjandekravet. De säkerställde även för eleverna att 
studien följde konfidentialitetskravet då deltagandet var anonymt genom att använda 
löpnummer på respektive enkät. Lärarna förtydligade även att de elever som önskade att inte 
delta inte behövde fylla i enkäten, vilket står för att eleverna själva får ge samtycke till att 
delta. När eleverna fyllt i enkäten lämnades den till läraren som utan att titta på enkäten 
registrerade löpnummer. Efter registreringen lades samtliga enkäter i ett kuvert som förslöts 
framför eleverna (Dnr 2013/464, a).  

I ansökan har det tagits upp att deltagarna i undersökningen inte förväntas att utsättas för 
varken skada, smärta eller obehag. Dock kan enskilda personer uppleva vissa frågor som 
känsliga men då finns det möjlighet för de personerna att utesluta den eller de frågorna. 
Resultatet från undersökningen kommer enbart att redovisas som avidentifierat resultat och 
på gruppnivå (Dnr 2013/464, a). 

Liv och Hälsa Ung 2014 fick tillbaka ett beslut med rådgivande yttrande från den Regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala som godkände undersökningen. I beslutet togs det upp att 
forskningsprojektet egentligen inte innehåller forskning som kräver någon etikprövning eller 
godkännande. Etikprövningsnämnden tog upp i rådgivande yttrande att undersökningen kan 
genomföras utan några större hinder och de skickade även med rekommendationer inför 
genomförandet (Dnr 2013/464, b).  

Datamaterialet som använts för denna studie är sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2014. 
Under studiens gång har bara konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats genom att 
data har redovisats på gruppnivå vilket gör att enskilda individer inte kan identifieras i 
studien. Data som använts har bara varit till för att besvara studien syfte och har inte använts 
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till någonting annat. Informationskravet och samtyckeskravet har forskningsgruppen för Liv 
och Hälsa Ung 2014 tillämpat då de ansvarade för insamlingen av data.  

5 RESULTAT 

5.1 Beskrivning av urvalet gällande bakgrundsfaktorer 

Av de 2176 ungdomar som besvarade enkäten svarade 2171 på frågan om kön. Tabell 1 
redovisar bakgrundsfaktorerna kön, ålder, familjeekonomi samt etnicitet. Totalt i 
undersökningen var 47,1 % killar och 52,9 % tjejer. Uppdelat på årskurs var 48,2 % killar och 
51,8 % tjejer i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet var 46 % killar och 54 % tjejer vilket 
visar att uppdelningar på kön var väldigt jämnt fördelad. Respondenterna var mellan 14 och 
21 år, av ungdomarna var 40 % 15 år och 38 % 17 år. Ungdomarna fick i enkäten skatta deras 
familjs ekonomi och 68,5 % skattade sin familjeekonomi som medel. Ungdomarna fick även 
besvara en fråga om etnicitet, om ungdomen själv eller en förälder var förr utanför 
Skandinavien, 30,6 % besvarade att de inte hade skandinaviskt ursprung.  

Tabell 1. Tabell med ålder, kön, boende för socioekonomi, familjeekonomi. 

 
Bakgrundsfaktorer 

 
Grupp 

 
Antal 

 
Andel i % 

 
Kön 
 

 
Kille 
Tjej 
 

 
1023 
1148 

 
47,1 
52,9 

 
Ålder 
 

14-15 år 
16-17 år 
18-21 år 
 

885 
1055 
215 

41,0 
49,0 
10,0 

 
Familjens ekonomi 
 

Låg 
Medel 
Hög 

243 
1475 
434 

11,3 
68,5 
20,2 

 
Etnicitet 
 

 
Skandinavisk 
Icke skandinaviskt 

 
1503 
664 

 
69,4 
30,6 

5.2 Faktorstruktur för mätinstrumentet MMQL 
En utforskande faktoranalys genomfördes för att undersöka instrumentets faktorstruktur, 
det vill säga de underliggande (latenta) faktorerna som styr variationen i hälsorelaterad 
livskvalitet. Enligt analysen kan den hälsorelaterade livskvaliteten i en svensk 
ungdomskontext utifrån MMQL beskrivas utifrån sju underliggande faktorer. Det är samma 
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antal faktorer som den ursprungliga modellen för instrumentet med i stort sett samma 
latenta faktorer. Den slutgiltiga modellen i den här studien innehåller dock färre frågor, 33 
jämfört med 45 som originalet innehållet.  

I tabell 2 framgår det vilka frågor som laddar mot respektive faktor i modellen. De latenta 
faktorerna är ordnade efter hur stor varians de förklarar. Social funktion förklarar den största 
delen av hälsorelaterad livskvalitet, därefter kognitiv funktion, kroppsuppfattning, 
psykologisk funktion, livssyn, fysisk funktion och intima relationer. Faktorerna social 
funktion, livssyn och intima relationer innehåller samma frågor som originalmodellen. 
Frågorna 2, 4-5, 7-10, 14, 22-23, 33 och 38 har tagits bort från de övriga faktorerna i 
modellen för en ungdomskontext i Sverige. Frågorna valdes att tas bort då deras 
laddningsvärde ansågs vara lågt i jämförelse till de övriga frågorna, de förklarade inte lika 
stor varians. Modellen med 33 frågor förklarar 53,1 % av variansen.  

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

Frågor Social 
funktion 

Kognitiv 
funktion 

Kropps-
uppfattning 

Psykologisk 
funktion 

Livssyn Fysisk 
funktion 

Intima 
relationer 

F27 0,867       
F30 0,736       
F28 0,692       
F31 0,643       
F29 0,593       
F26 0,557       
F37  0,791      
F40  0,772      
F35  0,712      
F32  0,694      
F34  0,666      
F36  0,643      
F39  0,570      
F21   0,915     
F18   0,867     
F19   0,800     
F20   0,714     
F16    0,789    
F12    0,680    
F11    0,675    
F15    0,527    
F17    0,441    
F44     0,915   
F45     0,866   
F43     0,816   
F3      0,932  
F6      0,557  
F1      0,531  
F13      0,430  
F24       0,838 
F25       0,648 
F41       0,371 
F42       0,346 
Note: Modellen förklarar 53,1 % av variansen. 

 

Faktorkorrelationen mellan totalskalan och delskalorna har undersökt i Spearman’s 
rangkorrelationsanalys. MMQL’s totalskala korrelerade högst med faktorn Livssyn, 0,716 och 
minst med faktorn Kognitiv funktion, 0,556. Den starkaste faktorkorrelationen gällande 
delskalorna fanns mellan Social funktion och Intima relationer, 0,589. Den näst starkaste 
korrelationen fanns mellan Livssyn och Kroppsuppfattning, 0,490. 
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Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) redovisar de inkluderade faktorernas gemensamma varians och 
för faktorstrukturen som genomfördes i studien är 0,928 vilket tyder på en stark 
faktorstruktur. 

5.3 Intern reliabilitet 

Cronbach’s Alpha för mätinstrumentets MMQL’s totalskala och respektive delskalor beskrivs 
i tabell 4. Cronbach’s Alpha för den totala skalan visade 0,921 vilket indikerar mycket god 
intern reliabilitet. Samtliga delskalor ligger över 0,7 vilket är godtagbart och fyra av sju ligger 
över 0,8 vilket motsvarar en god inre reliabilitet. 

Tabell 4. Cronbach’s Alpha på mätinstrumentet MMQL’s totalskala samt respektive faktor.  

Totalskala och 
delskalor 

Cronbach’s 
Alpha 

MMQL 0,921 
Social funktion 0,856 
Kognitiv funktion 0,863 
Kroppsuppfattning 0,882 
Psykologisk funktion 0,782 
Livssyn 0,903 
Fysisk funktion 0,732 
Intima relationer 0,745 
 

5.4 Hälsorelaterad livskvalitet bland ungdomar 
Det finns en skillnad i den hälsorelaterade livskvaliteten mellan killar och tjejer i Västerås. 
Killar skattar sig ha bättre hälsorelaterad livskvalitet med ett medelvärde på 4,04 medan 
tjejer skattar sig ha lägre livskvalitet med ett medelvärde på 3,71 på totalskalan. På samtliga 
av delskalorna skattar sig killar högre än tjejer. För både tjejer och killar har den sociala 
funktionen högst medelvärde. Killar har lägst medelvärde på kognitiv funktion medan tjejer 
har lägst medelvärde på kroppsuppfattning.  

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse redovisat för killar och tjejer på totalskalan för MMQL och 
respektive delskala. 

 Medelvärde 
Killar 

Standardavvikelse 
Killar 

Medelvärde 
Tjejer 

Standardavvikelse 
Tjejer 

MMQL totalskala 4,04 0,48 3,71 0,54 
Social funktion 4,23 0,68 4,18 0,66 
Kognitiv funktion 3,64 0,75 3,42 0,78 
Kroppsuppfattning 4,02 0,74 3,40 0,91 
Psykologisk funktion 4,19 0,61 3,68 0,70 
Livssyn 4,02 0,83 3,68 0,91 
Fysisk funktion 4,05 0,71 3,74 0,78 
Intima relationer 4,10 0,73 3,89 0,79 
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5.5 Skillnader i hälsorelaterad livskvalitet 

För att undersöka skillnader i hälsorelaterad livskvalitet har en logistisk regressionsanalys 
genomförts. I modellen användes de fyra bakgrundsvariablerna som har beskrivits i början 
av resultatet som oberoende variabler (kön, ålder, familjeekonomi och etnicitet). Modellen 
som innehöll de fyra oberoende variablerna var statistiskt signifikant (p<.005), vilket innebär 
att det genom modellen går att skilja på respondenterna som har låg respektive övrig 
hälsorelaterad livskvalitet. Tabell 6 visar att tjejer är associerade med 2,8 gånger så stor 
sannolikhet för låg hälsorelaterad livskvalitet jämfört killar. Den variabel som är mest 
betydande för den hälsorelaterade livskvaliteten är familjens ekonomi som ungdomarna 
själva får skatta. En låg självskattad familjeekonomi är associerat med 6 gånger så hög 
sannolikhet för låg hälsorelaterad livskvalitet än de som anser sig ha god familjeekonomi. 
Statistiskt signifikanta skillnader fanns även delvis för ålder. För åldern 16-17 år är det 
sannolikt att ha en lägre hälsorelaterad livskvalitet än för åldern 14-15 år. För åldern 18-21 år 
finns det inte några statistiskt signifikanta skillnader i livskvalitet. Gällande etnicitet finns 
det inte heller några signifikanta skillnader i livskvalitet. 

Tabell 6. Logistisk regressionsanalys med hälsorelaterad livskvalitet som beroende variabel och kön, 
ålder, etnicitet och familjeekonomi som oberoende variabel. 

 Justerat  
 OR 95 % C.I. 
Kön  
   Kille 
   Tjej 

 
1,0 (ref) 
2,829 

 
- 
2,154- 3,714 

 
Ålder 
   14-15 år 
   16-17 år 
   18-21 år    

 
 
1,0 (ref) 
1,351 
1,409 

 
 
- 
1,033- 1,766 
0,914- 2,171 

 
Familjeekonomi 
   Hög 
   Mellan    
   Låg 

 
 
1,0 (ref) 
1,834 
6,178 

 
 
- 
1,243- 2,708 
3,917- 9,743 

 
Etnicitet 
   Skandinavisk 
   Icke skandinavisk 

 
 
1,0 (ref) 
0,890 

 
 
- 
0,750- 1,283 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen tar upp metodval, urval, bortfall, analys, kvalitetskriterier samt de etiska 
principerna.   

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Utifrån studiens syfte användes en kvantitativ ansats då en beskrivning av hälsorelaterad 
livskvalitet hos ungdomar samt en psykometrisk analys av mätinstrumentet MMQL valdes 
att undersökas. En kvantitativ ansats används ofta när en utbredning av olika förhållanden 
ska förklaras, tillexempel hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar (Eliasson, 2013). 
Kvalitativ forskning undersöker upplevelser och lägger vikten vid ord från intervjupersoner 
men eftersom syftet var att bland annat beskriva hälsoläget hos ungdomar hade en kvalitativ 
ansats inte varit lämplig och valdes därför bort. Om syftet däremot hade varit att undersöka 
ungdomars upplevelser att deras hälsorelaterade livskvalitet hade en kvalitativ ansats kunnat 
användas (Bryman, 2011).  

En deduktiv ansats har använts vilket innebär att befintliga teorier skapar hypoteser som 
sedan undersöks i studien (Patel & Davidsson, 2011). Då det finns tidigare studier som 
genomfört en psykometrisk analys av MMQL i Japan (Makiko et al., 2014) och 
Storbritannien (Hutching et al., 2007), som påvisat hög inre reliabilitet men olika många 
frågor i den slutgiltiga modellen var det av intresse att undersöka hur det såg ut i en svensk 
ungdomskontext. I Sverige har en psykometrisk utvärdering av MMQL bara delvis utförts 
(Einberg et al., 2013). 

Den valda studiedesignen, en observationsstudie med tvärsnittsdesign, valdes utifrån 
metodvalet och syftet. Det var en icke experimentell studie som skulle genomföras och syftet 
var delvis att beskriva hälsoläget och då passade denna studiedesign in. En begränsning med 
att använda tvärsnittsdesign är att exponering och effekt mäts samtidigt och det kan därför 
vara svårt att hitta ett orsakssamband. Det går inte att få fram någon tidsaspekt mellan 
exponering och utfall (Bonita et al., 2006). Om syftet med studien hade varit att undersöka 
orsakssamband hade en fall-kontrollstudie eller kohortstudie varit mer lämplig (Andersson, 
2013).  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Liv och Hälsa Ung 2014 är en totalundersökning som inkluderade elever i årskurs 7 och 9 i 
grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Västmanland. Urvalet för denna studie 
avgränsades till årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i Västerås. Årskurs 7 valdes bort då de 
inte fick besvara den fullständiga enkäten utan de fick besvara en kortare enkät med ett 
mindre antal frågor. En nackdel med att genomföra en totalundersökning är att kostnaderna 
runtomkring kan bli stora och en stor andel människor kan bli involverade i forskningen. När 



22 

det är många inblandade i en forskningsstudie finns det en risk att mätresultaten inte kan bli 
jämförbara för olika delar av studien om olik personal arbetar med undersökningen 
(Ejlertsson, 2012). När det gäller Liv och Hälsa Ung 2014 fanns det en forskargrupp som 
hade hand om all forskning och insamlingen av data genomfördes av lärare på skolan efter 
instruktioner från forskargruppen.  

Studien avgränsades till Västerås eftersom det är en medelstorstad med i princip bara tätort, 
jämfört med hela Västmanland som består av mindre orter och landsbygd. 
Levnadsförhållandena för ungdomar i Västerås kan därför ses som mer jämförbara inom 
Västerås än inom hela länet. På gymnasiet är det vanligt att elever pendlar in till Västerås och 
i enkäten gällande var eleven bor i Västerås finns det svarsalternativ för Västeråsområdena, 
alltså tätorten och sedan finns alternativet ”Annan kommun/stad”. Detta gör det svårt att 
identifiera var eleverna bor om de svarar ”Annan kommun/stad”.   

6.1.3 Bortfallsdiskussion  

Att delta i Liv och Hälsa Ung 2014 var frivilligt och drygt 6330 elever i Västmanland 
besvarade enkäten. Då Liv och Hälsa Ung 2014 är en totalundersökning skickades enkäterna 
ut till samtliga elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i 
Västmanland vilket minskar risken för urvals-bias. Andersson (2013) beskriver att urvals-
bias kan bidra till en snedvriden effekt beroende på hur urvalet väljs ut. I Liv och Hälsa Ung 
2014 har inte en specifik grupp elever valts ut utan samtliga elever i årskurs 9 i grundskolan 
och årskurs 2 på gymnasiet har erbjudits att delta. Utifrån syftet med denna studie 
avgränsades området till Västerås vilket resulterade i 2176 besvarade enkäter. 

I datamaterialet från Liv och Hälsa Ung 2014 för Västerås fanns det några frågor i enkäten 
som var obesvarade av ett antal elever. Varför eleverna valt att inte besvara frågorna går inte 
att säga men i vissa fall kan det tänkas att eleverna kände sig obekväma med att besvara 
frågorna trots anonymiteten i enkäten. Gällande frågan kön var det 0,2 %, fem elever, som 
inte besvarade frågan. Då skillnader mellan killar och tjejer har undersökts i studien och 
bortfallet för kön var litet tros bortfallet inte påverka resultatet.   

Ett internt bortfall står för att deltagare inte svarar på vissa frågor i en enkät (Olsson & 
Sörensen, 2011). Gällande frågorna för mätinstrumentet MMQL, som undersöker den 
hälsorelaterade livskvaliteten, låg det interna bortfallet på 1,3 % vilket är 28 elever. Det 
interna bortfallet för bakgrundsvariablerna varierade från 0 % till 1,1 %, från inga elever till 
23 elever som mest bortsett från livskvalitet. Gällande frågan om självrapporterat mående 
fanns det ett bortfall på 0,5% vilket motsvarar 10 elever. Att frågan inte har besvarats kan 
bero på att eleverna inte kände sig bekväma med att fylla i hur de verkligen mådde trots 
anonymiteten. Det finns även externa bortfall inom studier och det är de individer som av 
olika anledningar väljer att inte delta i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Det kan vara så att 
de som mår dåligt är frånvarande från skolan i större utsträckning än de som mår bättre, 
vilket leder till att andelen som mår dåligt underskattas i studien, det vill säga resultatet blir 
snedvridet.  
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6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Liv och Hälsa Ung 2014 var en totalpopulation vilket Ejlertsson (2012) beskriver som alla 
individer i en viss population. Detta innebär att alla individer i årskurs 9 i grundskolan och 
årskurs 2 på gymnasiet i Västmanland erbjöds att delta i enkäten. I denna studie avgränsades 
målgruppen till årskurs 9 och årskurs 2 i Västerås. Som nämnts i urvalsdiskussionen kan 
levnadsförhållanden se annorlunda ut för ungdomar som bor i tätort och för de som bor på 
landsbygden. Då Västerås är en tätort och detta är en relativt stor studie kan resultatet 
generaliseras till andra svenska ungdomar, framförallt i linkande tätorter.  

En individs livskvalitet påverkas utifrån hälsans bestämningsfaktorer och det kan därför vara 
svårt att generalisera resultatet till en vuxen kontext då möjligheten till bland annat ett arbete 
och en god ekonomi situation har större betydelse för en vuxen än för en ungdom (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). Resultatet visade inga signifikanta 
skillnader för den äldre ungdomsgruppen (18-21 år) och därför kan det även vara svårt att 
generalisera det till en äldre population.   

För att undersöka den externa validiteten för mätinstrumentet MMQL genomfördes 
Spearman’s rangkorrelationsanalys. Kontroll av validiteten genomförs för att undersöka i 
vilken grad ett instrument mäter det som det avser att mäta (Bonita et al, 2006). Hutching et 
al. (2007) undersökte validiteten för deras modell mot delskalor från instrumentet PedsQL. 
Resultatet visade ett samband mellan MMQL och delskalorna i instrumentet. För att 
undersöka om detsamma gällde för MMQL i denna studie användes två utfallsmått, ett 
positivt och ett negativt. Tyler et al. (2008) menar att hälsorelaterad livskvalitet bland annat 
är sambandet mellan hälsa och välmående vilket gör att självskattat mående och självskattad 
ångest är två användbara utfallsmått till analysen. Guyatt et al. (1993) skriver att 
hälsoområdet varierar mellan negativa och positiva aspekter i livet och därför kan det vara av 
betydelse att undersöka den externa validiteten genom två utfallsmått istället för ett. 
Analysen visade ett positivt samband mellan MMQL och självskattat mående och ett negativt 
samband mellan MMQL och självskattad ångest. Detta ger visst stöd att mätinstrumentet 
MMQL mäter det som avses mätas.  

En diskussion kring studiens inre reliabilitet finns under resultatdiskussionen.  

6.1.5 Analysdiskussion 

En explorativ faktoranalys genomfördes på mätinstrumentet Minneapolis-Manchester 
Quality of Life (MMQL) för att undersöka vilka latenta faktorer som förklarar variationen i 
hälsorelaterad livskvalitet i en svensk ungdomskontext. En explorativ faktoranalys användes 
då Pallant (2013) menar att den används för att undersöka variablers relation i 
mätinstrumentet vilket även var syftet i studien. Ett alternativ till en explorativ faktoranalys 
är konfirmatorisk faktoranalys men den används oftast senare i studier för att bekräfta olika 
hypoteser (Pallant, 2013). Einberg et al. (2013) har till viss del genomfört en psykometrisk 
utvärdering av MMQL i en svensk ungdomskontext, men inte gjort någon analys av 
instrumentets faktorstruktur. För att komplettera tidigare psykometriska analyser av MMQL 
gjordes därför en faktoranalys i en svensk ungdomskontext. 



24 

Datamaterialet från Liv och Hälsa Ung 2014 var relativt normalfördelat vilket gjorde att 
Maximum Likelihood användes som extraheringsmetod. Om datamaterialet hade varit 
mindre normalfördelat hade Principal Axis Factor varit en rekommenderad 
extraheringsmetod (Costello & Osborne, 2005). Den rotationsmetod som valdes i 
faktoranalysen är en oblik rotation, Promax, som tillåter faktorerna att korrelera med 
varandra. När en rotation genomförs i en faktoranalys framkommer de underliggande 
mönstren bland faktorerna. Vid en rotation fördelas variansen jämnare mellan de faktorer 
som är med i modellen, varje faktor kommer att korrelera starkare med några variabler och 
svagt med övriga. (Barmark, 2009).  

När mätinstrumentet anpassas till målgruppen som studeras förbättras den interna 
validiteten för instrumentet. När ett mätinstrument har hög validitet sägs det även vara 
likvärdigt med sanningen (Bonita et al., 2006). Att anpassa instrumentet till en målgrupp 
kan både vara en fördel och en nackdel. En fördel att anpassa det till målgruppen är just att 
ett mer trovärdigt resultat redovisas då det är anpassat. Men att anpassa ett instrument till en 
specifik målgrupp kan även bidra till att resultatet är svårare att generalisera till andra 
populationer.  

I studien har mätinstrumentets inre reliabilitet undersökts genom Cronbach’s Alpha vilket 
visade 0,921 för totalskalan och mellan 0,745 och 0,903 för delskalorna. Ett högt 
Chronbach’s Alpha innebär att instrumentet har en hög intern reliabilitet (Pallant, 2013). En 
alternativ metod för att undersöka den inre reliabiliteten är test-retest metoden vilket 
innebär att två mätningar genomförs på samma deltagare fast vid olika tillfällen (Pallant, 
2013). Nackdelen med att genomföra ett test-retest är att det blir högre kostnader för 
studien, mätningen måste som beskrivits ovan genomföras två gånger istället för en. Då 
sekundärdata användes i studien fanns ingen möjlighet att göra en andra mätning för att 
genomföra en test-retest metod vilket innebar att denna analysmetod uteslöts från studien.    

Spearman’s rangkorrelationsanalys genomfördes mot två utfall för att säkra att 
mätinstrumentets MMQL externa validitet. Spearman’s korrelationsanalys användes då 
frågan gällande självrapporterat mående inte var normalfördelad och på ordinalskalenivå. 
Om frågan kring självrapporterat mående hade varit relativt normalfördelad hade Pearson’s 
korrelationsanalys kunnat användas (Szklo &Nieto, 2014). Pearson’s går att använda om 
båda variablerna är på ordninalskalenivå samt även om en variabel är dikotomiserad. Frågan 
kring självrapporterat mående är på ordinalskalenivå och frågan kring självrapporterad 
ångest är dikotomiserad.  

För att undersöka sambandet mellan låg hälsorelaterad livskvalitet och olika 
bakgrundsvariabler användes en logistisk regressionsanalys. Variabeln för hälsorelaterad 
livskvalitet var dikotom med alternativen Låg hälsorelaterad livskvalitet och Övrig 
(normal/hög) hälsorelaterad livskvalitet och användes som beroende variabel i analysen 
vilket gjorde det möjligt att genomföra en logistisk regressionsanalys. Då den beroende 
variabeln var dikotomiserad hade en linjär regressionsanalys inte varit användbar eftersom 
den istället används om den beroende variabeln är kontinuerlig (Pallant, 2013). De 
oberoende variablerna i den logistiska regressionen var kön, ålder, etnicitet och 
familjeekonomi. Dessa variabler valdes utifrån vad tidigare forskning har visat. Till exempel 
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har Bisegger et al. (2005) kommit fram till att skillnader i hälsorelaterad livskvalitet finns 
mellan både kön och ålder. Braveman och Gruskin (2003) har i en studie kommit fram till att 
skillnader i hälsorelaterad livskvalitet även finns beroende på den socioekonomiska 
positionen.  

6.1.6 Diskussion om variabeltransformering 

Den totala kontinuerliga skalan för hälsorelaterad livskvalitet dikotomiserades till Låg 
hälsorelaterad livskvalitet och Övrig (normal/hög) hälsorelaterad livskvalitet utifrån 
standardavvikelse. Dikotomiseringen kan ha påverkat resultatet till viss del då det bara finns 
två grupper av livskvalitet. När uppdelningen av variabeln genomförts går det inte att urskilja 
hur många som har normal och hur många som har hög livskvalitet. Det kan även vara så att 
det finns individer som ligger på gränsen till låg livskvalitet men som nu klassas till 
normal/hög livskvalitet, vilket skulle kunna snedvrida resultatet. Om hälsorelaterad 
livskvalitet hade undersökts utifrån en poängradering från svarsalternativen hade det varit 
möjligt att genomföra en linjär regressionsanalys. Dikotomiseringen av skalan valdes att 
genomföras för att undersöka om det fanns en skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan två 
grupper.  

I enkäten fick eleverna fylla i ålder, och svarsalternativen delades sedan in i tre 
åldersintervall; 14-15 år, 16-17 år samt 18-21 år. En av anledningarna till att dela in 
deltagarnas åldrar i tre intervall var för att minska identifieringen av eleverna då det inte är 
så vanligt att vara 14 år i årskurs 9 och 21 år i årskurs 2. Att dela in eleverna i tre intervall 
bidrar också till att skillnader i den hälsorelaterade livskvaliteten kan analyseras mellan den 
yngre och äldre åldersgruppen. Dessa skillnader kan vara svåra att undersöka om åldrarna 
hade dikotomiserats eller om endast en grupp hade undersökts. När det finns tre 
åldersgrupper fanns det även en möjlighet att undersöka om en viss ålder har större 
betydelse för hälsorelaterad livskvalitet än de andra.  

Variabeln för familjeekonomi delades in i tre kategorier istället för att använda 
skattningsskalan på sju svarsalternativ från låg till hög familjeekonomi. En kategori stod för 
låg familjeekonomi, en stod för medelgod familjeekonomi och den sista stod för hög 
familjeekonomi. De tre kategorierna, låg, medel och hög har i studien använts för att 
undersöka skillnader i hälsorelaterad livskvalitet. Om ursprungliga sju svarsalternativen, 
hade använts hade analysen kunnat undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten mellan flera 
olika grupper.  

6.1.7 Etikdiskussion 

Det datamaterial som använts har hämtats från studien Liv och Hälsa Ung 2014 och för 
vilken Landstinget Västmanland har skickat in en etikansökan som blivit godkänd. När 
datainsamlingen genomfördes efterföljde Liv och Hälsa Ung 2014 de etiska principerna som 
finns när forskning med människor genomförs. Eleverna fick information innan enkäten 
delades ut att det var frivilligt att fylla i enkäten samt att deltagandet var anonymt. Det var 
elevernas lärare som ansvarade för att informationen gavs ut till eleverna innan enkäten 
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besvarades och det var även läraren som ansvarade för insamlingen av de besvarade 
enkäterna samt att de skicka tillbaka till dem till Centrum för Klinisk forskning. För att ta 
hänsyn till konfidentialiteten och minimera möjligheten att kunna identifiera eleverna 
efterfrågades varken namn, personnummer eller klass. Då forskarna för Liv och Hälsa Ung 
2014 inte samlade in enkäterna fanns det inte någon koppling mellan forskarna och 
deltagarna som skulle kunnat påverka hur eleverna svarade. Att enkäterna samlades in av 
läraren till klasserna tros inte ha påverkat elevernas svar i enkäterna då de fått information 
att enkäterna är anonymiserade och de direkt efter besvarandet lades i ett kuvert som förslöts 
i klassrummet för att sedan skickas vidare till forskaren. 

Datamaterialet för studien är sekundärdata och de etiska principerna har beaktats i den 
utsträckning som varit möjlig. Konfidentialitetskravet har följts då data har redovisats på 
gruppnivå vilket gör att individer inte går att identifiera. Datamaterialet har enbart använts 
för att besvara studiens syfte vilket bidrar till att nyttjandekravet har efterföljts. 
Informations- och samtyckeskravet tillämpas vid datainsamlingen och då sekundärdata 
använts i studien har ingen kontakt funnits med eleverna. Innan Liv och Hälsa Ung 2014 
genomfördes informerades eleverna om syftet med enkäten samt att deltagandet var frivilligt.    

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen diskuteras först utifrån faktoranalysen av mätinstrumentet MMQL och 
dess reliabilitet och validitet. Därefter följer en diskussion om skillnader i hälsorelaterad 
livskvalitet mellan grupper samt hur olika bakgrundsvariabler kan påverkan den 
hälsorelaterade livskvaliteten. 

6.2.1 Huvudfynd 

Syftet med studien var dels att psykometriskt utvärdera och anpassa mätinstrumentet 
Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument – Adolescent Form (MMQL) till en 
svensk ungdomskontext, dels att beskriva livskvaliteten bland unga i Västerås samt analysera 
ojämlikheter utifrån kön, ålder, familjeekonomi och etnicitet.  

Den modell som framkom i faktoranalysen innehöll sju latenta faktorer med 33 frågor och 
förklarade 53,1 % av variansen i modellen. Den faktor som förklarade mest varians var Social 
funktion och den innehöll samma frågor som originalmodellen. Den interna reliabiliteten 
undersöktes och visade goda resultat.  

Resultatet visade ett positivt samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och självskattat 
mående, ju bättre en individ mår desto högre livskvalitet tenderar den att ha. Ett negativt 
samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och självrapporterad ångest hittades vilket 
innebär att ju mer ångest en individ skattar sig ha desto lägre livskvalitet tenderar individen 
att ha.  

Det framkom skillnader mellan killar och tjejer gällande skattning hälsorelaterad livskvalitet. 
Killar skattade sig ha bättre hälsorelaterad livskvalitet än tjejer på både totalskalan och på 
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samtliga delskalor i MMQL. Statistiskt signifikanta skillnader i hälsorelaterad livskvalitet 
kunde ses utifrån kön, familjens ekonomi samt ålder men inte utifrån etnicitet. 
Sannolikheten för låg hälsorelaterad livskvalitet var 2,8 gånger så stor bland tjejer än bland 
killar. Störst skillnader sågs dock utifrån familjens ekonomi. I gruppen som skattade sin 
familjs ekonomi som låg var sannolikheten 6,1 gånger så stor än för de som skattade sin 
familjs ekonomi som hög.  

6.2.2 Diskussion om faktoranalys 

Faktorstrukturen som framkom i analysen hade samma antal faktorer som originalmodellen 
men enbart 33 frågor istället för 45 frågor. Modellen som framkom skiljde sig från både vad 
Hutching et al. (2007) kom fram till i Storbritannien och vad Makiko et al. (2014) kommit 
fram till i Japan. För att få fram ett så trovärdigt resultat för målgruppen som möjligt är det 
viktigt att mätinstrumentet är validerat, det vill säga att det är anpassat till målgruppen samt 
att det mäter det som avses att mäta (Einberg et al., 2013). Genom att undersöka 
faktorstrukturen i en svensk ungdomskontext och ta bort frågor som laddar lågt (under 0,32) 
i faktoranalysen anpassas instrumentet till målgruppen. Det kan uppkomma olika 
faktorstrukturer beroende på målgruppen och därför är det viktigt att genomföra en 
faktoranalys så att rätt instrument används på rätt målgrupp. När Hutching et al. (2007) 
genomförde en faktoranalys på ungdomar i Storbritannien kom de fram till en modell som 
innehöll 5 faktorer och 29 frågor. Att det skapas olika modeller av samma mätinstrument kan 
bero på vilket land och i vilken kontext analysen genomförs. Faktorstrukturen som framkom 
av analysen bestod av sju underliggande faktorer vilket är samma som ursprungsmodellen. 
De underliggande faktorerna liknar även den modell som Makiko et al. (2014) fick fram, dock 
valde de att slå samman faktorerna Social funktion och Intima Relationer.  

Högst faktorkorrelation erhölls mellan totalskalan för MMQL och delskalan Livssyn. Detta 
kan förklaras som att Livssyn hänger starkt samman med livskvalitet. Livskvalitet handlar 
om individens subjektiva upplevelser av sin fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och 
faktorn Livssyn berör hur nöjd individen är med livssituationen just nu vilket subjektiva 
upplevelser handlar om (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). 
Faktorkorrelationen för delskalorna visade högst korrelation mellan Social funktion och 
Intima relationer vilket kan tolkas att de faktiskt har inverkan och betydelse på varandra. 
Detta påvisar även Makiko et al. (2014) som i sin faktoranalys valt att slå samman faktorerna 
Social funktion och Intima relationer.  

6.2.3 Diskussion om intern reliabilitet 

I överrensstämmelse med tidigare forskning (Einberg et al., 2013; Hutching et al., 2007; 
Makiko et al., 2014) visade Cronbach’s Alpha god intern reliabilitet både för MMQL’s 
totalskala och för respektive delskalor. Ett godtagbart värde för den interna reliabiliteten bör 
ligga över 0,7 och samtliga delskalor i studien låg över det och för Hutching et al. (2007) 
visade samtliga delskalor över 0,7. I studien av Makiko et al. (2014) låg samtliga delskalor 
över 0,83, ett värde som indikerar god intern reliabilitet. Att tidigare studier och denna 
studie visar marginella skillnader i Cronbach’s Alpha kan bero på olika frågor har tagits bort i 
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faktoranalysen för de olika studierna. Då samtliga studier visar höga värden betyder det att 
totalskalan och delskalorna har god intern reliabilitet. I en tidigare studie gjord av Einberg et 
al. (2013) genomfördes ett test-retest som visade goda resultat. Att genomförs ett test-retest i 
denna studie hade inte varit möjlig då sekundärdata användes.  

6.2.4 Diskussion om skillnader i hälsorelaterad livskvalitet 

Mellan killar och tjejer i Västerås finns det en skillnad i den hälsorelaterade livskvaliteten. På 
både MMQL’s total skala och på samtliga delskalor skattar sig killar ha en bättre 
hälsorelaterad livskvalitet än tjejer. I denna studie framkom störst skillnad mellan kön vad 
gäller Kroppsuppfattning, Psykologisk funktion, Livssyn och Fysisk funktion. Svedberg et al. 
(2013) såg i sin studie störst skillnader i hälsorelaterad livskvalitet inom det Fysiska och 
Psykiska välbefinnandet, Kroppsuppfattning och Social funktion. Till skillnad från det 
resultatet som Svedberg et al. (2013) kom fram till var Social funktion det område där tjejer 
och killar nästan gav samma skattningar i denna studie. Social funktion var även den 
delskala som förklarade den största delen av hälsorelaterad livskvalitet i modellen från 
faktoranalysen. I definitionen av livskvalitet skapad av World Health Organization (1995) 
nämns det att livskvalitet handlar om bland annat individens upplevelser av livet men även 
sociala och fysiska förhållanden så som relationer och boendemiljö. En individs livskvalitet 
påverkas utifrån hälsans bestämningsfaktorer och förändras utifrån olika situationer i livet 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). Mätinstrumentet MMQL tar 
upp olika delar som berör hälsans bestämningsfaktorer vilket innebär att de som arbetar med 
att förbättra hälsan hon ungdomar kan ta del av resultat från MMQL för att kunna veta vilket 
område de ska prioritera sina insatser till.  

Trots att folkhälsoinsatser ska vara prioriterade för målgruppen barn och unga framkommer 
det i denna studie och i tidigare studier (Bisegger et al., 2005; Michel et al., 2009; Svedberg 
et al., 2013) att killar har bättre hälsorelaterad livskvalitet än tjejer. Detta tyder på att det 
finns skillnader i den hälsorelaterade livskvaliteten hos ungdomar. Ålder är en faktor som har 
betydelse för skattningen av hälsorelaterad livskvalitet. Michel et al. (2009) kom i deras 
studie fram till att runt 8 års ålder skattar tjejer och killar en liknande nivå av hälsorelaterad 
livskvalitet men att tjejer vid stigande ålder skattar en lägre hälsorelaterad livskvalitet. Detta 
kan kopplas ihop med resultatet från denna studie som visade att ungdomar i åldern 16-17 
års ålder har en statistiskt signifikant lägre hälsorelaterad livskvalitet än för de som är 14-15 
år.  

Självskattad familjeekonomi var den variabel som var mest betydande för den 
hälsorelaterade livskvaliteten. En låg familjeekonomi var associerad med 6 gånger så hög 
sannolikhet för låg hälsorelaterad livskvalitet oavsett kön. I linje med detta visade Hutton et 
al. (2014) att låg socioekonomisk position ökar sannolikheten för låg självskattad psykisk 
hälsa, en faktor inom mätinstrumentet MMQL. Detta var dock endast signifikant för killar i 
årskurs 6. Om studien hade undersökt totalskalan för MMQL finns det möjligheter att det 
kunde sett annorlunda ut med tanke på resultatet från denna studie. Hutton et al. (2014) såg 
även att tjejer vars föräldrar var utlandsfödda skattade en bättre psykisk hälsa vilket 
författarna såg som en skyddsfaktor. I denna studie visade etnicitet inga statistiskt 
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signifikanta skillnader gällande livskvalitet. Frågan om etnicitet efterfrågade både om eleven 
eller om någon av föräldrarna var födda i Skandinavien eller utanför Skandinavien vilket kan 
ha påverkat att det inte uppkom några skillnader. Haas (1999) tar i sin definition av 
livskvalitet upp att det berör bland annat kultur och miljö.  

Ålder, kön, etnicitet och familjeekonomi är de variabler från hälsans bestämningsfaktorer 
som har undersökts om de har betydelse för ungdomars hälsorelaterade livskvalitet i 
Västerås. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan i hälsorelaterad livskvalitet mellan 
åldersgrupperna 14-15 år och 16-17 år där den äldre åldersgruppen skattade en lägre 
hälsorelaterad livskvalitet än den yngre. Signifikanta skillnader framkom även i 
familjeekonomi där en låg familjeekonomi var associerad med 6 gånger så hög sannolikhet 
för låg hälsorelaterad livskvalitet. Att det finns så här stora skillnader gällande hälsorelaterad 
livskvalitet hos olika grupper kan bero på att individer har olika tillgångar till resurser i 
samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  

Den sociala faktorn är den faktor som förklarar mest varians i den slutgiltiga modellen av 
MMQL. Detta ligger väl i linje med vad World Health Organization skriver om att sociala 
förhållanden är en del av vad livskvalitet handlar om (World Health Organization, 1995). 
Kognitiv funktion var den faktor som visade näst mest varians i modellen och den berör 
uppfattningar kring skolmiljön och skolprestationer. Guyatt et al. (1993) menar att både 
positiva och negativa aspekter i livet påverkar hur en individ mår. Om en elev uppfattar att 
den har svårigheter i skolan kan detta påverkar livskvaliteten och individens hälsa.  

6.3 Styrkor och svagheter med studien 

En styrka är att urvalet för studien, målgruppen elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 
2 på gymnasiet i Västerås, bidrog till ett stort antal deltagare. 2176 ungdomars enkätsvar 
analyserades vilket bidrog till att skillnader mellan flera olika bakgrundsvariabler kunde 
undersökas. Då det är ett stort antal deltagare för studien bidrar även detta till en möjlighet 
att generalisera resultatet till andra ungdomskontexter.  

Då en faktoranalys inte har genomförts på Minneapolis-Manchester Quality of Life (MMQL) i 
en svensk ungdomskontext är det en styrka i denna studie. En svaghet med att genomföra en 
faktoranalys av MMQL på målgruppen i studien kan vara att den blir extra anpassad till just 
denna målgrupp. Detta kan bidra till att resultatet kan bli svårare att generalisera till andra 
populationer.  

Ytterligare en styrka med studien är att analyserna har anpassats utifrån syfte och 
frågeställningarna. Alternativa analyser har nämnts i metod och diskussion och har även 
diskuterats varför de inte har använts.  
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7 SLUTSATSER 

En psykometrisk utvärdering av mätinstrumentet Minneapolis-Manchester Quality of Life 
(MMQL) resulterade i en modell bestående av sju underliggande faktorer, Fysisk funktion, 
Kognitiv funktion, Psykologisk funktion, Kroppsuppfattning, Social funktion, Intima 
relationer samt Livssyn. Modellen bestod av 33 frågor istället för 45 frågor som 
originalmodellen. Modellen visade goda psykometriska egenskaper och är användbar i en 
svensk ungdomskontext. Den interna reliabiliteten visade goda resultat.  

Ungdomars hälsorelaterade livskvalitet är generellt sett god och i linje med av andra 
internationella studier visat. Dock finns det skillnader i den hälsorelaterade livskvaliteten 
mellan grupper. Tjejer har sämre livskvalitet än killar, äldre ungdomar har sämre än yngre 
och de med låg familjeekonomi har sämre livskvalitet än de med hög familjeekonomi. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
För att bekräfta den slutgiltiga modellen av mätinstrumentet MMQL behövs ytterligare 
forskning och psykometrisk utvärdering av MMQL i en svensk ungdomskontext.  

För att undersöka ungdomarnas uppfattning av mätinstrumentet kan kvalitativa studier 
genomföras och intervjuer eller fokusgrupper kan användas. Genom detta finns det möjlighet 
att få fram förbättringsmöjligheter till mätinstrumentet. Instrumentet MMQL skulle även 
kunna värderas mot andra instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet som är 
utvärderade bland svenska ungdomar.  

Då det fanns tidigare forskning som påvisat att föräldrars ursprung kan ha en positiv 
inverkan på tjejers hälsorelaterade livskvalitet kan det finnas intresse att undersöka detta 
vidare.  
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BILAGA 1. MMQL FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 
Hur pass väl stämmer dessa 
påståenden in på dig? 
 Mycket sant Delvis sant Varken sant 

eller falskt 
Delvis falskt Mycket falskt 

1. Jag har mycket energi � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

2. Jag behöver mycket tid för att 
vila under dagen � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
3. Jag har mycket energi för att 
springa eller idrotta � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
4. Det är många saker som jag 
inte kan göra på grund av min 
hälsa 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

5. Det är många saker som jag 
inte kan göra på grund av mina 
armar eller ben 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

6. Jag tittar hellre på än deltar i 
lekar eller sport � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Hur ofta känner du dig? 
 Aldrig Sällan Ibland För de mesta Hela tiden 
7. Ledsen � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
8. Arg � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
9. Trött under dagen  � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
10. Ensam � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
11. Rädd � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
12. Ängslig eller nervös � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
13. Stark och frisk � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
14. Orolig för att dö � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
15. Orolig för din hälsa � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
16. Orolig för saker i allmänhet � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
17. Inte lika bra som de flest 
andra (underlägsen dem) � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
Din kropp och ditt utseende 
 Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska 

missnöjd 
Mycket 

missnöjd 
18. Hur nöjd är du med din vikt? � � � � 
19. Hur nöjd är du med hur du ser ut? � � � � 
20. Hur upplever du din kropps utveckling? � � � � 
 
 Mycket sant Ganska sant Varken sant 

eller falskt 
Inte särskilt 

sant 
Inte alls sant 

21. Jag gillar min kropp som den 
är � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hur pass väl stämmer dessa påståenden på hur  
du känner kring din fysiska utveckling? 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer Varken eller Instämmer 

inte 
Instämmer  

inte alls 
22. När andra ser på mig tror de att 
jag är sent utvecklad � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
23. Jag är obekväm med hur min 
kropp håller på att utvecklas � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
Relationer och intressen 
 Mycket sant Ganska sant Varken sant 

eller falskt 
Inte särskilt 

sant 
Inte alls sant 

24. Jag tycker det är svårt att få 
vänner � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
25. Jag känner mig utanför i 
grupper med personer i min egen 
ålder 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

26. Andra personer gillar att vara 
med mig � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
27. Jag har mycket gemensamt med 
mina vänner � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
28. Jag kommer bra överens med 
andra i min egen ålder � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
29. Jag har många nära vänner � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
30. Jag har liknande intressen som 
andra personer i min egen ålder � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
31. Att vara tillsamman med andra 
ger mig en bra känsla � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
32. Har du svårt att koncentrera dig 
i skolan? � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
33. Har du svårt att koncentrera dig 
vid andra tillfällen (t.ex. spel, 
datorspel, eller läsning)? 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

34. Hur ofta är det svårt för dig att 
göra läxor eller plugga? � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
35. Hur ofta behöver du med hjälp 
med skolarbeten än andra i din 
klass? 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 
Ange hur mycket svårigheter du har 
 Inga Lite Vissa Ganska 

mycket 
En hel del 

36. Hur svårt har du att komma ihåg 
saker i skolan? (el. jobbet, om du 
har ett) 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

37. Hur svårt har du att koncentrera 
dig på skolan? (el. jobbet, om du har 
ett) 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

38. Hur svårt har du att läsa och 
skriva? � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
39. Hur svårt har du med 
matematik och att räkna? � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
40. Hur svårt har du med ditt 
skolarbete jämfört med andra i din 
klass? 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 
Mer om relationer 
 Mycket sant Ganska sant Varken sant 

eller falskt 
Inte särskilt 

sant 
Inte alls sant 

41. Jag tycker det är lätt att ha en 
fysiskt nära relation � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
42. Jag känner mig självsäker när 
jag är med personer av motsatt kön � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
 



 

 

Hur pass väl stämmer påståendena  
överens med din syn på livet? 
 Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer  

inte alls 
43. Jag är nöjd med hur saker är � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
44. Jag är nöjd med livet i 
allmänhet � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
45. I allmänhet är jag nöjd med 
min nuvarande livssituation � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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