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Sammanfattning
Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar i åldersgruppen 16-19 år upplever sin
livskvalitet samt att undersöka om det finns skillnader i hur flickor och pojkar upplever sin
livskvalitet. Studien genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige i januari 2008 och är
en empirisk kvantitativ tvärsnittsstudie med beskrivande och jämförande design. Sammanlagt
deltog 90 elever, 47 flickor och 43 pojkar. Författarna använde sig av instrumentet Life
Satisfaction Questionnaire (LSQ). Huvudresultatet visade att hela undersökningsgruppen
skattade högst livskvalitet i faktorn fysiska symtom. Lägst livskvalitet upplevde eleverna sig
ha i faktorerna kvaliteten i vardagslivets meningsfulla och roliga aktiviteter. I jämförelsen
mellan könen, fanns signifikanta skillnader i upplevd livskvalitet. Pojkarna upplevde
signifikant färre fysiska symtom än flickorna. Flickorna i sin tur upplevde kvaliteten i
relationer till vänner och närstående signifikant högre än pojkarna. Ungdomarna bedömde
sina studieresultat och sin förmåga att klara av studierna som goda, flickor hade på dessa
frågor skattat signifikant högre värden än pojkarna. De flesta eleverna upplevde sig inte som
mobbade. På frågan om nedstämdhet hade en tredjedel av ungdomarna uppgett att de i viss
utsträckning eller mer känt sig nedstämda. På denna fråga hade pojkarna skattat signifikant
högre värden än flickorna.

Nyckelord: Livskvalitet, tonåring, könsskillnader

Abstract
The purpose of this study was to describe how adolescents in the age of 16-19 experience
their quality of life and to explore if there are any differences between the sexes.
The study was carried out at a high school in Sweden during January 2008 and is an
empirical, quantitative cross sectional study with a descriptive and comparative design. The
final sum of participants were 90, 47 girls and 43 boys. The authors used the Life Satisfaction
Questionnaire. The results of the study showed that the highest scores were found in physical
symptoms. The teenagers scored lowest in the everyday life’s fun and meaningful activities.
The result showed differences between the sexes, boys rated significantly higher quality of
life than girls in physical symptoms, whereas girls rated their quality of life significantly
higher in relations to family members and friends. The teenagers estimated their study result
and their ability to manage their studies as rather good, in these subjects, the girls rated
significantly higher scores than the boys. The majority of the students did not feel harassed. A
third of the adolescents stated that they had felt depressed in some degree or higher. In this
question, the boys rated significantly higher scores than the girls.

Keywords: Quality of life, adolescents, gender differences

Förord
Författarna vill tacka alla deltagande elever, lärare och rektor på skolan där studien
genomfördes. Tack för visat intresse för denna studie och för ert positiva bemötande.
Vi vill också tacka Per-Arne och Bengt för all hjälp med SPSS. Tack också till Marianne
Carlsson för att vi fick använda instrumentet LSQ.
Slutligen vill vi tacka vår handledare Annika Nilsson som med sitt engagemang har stöttat
och peppat oss hela vägen igenom detta arbete samt våra studiekamrater för sällskap och
många skratt under resans gång. Tack till er alla!
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1. Introduktion
Livskvalitet är ett begrepp som sällan relateras till tonåringar. Få studier har gjorts i Sverige
med fokus på detta ämne, som berör unga människor i tonåren och hur de skattar sin
livskvalitet. Det är därför svårt att få en klar bild av vad livskvalitet betyder för unga
människor (1). Denna studie beskriver hur ungdomar upplever sin livskvalitet i stort, och om
skillnader finns mellan hur flickor och pojkar upplever sin livskvalitet.

1.1 Livskvalitet

Det finns fler än ett sätt att beskriva vad livskvalitet är. Viktigt är att människan i sin
subjektiva upplevelse själv känner att hon har en hög grad av livskvalitet och att i första hand
få de mest grundläggande behoven tillfredsställda. De grundläggande behoven beskrivs som
att uppleva välmående, lycka, kärlek, personlig utveckling, respekt och vänskap men viktigt
är också att utbilda sig, att ha ett arbete och därmed en god ekonomi. Begreppet livskvalitet
har blivit så utbrett att det nästan har blivit en kliché, det är flitigt använt både i
undersökningar och dagligt tal runt hälsa och social omsorg (1). Föreliggande studie mätte
den generella livskvaliteten hos ungdomar, inte enbart den sjukdomsspecifika.

I flera studier (2,3,4,5) där livskvalitet som begrepp finns beskrivet förklaras definitionen med
att det är multidimensionellt samt att många faktorer spelar in. Varje människa är unik och
varje människas subjektiva uppfattning av välbefinnandet och vad livskvalitet är, ger en
förståelse för att det är människans egen uppfattning av sin hälsa samt det holistiska samspelet
mellan fysiska, psykiska och sociala komponenter. Inom hälsovården bedöms därför hälsans
effekt på livskvaliteten hos individen med andra faktorer i beaktande än fysiska (2,3,4,5).

I en studie (1) har välmående förklarats av ungdomar som en viktig del i livskvaliteten och att
den mentala hälsan har stor inverkan på välbefinnandet. En god självkänsla visade sig vara
grundläggande, eftersom den inverkar på livets alla aspekter och påverkar hur man mår.
Resultatet visade också att fysisk aktivitet ledde till att ungdomarna höll sig friska, kände sig
nöjda med sig själva och sin kropp. En stressfri tillvaro med en känsla av trygghet,
gemenskap, glädje och kärlek, förmågan att kunna njuta av livet och att utvecklas som person
genom erfarenheter stärker självkänslan (1).
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Nationalencyklopedin (6) beskriver att livskvalitet handlar dels om sådant som är mätbart, till
exempel att ha ett arbete, bostad, den ekonomiska situationen och frihet men också den egna
uppfattningen av om man har det bra eller inte, vilket påverkas av hälsotillståndet, samt att ha
möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sina egna prioriteringar (6).

Att mäta livskvalitet hos barn kan vara svårt, i takt med att människan växer och utvecklas så
förändras förståelsen för hälsa och livskvalitet. Utvecklingen sker både fysiskt och
intellektuellt, genom flera olika mognadsstadier och därmed förändras också vårt sätt att se på
vår hälsa och vårt välbefinnande (2). Detta har lett till att livskvalitet, i synnerhet hos barn och
ungdomar, är ett område som på senare år uppmärksammats och studerats i flera studier
(4,7,8).

1.2 Tonåringar

Utifrån sett kan tonåringar, i föreliggande studie ungdomar mellan 16-19 år, verka ha en
problem- och bekymmersfri vardag, de har framtiden i sina händer och har alla möjligheter att
forma sin framtid. De behöver ännu inte ta det ansvar som vuxenlivet kräver (9). Dock kan
pressen upplevas som stor och kravfylld då ungdomarna förväntas göra val som kan påverka
stora delar av deras framtid samtidigt som de befinner sig i en känslig period, där de kanske
inte riktigt har hittat sig själva och vet vem de vill vara. De behöver därför stärkas i sig själva,
få stöd och uppmuntran till hälsosamma relationer samt till en hälsosam livsstil, detta kan ha
en positiv inverkan i deras framtid (9). Det stämmer överens med tidigare studier (10, 11) som
visat att hög grad av livskvalitet, goda relationer till familj och vänner samt upplevelsen av
mindre stress och oro lägger grund för hur tonåringar hanterar dessa områden i vuxen ålder.

Tonårsperioden är ett stadium i livet när det sker många förändringar, både mentalt och
fysiskt. Förändringar sker även i relationen mellan föräldrar och barn, i skolan, bland
jämnåriga samt i kognitiv och emotionell förmåga (12,13). Många nya erfarenheter och
upplevelser på vägen till att bli en självständig individ sker. Grupptryck från kompisar och de
förväntningar de har på sig själva kan gå ut över välbefinnandet.

Denna grupp av människor har i stor utsträckning blivit förbisedda när studier kring
livskvalitet gjorts då dessa undersökningar till största delen fokuserat på vuxna människor
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(14), men på senare år har intresset ökat för denna grupp då flera studier (4, 7, 8) visat vikten
av att lägga fokus på ungdomars uppfattning av sin livskvalitet.
Det är viktigt att kartlägga ungdomars livskvalitet för att få en förståelse för hur ungdomar
upplever sin tillvaro och samspelet mellan fysisk hälsa i förhållande till familj och vänner,
bilden av hur de ser på sig själva, mental hälsa och skola (15).

Vuxna människor, andra än föräldrarna, som vistas runt tonåringar i det dagliga livet t.ex. de
som arbetar i skolor, inverkar troligen på unga människors beteende (16). Den mentala hälsan
och livskvaliteten hos barn och ungdomar påverkas avsevärt av skolmiljön (17).
Kontinuerlig kontakt med lärare och välkända klassrumsmiljöer har visat sig framkalla en
känsla av kontinuitet, samband och trygghet bland eleverna som hjälpt dem att övervinna
hinder och utmaningar (18). En bättre förståelse för hur tonåringars livsförhållanden ser ut
och hur deras subjektiva erfarenheter upplevs kan bidra till att skapa en miljö kring dem för
att underlätta deras känsla för välbefinnande och därigenom stärka deras individuella resurser
för framtiden.

1.3 Skillnader mellan flickor och pojkar

Få studier har genomförts för att studera skillnader mellan flickor och pojkars upplevda
livskvalitet. Barn skattar högre fysisk och psykisk livskvalitet än ungdomar. Under uppväxten
framträder könsskillnaderna i upplevd livskvalitet. Det fysiska och psykiska välmåendet
skattas högre hos pojkar än hos flickor (19). I takt med ökad ålder skattar flickor lägre
livskvalitet i mycket högre utsträckning än pojkar. Speciellt för flickor är puberteten en period
som upplevs mer fysiskt påfrestande än för pojkar som skattar sin livskvalitet högre än flickor
(19). Flickors fysiska förändring under puberteten, tillsammans med förväntningarna på deras
utseende samt synen på dem som objekt, upplevs som svåra att hantera (20). Flickor
rapporteras ha en större sårbarhet om deras sociala relationer skadas (21).

Flera studier (19,20,21) har visat att pojkar är mer utåtagerande, förväntas att vara tuffa och
macho och att inte visa känslor till skillnad från flickor som hellre söker stöd hos vänner och
familj, för att tala om hur de känner. Ökad kunskap gällande ungdomars syn på välmående
och livskvalitet behövs då den vuxna människans känsla av välbefinnande läggs till grund
redan under tonåren.
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1.4 Problemområde

Ungdomars upplevelse av livskvalitet är ett område som fått ökad uppmärksamhet, genom att
allt fler studier utförts. Ökad kunskap behövs kring hur denna grupp av människor ser på sin
livskvalitet. Skillnader mellan könen och hur de upplever sin livskvalitet framträder ofta i
ungdomsåren, även detta är ett område som behöver mer uppmärksamhet. För sjuksköterskor
och annan vårdpersonal kan ökad förståelse inom detta område underlätta för att hjälpa
individen att underhålla och bevara hälsan för att både i nuet och i framtiden uppleva en god
livskvalitet. Att ha kunskap om skillnader i upplevd livskvalitet mellan könen underlättar
bemötandet samt ger ökad förståelse för ungdomar, dels som grupp men också individuellt.
Få studier har gjorts i Sverige med fokus på hur unga människor i tonåren skattar sin
livskvalitet. Det är därför svårt att få en klar bild av vad livskvalitet betyder för unga
människor (1).

1.5 Syfte

Syftet med studien var att beskriva hur flickor och pojkar i åldersgruppen 16-19 år upplever
sin livskvalitet samt att studera om skillnader fanns i hur flickor och pojkar upplever sin
livskvalitet.

1.6 Frågeställningar

1. Hur upplever ungdomar i åldersgruppen 16-19 år sin livskvalitet?
2. Finns det några skillnader i hur flickor och pojkar i åldern 16-19 år upplever sin
livskvalitet?

2. Metod
2.1 Design

Studien är en empirisk kvantitativ tvärsnittsstudie med beskrivande och jämförande design.
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2.2 Urval och undersökningsgrupp

Till studien valdes 109 elever i åldrarna 16-19 år som gick i årskurs 1-3 på ett kommunalt
gymnasium i Mellansverige. Valet av skola gjordes utifrån ett geografiskt
bekvämlighetsurval. Under tiden studien utfördes fanns det ett urval av 15 program med olika
inriktningar (n= 850 elever). Programmen eleverna i undersökningsgruppen gick i var barn
och fritid-, samhälls-, media- och estetiska programmet med inriktning mot musik. För att få
en jämn spridning mellan flickor och pojkar valdes gymnasieprogram med ungefär samma
antal pojkar som flickor. Studien genomfördes under några dagar i januari månad 2008. På
grund av sjukdom och ledighet deltog sammanlagt 91 elever i studien, av dessa hade en elev
svarat på mindre än hälften av frågorna, vilket gjorde att den eleven togs bort från studien.
Det slutliga antal elever som deltog i studien var 90, 47 flickor och 43 pojkar med en
medelålder på 17 år. Fem av eleverna hade inte uppgett ålder.

2.3 Datainsamlingsmetod

Enkäten som användes i studien var Life Satisfaction Questionnaire (LSQ) och består av 34
frågor. Enkäten är framtagen av Carlsson och Hamrin (22) vid Uppsala och Linköpings
universitet för att mäta upplevd livskvalitet/livstillfredsställelse hos kvinnor med bröstcancer.
Författarna valde i denna studie att enbart använda sig av begreppet livskvalitet, detta begrepp
ansåg författarna bäst beskrev ungdomarnas upplevelser ur alla dimensioner. Enkäten har
provats på både män och kvinnor i olika åldrar för att mäta reliabilitet, validitet samt för att få
normdata för jämförelser.

Enkäten innehåller dimensionerna: den fysiska hälsan, tillfredsställelsen med den sociala
situationen inkluderande arbete, boende och ekonomi, kvaliteten på vardagslivets aktiviteter,
kvaliteten hos relationerna med nära vänner och familjemedlemmar och slutligen en total,
allmän känsla av tillfredsställelse med livet. Dessa dimensioner delas i 7 olika faktorer:
Fysiska symtom, Sjukdomspåverkan, Kvaliteten i vardagslivets aktiviteter - roliga, Kvaliteten
i vardagslivets aktiviteter - meningsfulla, Socioekonomisk situation, Kvaliteten i relation till
de närstående och Kvaliteten i relation till en nära vän/vänner.

Enkätens svarsalternativ är graderade i 7 gradiga skalor. Exempel på en fråga: I vilken
utsträckning har du besvärats av illamående den senaste veckan? Där svarsalternativ 1
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motsvarar ”i mycket hög utsträckning”, 2 ”i hög utsträckning”, 3 ”i ganska hög utsträckning”,
4 ”i viss utsträckning”, 5 ”i liten utsträckning”, 6 ”nästan inte alls”, 7 ”inte alls”. Ett
motsvarar en låg grad av livskvalitet medan sju motsvarar en hög grad av livskvalitet. Den del
av enkäten som innefattade yrkesarbete, valdes bort med tanke på att studien riktade sig till
ungdomar i skolåldern.

Enkäten kompletterades med ett tilläggsblad, där deltagaren kunde fylla i kön och ålder. De
kunde också fylla i om de hade något extrajobb och om de ägnade sig åt någon fritidsaktivitet,
dessa frågor besvarades med ”ja” eller ”nej”. De resterande frågorna på tilläggsbladet var om
de känt sig mobbad och om de känt sig nedstämda, hur de upplevde sina studieresultat samt
sin förmåga att klara studierna. Dessa frågor besvarades liksom LSQ med 7-gradiga skalor,
där svarsalternativ ett motsvarar en låg grad av livskvalitet respektive sju motsvarar en hög
grad av livskvalitet. Sist i tilläggsbladet fanns utrymme att beskriva sin upplevelse av
skolan/skolgång med tre adjektiv. Det fanns också möjlighet att skriva kommentarer i
enkäten, dessa inklusive tilläggsfrågorna, kommer författarna att presentera i uppsatsens
resultat.

2.4 Tillvägagångssätt

Författarna har fått tillstånd av Carlsson och Hamrin att använda instrumentet LSQ. Tillstånd
söktes även skriftligt till Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Skolans rektor
besöktes och informerades både muntligt och skriftligt, om studien och dess syfte. Författarna
fick av rektor på den berörda skolan en lista på alla program, innehållande information om
antal elever, samt hur många flickor och pojkar som gick i de olika klasserna. Rektor fick ta
del av både enkät och missivbrev. Efter att tillstånd beviljats från rektor, Carlsson och Hamrin
samt Forskningsetiska rådet, kontaktades respektive lärare för de utvalda klasserna för att
komma överens om en passande tidpunkt för att dela ut enkäterna. Information gavs till
eleverna både muntligt och skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst
kunde avbryta studien, samt att deras medverkan i denna undersökning var anonym.
Enkäterna delades ut personligen av författarna vilka också var närvarande och samlade in
dem utanför klassrummet när enkäten var ifylld.
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2.5 Dataanalys

Beskrivande statistik, så som medelvärde, procent och standardavvikelse (23) användes för att
beskriva resultatet av elevernas upplevelse av sin livskvalitet. För att se om det fanns
skillnader i upplevd livskvalitet mellan flickor och pojkar utfördes statistiska analyser med
hjälp av ett oberoende t-test. Statistikprogrammet som användes var Stastistical Package of
Social Science (SPSS). Enstaka svarsbortfall i enkäten ersattes med medelvärdessubstitution
(23). Tilläggsfrågorna gällande studieresultat, förmåga att klara studierna, om eleverna känt
sig nedstämda respektive mobbade redovisas i tabell 3. Tilläggsfrågorna jämfördes med hjälp
av ett oberoende t-test för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan könen i
upplevd livskvalitet.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Tillstånd söktes skriftligt till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Innan studien
påbörjades rådgjorde författarna med rektor angående att vissa elever inte var myndiga.
Tillstånd beviljades att genomföra studien utan föräldrarnas samtycke. Då enkäten inte
innehåller några stötande frågor och eleverna, som alla var över 15 år, bedömdes vara mogna
att kunna svara på frågorna utan föräldrarnas tillstånd. Skriftlig information till eleverna gavs
i form av ett missivbrev, där uppgifter beskrev studiens syfte, elevernas anonymitet samt att
deras medverkan var frivillig och kunde när som helst avbrytas. Där framkom även att
författarna var sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle samt att enkäterna skulle ligga
till grund för en C-uppsats. Enkäterna var okodade och behandlades anonymt för att ingen
enskild elev skulle kunna urskiljas med hänsyn till deltagarnas integritet. Författarna var
närvarande utanför klassrummet så att deltagarna skulle kunna ställa frågor om något var
oklart.

3. Resultat
Ungdomarnas upplevelse av sin livskvalitet samt skillnader mellan flickor och pojkars
skattade livskvalitet presenteras i tabeller och i löpande text. Under rubriken ”Livskvalitet hos
ungdomar” presenteras samtliga ungdomars upplevelse av sin livskvalitet. Jämförelse av
flickor och pojkars skattade livskvalitet beskrivs under rubriken ”Skillnader i hur flickor och
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pojkar upplever sin livskvalitet”. Sist presenteras kommentarerna samt resultatet av
tilläggsfrågorna.

3.1 Livskvalitet hos ungdomar

I tabell 1 redovisas samtliga (n=90) ungdomars skattning av sin upplevda livskvalitet enligt
mätinstrumentet LSQ.

Tabell 1. Ungdomarnas skattning av upplevd livskvalitet i de olika faktorerna (n=90)
Faktorer

M

SD

Min

Max

Fysiska symtom

90,89

8,21

69

100

Sjukdomspåverkan

75,71

13,17

29

100

Kvaliteten i vardagslivets
aktiviteter, roliga

64,71

18,10

14

100

Kvaliteten i vardagslivets
aktiviteter, meningsfull

64,03

18,39

14

100

Socioekonomisk situation

78,08

16,02

14

100

Kvaliteten i relation till
närstående

71,89

16,66

14

100

Kvaliteten i relation till
vänner

74,70

17,57

26

100

Total

71,69

8,35

51

89

M=medelvärde, SD=standardavvikelse, Min=det lägsta värdet, Max= det högsta värdet

I faktorn ”fysiska symtom” skattade ungdomarna högst med ett medelvärde på 90,89, denna
faktor hade även minst spridning. Det innebär att eleverna i låg utsträckning upplevde sig ha
besvär av fysiska symtom. Lägst skattade ungdomarna i faktorn ”kvalitet i vardagslivets
aktiviteter, meningsfulla” med ett medelvärde på 64,03 samt i faktorn ”kvalitet i vardagslivets
aktiviteter, roliga” med ett medelvärde 64,71. I båda faktorerna fanns också en bred spridning.
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3.2 Skillnader i hur flickor och pojkar upplever sin livskvalitet

Tabell 2 visar flickor och pojkars upplevda livskvalitet enligt mätinstrumentet LSQ.

Tabell 2. Skillnader mellan flickor och pojkars upplevda livskvalitet i de olika faktorerna
(n=90).

Faktorer

Flickor n=47

Pojkar n=43

M

SD

M

SD

p-värde

Fysiska symtom

87,93

8,71

94,12

6,27

0,001***

Sjukdomspåverkan

73,15

14,59

78,51

10,91

0,053 ns

Kvaliteten i vardagslivets aktiviteter, roliga

61,30

17,67

68,44

18,03

0,061 ns

Kvaliteten i vardagslivets aktiviteter,
meningsfulla

65,00

17,20

65,06

19,81

0,990 ns

Socioekonomisk situation 79,03

14,24

77,05

18,32

0,562 ns

Kvalitet i relation till
närstående

76,71

14,36

17,55

0,004**

Kvaliteten i relation till
vänner

78,29

16,49

66,62

70,77

18,06

0,042*

M=medelvärde SD=standardavvikelse p-värde=signifikansvärde *=p-värde<=0,05 **=p-värde<=0,01
***=p-värde<=0,001 ns= not significant.

I tabell 2 visar ett oberoende t-test att det fanns signifikanta skillnader i hur flickor och pojkar
upplevde sin livskvalitet. I faktorn ”fysiska symtom” skattade pojkar signifikant högre värden
än flickor. Det innebär att pojkar upplevde sig ha färre fysiska symtom än flickor. I faktorerna
”kvalitet i relation till närstående” och ”kvalitet i relation till vänner” skattade flickor
signifikant högre än pojkar. Detta visade att flickor upplever kvaliteten i relationer till vänner
och närstående högre än pojkar. På frågan i enkäten där ungdomarna fick skatta sin
livskvalitet i stort, skattade flickor och pojkar i stort sett lika, inga signifikanta skillnader
fanns. Medelvärdet på flickornas skattade livskvalitet var 5,53 medan medelvärdet på
pojkarnas skattade livskvalitet var 5,39.
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3.3 Tilläggsfrågor

Tabell 3 visar resultat av ungdomarnas skattning av tilläggsfrågorna. Högre värde indikerar en
högre grad av tillfredsställelse.

Tabell 3. Resultat av tilläggsfrågor (n=90).
Fråga

Flickor (n=47)
M
SD

Pojkar (n=43)
M
SD

p-värde

Studieresultat

5,06

1,11

4,33

1,08

0,002**

Förmåga att klara studierna

5,32

1,04

4,74

0,98

0,009**

Nedstämd

4,64

1,32

5,51

1,40

0,003**

Mobbad

6,57

0,93

6,86

0,41

0,060 ns

M=medelvärde, SD=standardavvikelse, p-värde=signifikansvärde, **p-värde<=0,01, ns=not significant.

Tabell 3 visar att det fanns signifikanta skillnader mellan könen i alla tilläggsfrågor utom på
frågan om de känt sig mobbade. Flickorna skattade signifikant högre värden än pojkarna på
frågorna ”studieresultat” och ”förmåga att klara studierna” medan pojkarna skattade
signifikant högre värde på frågan om nedstämdhet. Det visar att flickorna bedömde sig ha
större förmåga att klara studierna samt att de upplevde sig ha bättre studieresultat samtidigt
som flickorna kände sig nedstämda i högre grad än pojkarna.

På tilläggsfrågorna där eleverna fick svara ja eller nej, svarade 68 elever (75,6%) att de
ägnade sig åt fritidsaktiviteter, av dessa var övervägande antal sportaktiviteter. Under frågan
om de arbetade extra, uppgav 26 elever (28,9%) att de hade ett extra arbete.

3.4 Kommentarer
Sammanlagt hade 15 kommentarer till frågorna skrivits ner, ungefär jämnt fördelat mellan
könen. Sju av kommentarerna kom från flickor och åtta kom från pojkar. Återkommande i
kommentarerna var att eleverna kände trötthet och att skolan var tidskrävande. De uppgav
också att de kände nedstämdhet samt att de hade ekonomiska bekymmer. En bidragande orsak
till detta kan vara att vissa elever bor själva i studentboende, långt ifrån familjen.
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Det förekom även kommentarer där eleverna uppgav att de mådde ganska bra, att de trivdes
där de bodde samt att de ägnade sig åt sportaktiviteter. Några tyckte att frågorna i enkäten var
konstiga och svåra att förstå. Nedan redovisas alla kommentarer.

Till faktorerna ”fysiska symtom” och ”sjukdomspåverkan” förekom kommentarer som:
”Har jättejobbig mens. Får ont i nacken ibland” (flicka)
”Man mår som man förtjänar, med andra ord: som man bäddar får man ligga” (pojke)
”Man blir trött och seg, nedstämd pga skolan ibland” (pojke)
”Jag uppfattar min psykiska hälsa som sämre än min fysiska” (flicka)

”Det är ju inte så att man är mobbad så dom typ slår en eller säger dumma saker. Det är
heller inte i skolan i allmänhet, men i våran klass är det en del utfrysningar” (flicka)
”Jag mår bra men är ofta trött” (flicka)
”Spelar hockey och mår jättebra, äter bra mat” (pojke)
”Jag tränar 8-10 träningspass i veckan, försöker att äta rätt kost också” (pojke)

Faktorn ”socioekonomisk situation” hade kommentarer som:
”Som student vill man alltid ha mer pengar, även om jag har så jag klarar mig plus lite
till”(flicka)
”För litet studiebidrag, det är svårt att få 1000 kronor att räcka i en månad” (pojke)
”Jag bor på veckorna i en egen lägenhet. Annars bor jag med min familj i en villa, men jag
trivs på båda ställena”(flicka)
”Bor själv”(pojke)

”Jag sportar och håller igång”(pojke)
”Man gör ju inte precis saker man tycker är roliga jämt eller arbetar (skola) med nåt man
tycker är roligt, men man gör det bästa av situationen och vet att det blir bättre när det är
över”(flicka)
”Konstiga frågor”(pojke)

På frågan där eleven fick beskriva sin skola/skolgång med tre adjektiv var ”rolig”(n=31),
”jobbig”(n=22) och ”lärorik”(n=21) de mest förekommande, men även ord som
”tråkig”(n=12), ”bra”(n=11) och ”stressig”(n=10) förekom flera gånger.
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Huvudresultatet visade att hela undersökningsgruppen skattade högst livskvalitet i faktorn
fysiska symtom. Lägst livskvalitet upplevde eleverna sig ha i faktorerna kvaliteten i
vardagslivets meningsfulla och roliga aktiviteter. I jämförelsen mellan könen, fanns
signifikanta skillnader i upplevd livskvalitet. Pojkarna upplevde signifikant färre fysiska
symtom än flickorna. Flickorna i sin tur upplevde kvaliteten i relationer till vänner och
närstående signifikant högre än pojkarna. Ungdomarna bedömde sina studieresultat och sin
förmåga att klara av studierna som goda, flickor hade på dessa frågor skattat signifikant högre
värden än pojkarna. De flesta eleverna upplevde sig inte som mobbade. På frågan om
nedstämdhet hade en tredjedel av ungdomarna uppgett att de i viss utsträckning eller mer känt
sig nedstämda. Pojkarna hade på den frågan skattat signifikant högre värden än flickorna.

4.2 Resultatdiskussion

Föreliggande studie visade att deltagarna skattade sin livskvalitet högt i alla faktorer. Då det
gäller fysiska symtom skattade ungdomarna sin livskvalitet högst. I denna faktor fanns också
signifikanta skillnader i jämförelsen mellan könen. Pojkar skattade sin livskvalitet då det
gällde fysiska symtom signifikant högre än flickor. I likhet med flera andra studier upplevde
pojkar sig som mindre besvärade av fysiska symtom än flickor (24, 25, 26).

I faktorn kvaliteten på vardagslivets roliga och meningsfulla aktiviteter skattade alla
ungdomar lägst. Bland kommentarerna som ungdomarna lämnat kan möjliga förklaringar till
detta hittas. De uppgav bland annat att skolan tar mycket av deras tid, att den är tröttsam och
stressfylld, vilket författarna tror kan ta kraft och energi från att ägna sig åt roliga och
meningsfulla aktiviteter på fritiden. En annan orsak till detta kan enligt författarna vara att
orten där studien genomfördes, är ett mindre samhälle i Mellansverige där utbudet av
aktiviteter är begränsat och huvudsakligen av sportkaraktär vilket författarna tror gör att de
ungdomar som inte är sportintresserade har svårt att hitta någon aktivitet som känns rolig och
meningsfull.
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På frågan om nedstämdhet fanns signifikanta skillnader mellan könen. Flickorna uppgav i
högre grad att de känt nedstämdhet jämfört med pojkarna. Studier (15,27) har visat att hos
ungdomar är den psykosociala hälsan svagare och/eller mer sårbar än den fysiska. När det
gäller relationer till familj och vänner skattar flickorna signifikant högre livskvalitet än
pojkarna. Relationer till familj och vänner är en mycket viktig del i unga människors liv.
Speciellt vänskapsrelationer har visat sig ha stor betydelse, eftersom de är en del i det
vardagliga livet och man kan söka stöd i vänner på ett annat sätt än hos familjemedlemmar
(1,28). Föreliggande studie visade att få ungdomar känt sig mobbade, på denna fråga hade
flickor och pojkar skattat ungefär samma värden. Att känna utanförskap under tonårstiden kan
leda till att man blir socialt isolerad, vilket påverkar livskvaliteten negativt (13).

Den socioekonomiska situationen skattade flickor och pojkar nästan lika högt. Att skaffa sig
en utbildning tillför möjligheten att arbeta med något man trivs med och som känns
meningsfullt. Ekonomin och boendet har stor betydelse i och med att det ger trygghet och
frihet. Detta är ett område som har stor betydelse för välbefinnandet hos ungdomar (1). Detta
kan även läsas bland kommentarerna som eleverna lämnat i denna studie. Författarna tror att
flera omständigheter kan påverka den socioekonomiska situationen hos ungdomarna. Dels
uppgav flera av ungdomarna att de arbetade extra vilket gav dem möjlighet att själva påverka
sin ekonomiska situation. Samtidigt kan det vara ett krav att arbeta då många av ungdomarna
bor på egen hand, långt ifrån familjen.

4.3 Metoddiskussion

Författarna till föreliggande studie valde elever från både första, andra och tredje året på en
gymnasieskola, detta för att få fler deltagare och för att få en uppfattning av ungdomars
upplevda livskvalitet ur ett bredare perspektiv. Dessutom valdes klasser ut med ungefär jämnt
antal flickor och pojkar. Detta gör ändå inte undersökningsgruppen representativ för
ungdomar i alla årskurser på gymnasium i Sverige eftersom antal studenter inte är tillräckligt
många för att kunna generalisera resultatet.

Författarna valde att använda sig av det reliabilitets- och validitetstestade mätinstrumentet
LSQ för att på så sätt få in mycket information ur både fysiskt och psykiskt perspektiv.
Enkäten har använts i tidigare studier (29,30) och vänder sig främst till vuxna, yrkesarbetande
personer, så för att få ytterligare uppfattning om hur gymnasieelever uppfattar sin
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studiesituation valde författarna att inkludera ett blad med tilläggsfrågor, då frågorna som
berörde yrkesarbete valdes bort ur enkäten. I föreliggande studie räknades reliabiliteten ut
med hjälp av Cronbachs alpha. Värdena varierade mellan 0,62 och 0,86, vilket kan jämföras
med normdata som varierade mellan 0,67 och 0,90. De frågor som bland annat gällde
yrkesarbete togs bort ur enkäten, vilket gjorde att Cronbachs alpha inte kunde mätas i faktorn
socioekonomisk situation.

I efterhand upptäcktes att vissa frågor i enkäten inte blev besvarade, till exempel frågor som
innehöll orden ”emotionell” och ”adjektiv”. Kommentarer lämnades dessutom om att frågorna
var svåra att förstå och krångligt utformade. En orsak till enstaka bortfall i svaren kan vara att
eleverna inte vågade be författarna att förklara frågorna de inte förstod trots att författarna var
närvarande när enkäten fylldes i samt att eleverna blev informerade om att det var tillåtet att
fråga om något var oklart. En annan orsak till svarsbortfall tror författarna kan bero på att
eleverna kände sig stressade eller helt enkelt inte ville fylla i någon enstaka fråga i enkäten.

En av styrkorna i studien var att elevantalet blev så stort, endast 18 elever var inte närvarande
på grund av sjukdom eller ledighet. Alla tillfrågade elever deltog i studien. En annan styrka
var att fördelningen mellan flickor och pojkar blev så jämn, på detta sätt erhölls ett
trovärdigare resultat.

4.4 Allmän diskussion

Deltagarna skattade sin livskvalitet högt i alla faktorer. Föreliggande studie visade att
ungdomarna skattade högst i faktorn fysiska symtom. En förklaring till det tror författarna kan
vara åldern på deltagarna, att i tonåren är det sällsynt med fysiska symtom. Pojkar skattade i
denna faktor signifikant högre än flickor. Det kan förklaras av att pojkar rent biologiskt är
större och starkare än flickor samt att de i högre grad ägnar sig åt olika sportaktiviteter vilket
kan tänkas göra dem tåligare rent fysiskt.

Studien genomfördes i ett mindre samhälle i Mellansverige där utbudet på fritidsaktiviteter är
begränsat och till största delen av sportkaraktär. Gemensamt för alla ungdomar i denna studie
är att de skattade lägst då det gäller kvaliteten på meningsfulla och roliga aktiviteter.
Författarna tror att en bidragande orsak till det kan vara det begränsade utbudet av aktiviteter
samt att de befinner sig vid en tidpunkt då skolan tar mycket av deras tid och energi. Kraven
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på att prestera kan inverka negativt på livskvaliteten (9). Många beskrev sin skolgång som
jobbig och stressfylld men samtidigt rolig, bra och lärorik. Skoltiden är en tid i livet då
kompisar spelar en stor roll och i faktorn relationer till familj och vänner skattade flickor sin
livskvalitet signifikant högre än pojkar. Det kan förklaras av att flickor i större grad söker stöd
i vänner och familj samt att de kan ha lättare för att öppna sig och prata medan pojkar formas
av samhälle och omgivning att inte visa känslor. Flickor uppmuntras att inte visa aggressivitet
samtidigt som pojkars känslouttryck nervärderas (20, 21).

Flickor uppgav också att de i högre grad känt sig nedstämda jämfört med pojkar. Det kan
förklaras av pubertetens hormonella förändringar tillsammans med medias bild av hur flickor
ska se ut och vara. Att söka sin identitet och samtidigt leva upp till det ytliga ideal som finns i
samhället kan inverka negativt på det mentala välbefinnandet (20).

Denna studie kan ge en djupare förståelse för vad ungdomar går igenom i sin utveckling till
att bli unika självständiga individer. Skolsköterskor och annan vårdpersonal som kommer i
kontakt med tonåringar kan genom den ökade kunskapen ge information när denna grupp
söker hjälp, de kan även utföra förebyggande, stödjande, omvårdande, rehabiliterande
åtgärder. Samt att i god tid kunna se tecken som tyder på sviktande hälsa eftersom många
beteenden som grundas i tonåren kan ha effekt på hälsan i vuxen ålder.

Det är viktigt att personal som arbetar i vården är medvetna om den ökande stress och
utmaningar ungdomar upplever i sin vardag. Genom att författarna tar del av tidigare
forskning och sprider den fördjupade kunskapen vidare till klinisk personal kan detta
underlätta och ge förståelse för denna grupp av människor. Få studier har gjorts med
inriktning på ungdomars livskvalitet, därför anser författarna att ytterligare forskning om hur
ungdomar upplever sin livskvalitet vore önskvärt, dels för att få en ökad förståelse för vad
begreppet livskvalitet står för hos tonåringar, men också för att vidare undersöka ungdomars
olika dimensioner av den upplevda livskvaliteten för att få en djupare förståelse för dessa
individers livssituation.
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