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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att beskriva unga vuxnas livstillfredsställelse/livskvalitet och 

hälsa och att jämföra om det finns skillnader mellan män och kvinnor. För att samla in 

relevanta data, har en empirisk, kvantitativ tvärsnittsstudie genomförts med en beskrivande 

design med jämförande inslag. 

Undersökningen utfördes på det sociala nätverket Facebook på Internet med hjälp av 

enkäten Life Satisfaction Questionnaire (LSQ) som är ett beprövat instrument för att skatta 

upplevd livstillfredsställelse/livskvalitet och hälsa. Studien utfördes på 67 unga vuxna mellan 

19-30 år. Resultatet visade att de unga vuxna skattade sin livstillfredsställelse/livskvalitet 

relativt högt, med högst skattning i faktorn Fysiska symtom, och lägst i faktorn Kvaliteten i 

vardagslivets aktiviteter/roliga. Dock fanns en ganska stor spridning mellan svaren, med några 

maximala skattningar och några extremt låga skattningar. Resultatet visade också att det fanns 

vissa statiskt signifikanta skillnader i män och kvinnors upplevda 

livstillfredsställelse/livskvalitet. Kvinnorna skattade sin fysiska hälsa lägre än männen, men 

uppgav sig ha en högre kvalitet i nära relationer än vad männen hade. Psykisk ohälsa som 

orkeslöshet, oro och ångest visar sig ofta bakom somatiska symtom så som trötthet, magont 

och huvudvärk. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskan lär sig att tolka problemen bakom 

dessa symtom för att kunna erbjuda rätt hjälp och vård.  
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Abstract 

The aim of this study was to describe the life satisfaction/quality of life and health among 

young adults and to compare whether there is any differences between men and women. In 

order to collect relevant data, has an empirical, quantitative cross-sectional study been 

conducted with a descriptive design with an comparative element. 

The study was conducted in the social network Facebook on the Internet using the 

questionnaire Life Satisfaction Questionnaire (LSQ), which is a well established tool for 

estimating the perceived life satisfaction / quality of life and health. The study was performed 

among 67 young adults between 19-30 years. The results showed that young adults rated their 

life satisfaction/quality of life relatively high, with a maximum estimate of the factor Physical 

symptoms, and lowest in the factor Quality in everyday life activities / fun. However, there 

were quite a large spread between the responses, with some maximum estimates, and some 

extremely low ratings. The results also showed that there were some significant differences in 

the perceived life satisfaction/ quality of life between men and women. Women rated their 

physical health lower than men, but claimed to have a higher quality of intimate relationships 

than men had. Mental illness as lethargy, anxiety and distress often turn behind somatic 

symptoms such as fatigue, stomach pain and headache. It is imperative that nurses learn to 

interpret the problems behind these symptoms in order to offer the right help and care. 
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1. Introduktion 

1.1 Livstillfredsställelse/Livskvalitet 

Livstillfredsställelse (LT) eller livskvalitet, är ett svårdefinierat begrepp som trots dess 

komplexitet fått en ökad upprättelse inom den medicinska forskningen och är idag ett 

vedertaget och allmängiltigt begrepp. Smith, Avis och Assmann (1), har studerat om 

begreppet livskvalitet var synonymt med hälsostatus, eller om de två begreppen skiljde sig åt.  

Resultaten visade, ur ett patientperspektiv, att fysisk hälsa och livskvalitet är två skiljda 

begrepp och att den mentala hälsan hade ett mycket större inflytande på upplevelsen av 

livskvaliteten än det fysiska. Livskvalitet är således ett flerdimensionellt begrepp och en 

kognitiv process där flera dimensioner av en människas liv måste sättas ihop till en helhet. 

Enligt Carlsson och Hamrin (2,3) är en människas LT något som påverkas av flera 

samverkande faktorer. Deras instrument Life Satisfaction Questionnaire (LSQ), som används 

för att mäta upplevd livskvalitet, innefattar; fysisk hälsa; tillfredsställelse med den sociala 

situationen med hänsyn till arbetssituation, levnadsförhållanden och ekonomisk situation; 

ökad kvalitet gällande aktiviteter i det dagliga livet; tillfredsställelse i relationer med partner, 

familj, nära vänner och andra; och en helhetsbedömning av LT. Alla dessa områden har stor 

betydelse för den upplevda helheten av livskvalitet.  

1.2 Hälsa 

Hälsa är ett mångdynamiskt och svårdefinierat begrepp, som förändrats mycket genom 

tiderna, från det dualistiska synsättet som skiljde på kropp och själ, till det moderna synsättet 

på hälsa som världshälsoorganisationen (WHO) definierat. Deras begreppsförklaring av hälsa 

beskrivs som; "ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning" (4). Denna definiering av hälsa, att det 

skulle vara så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom, var något den medicinske sociologen 

Antonovsky vidhåller (5). Han beskrev begreppet ”känsla av sammanhang” (KASAM) som 

en mycket viktig faktor för en människas upplevelse av sin hälsa eller frånvaro av den. Han 

menade också att det bör fokuseras på människans frisk - faktorer istället för att bara se det 

som är sjukt hos personen. De tre centrala komponenterna som innefattar begreppet handlar 

om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas en individs 

förmåga att se yttre och inre stimuli som gripbara. Antingen upplevs dem som information 

som kan tolkas som strukturerad, sammanhängande och tydlig, eller som motpol; kaotisk, 
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oväntad och oförklarlig. Finns det en hög känsla av begriplighet, upplevs livets skeenden och 

utmaningar som erfarenheter som kan hanteras, och dess följder som uthärdliga.   

Den andra komponenten, hanterbarhet, definieras som en individs känsla av vilken grad 

av resurser som finns till förfogande för att möta de stimuli som en person utsätts för. Det kan 

handla om resurser som står under den egna kontrollen, eller resurser som andra har makt 

över – till exempel nära anhöriga, vänner, kolleger eller Gud – personer som kan räknas med 

och litas på.  Finns det en hög känsla av hanterbarhet kommer det inte att kännas som att livet 

ter sig orättvist. Resoneringen kommer istället att vara så att orättvisor sker i livet, men när så 

sker kommer det ändå att kännas att det kommer att gå bra och att det inte innebär sorg för 

resten av sitt liv.   

Kasam- begreppets motivationspunkt och tredje komponent kallas meningsfullhet. En 

individ som har en hög känsla av meningsfullhet i livet, känner att det finns områden i livet 

som är viktiga, och kan engagera sig i och som är värda känslomässig investering och 

engagemang. När en person med en hög känsla av meningsfullhet upplever olyckliga 

upplevelser, drar sig inte bara han eller hon för att konfronteras med utmaningen och söka 

mening i den, utan också göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den 

(5,6,7).  

I denna studie kommer begreppet psykisk ohälsa att användas. Psykisk ohälsa och psykisk 

sjukdom bör skiljas åt. I Rapporten kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska 

hälsa tas det upp att det finns en skillnad mellan psykisk sjuklighet och psykisk ohälsa och att 

dessa begrepp är två skiljda definitioner. Psykisk ohälsa beskrivs i rapporten som en oförmåga 

att kunna generera sammanhang i vardagslivet och även svårigheter i att kunna hantera kriser 

och normala problem i vardagen. Detta kan medföra ångest, nedstämdhet, trötthet och oro (8).  

1.3 Unga vuxna mår allt sämre 

Antalet unga som upplever psykisk ohälsa i Sverige har dramatiskt förändrats sedan 1990-

talet (9,10). Det är tre gånger så många unga idag som upplever psykisk ohälsa, jämfört med 

20 år sedan. Åren 2004-2005 uppgav 30 % av kvinnorna och 14 % av männen i åldern 16-24 

år att de hade besvär av ängslan, oro och ångest. Detta trots att Sveriges folkhälsoutveckling 

har förbättrats avsevärt sedan efterkrigstiden med förhöjd levnadsstandard och välfärd (9). 

Alltfler självmordsförsök har också rapporterats bland den unga befolkningen, likaså 

ökningen av psykiatriska diagnoser, ätstörningar och missbruk (9). Denna förändring gäller 

inte bara den unga svenska befolkningen utan verkar vara ett globalt fenomen (11).  
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Vidare har det även forskats mycket kring de riskfaktorer som föreligger för att utveckla 

psykisk ohälsa. Bland de riskfaktorer som konstaterats kan könsskillnader och 

uppväxtförhållanden nämnas där brist på kärlek och trygghet kan öka risken för 

självmordsförsök och depressioner senare i livet (9,12). Barn som växer upp i familjer med 

sämre ekonomiska förutsättningar har också visat sig ha en större benägenhet att utveckla 

psykisk ohälsa. Alin - Åkerman och Ramberg (8) menar att det är ett komplext samspel 

mellan uppväxtmiljö, individuella och nedärvda egenskaper som avgör om en individ 

utvecklar psykisk hälsa eller ohälsa. Sambanden mellan arv och miljö måste alltid 

uppmärksammas. Försämrad psykisk hälsa hos ett barn kan i sin tur ge en försämrad 

livskvalitet senare i livet. Rajmil et. al har konstaterat att barn och ungdomar med förändrad 

psykisk hälsa fick försämrad LT senare i livet, i jämförelse med barn som hade en oförändrad 

eller förbättrad psykisk hälsa, som i sin tur gav förbättrad LT (13).   

I en rapport gjord av Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms läns landsting (14), 

intervjuades unga som uppsökte vårdcentral på grund av somatiska besvär. Hela 81 % svarade 

att besvären egentligen hade psykologiska eller livsrelaterade bakomliggande orsaker. Den 

absolut vanligaste orsaken som de unga uppgav till varför de mådde psykiskt dåligt, var att de 

kände en enorm press och stora krav på att ”lyckas”. Det gällde framförallt studier och arbete. 

Fixeringen kring utseende och relationsproblem beskrevs kunna bidra ytterligare till 

påfrestningar. Det var vanligt att de unga upplevde känslor av tomhet, meningslöshet och 

missnöje med livssituationen. En viktig faktor till detta var svårigheten att hitta stabilitet i 

vardagen i form av bostad, ekonomi och arbete. Några beskrev också problem med maten, 

övervikt, sömnproblem, fysisk ohälsa och sjukskrivning som andra orsaker till den psykiska 

ohälsan. Enligt de unga själva skapas all denna press när de normer som samhället utformat 

eftersträvas. Att inte nå upp till det som andra uppnått, skapar känslor av misslyckande och 

mindrevärde. Det finns oändligt många möjligheter för en ung vuxen idag, men alla är inte 

möjliga att nå. Det kan till exempel handla om att ha det rätta utseendet, att prestera bra inom 

yrke eller studier, att lyckas socialt med mycket vänner och pojk/flickvänner, samtidigt ska 

livet vara spännande och självständigt. Dessa ”möjligheter” skapar istället stress som kan leda 

till trötthet, utbrändhet eller fysisk ohälsa (14).   

Flera studier har pekat på att det inte är ovanligt att den psykiska ohälsan ofta visar sig i 

form av somatiska besvär (14,15). Statens folkhälsoinstitut beskriver att symtom som 

huvudvärk, magont och yrsel kan ha sociala eller psykologiska orsaker. Den svåra men 
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viktiga uppgiften som vårdpersonal ställs inför är att kunna identifiera den psykiska ohälsan 

som döljs bakom de somatiska besvären och se till att patienten får adekvat hjälp (16).  

1.4 Psykisk ohälsa hos män och kvinnor   

Den psykiska ohälsan har som tidigare nämnts försämrats hos både unga män och kvinnor, det 

har dock visat sig att unga kvinnor är mer predisponibla för att drabbas av psykisk ohälsa. 

Dem har konstaterats ha en högre frekvens av både psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, 

med undantag för schizofreni och beroendesjukdomar, jämfört med unga män (9,17,18,19). 

Detta kunde konstateras i en hälsoenkätstudie från 2009, där mätinstrumentet SF-36 användes. 

I studien deltog 1495 unga vuxna personer som uppsökt en ungdomsmottagning. Alla 

deltagare hade lägre poäng på skalorna jämfört med en normativ studie från 1992, och 

kvinnorna hade i regel sämre hälsa än männen. En fjärdedel av kvinnorna uppgav också att de 

kände sig trötta och utbrända största delen av tiden (20).  

Enligt folkhälsorapporten från 2009 visade det sig att ångest, ängslan och oro ökat mest 

och var vanligast förekommande bland unga, studerande kvinnor i åldern 20-24 år. En ökning 

hos de studerande unga männen kunde också konstateras. De kvinnor och män i samma ålder 

som i huvudsak yrkesarbetade, upplevde mindre psykiska besvär (9,17). Evans och Repper, 

belyste i sin studie att arbete är en viktig faktor för individens LT och hälsa och att arbete i sig 

är en del i att bli respekterad och värderad i samhället, men också en viktig väg till social 

samhörighet (21). Jungerstam, Nyman-Kurkiala, Ström och Lindholm, beskrev i sin studie 

varför studerande kan må sämre än yrkesarbetande. Där framkom det att övergången från 

grundskoleutbildning till yrkesutbildning kan skapa sociala och icke hälsofrämjande 

svårigheter för individen. Studenterna upplevde att de inte fick det stöd de behövde med 

studierna, och de upplevde även brister i det sociala stödet, och många uppgav att de kände 

sig ensamma (22).  

Av de långtidssjukskrivna, är det de unga kvinnorna som också står också för en 

anmärkningsvärt hög andel, framför allt i Stockholms län. Unga i åldern 16-34 år utgör 33 

procent av de långtidssjukskrivna kvinnorna (60 dagar eller längre) i Stockholms län, och 26 

procent i landet i övrigt. Detta kan jämföras med de unga männens andel, som är 20 procent i 

Stockholm och respektive 19 procent i landet i övrigt (8). 

1.5 Problemformulering 

Att ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa har försämrats de senaste årtiondena har 

konstaterats (9,20). Allmänsjuksköterskan har en viktig roll i arbetet att upptäcka dessa 
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patienter och länka dem till den hjälp som de behöver. Det har bekräftats att psykiska besvär 

ofta döljer sig bakom somatiska symtom och sjuksköterskan måste vara medveten om detta 

och kunna se patienten i ett större perspektiv. Socialstyrelsen betonar att psykisk ohälsa är ett 

område som kräver mer utvecklade metoder gällande de förebyggande åtgärderna inom hälso- 

och sjukvården (14). Denna studie ämnar därför beskriva det mångdynamiska begreppet 

livstillfredsställelse och hälsa hos unga vuxna, där också den fysiska hälsan spelar in och 

samspelar på ett komplext sätt med upplevelsen av livstillfredsställelse. I ett 

omvårdnadsperspektiv måste alltid vårdpersonalen beakta detta samspel för att kunna 

optimera vården och stärka individens egna resurser.    

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva unga vuxna, män och kvinnors, 

livstillfredsställelse/livskvalitet och hälsa och om det fanns några skillnader mellan män och 

kvinnor i gällande livstillfredsställelse/livskvalitet och hälsa. 

1.7 Frågeställningar 

1. Hur är unga vuxnas livstillfredsställelse/livskvalitet? 

2. Finns det några könsskillnader gällande livstillfredsställelse/livskvalitet hos unga vuxna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

För att samla in relevanta data, har en empirisk, kvantitativ tvärsnittsstudie genomförts. Detta 

är en beskrivande studie med jämförande inslag.  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval gjordes med en population av unga vuxna i åldern 19-30 år, både män 

och kvinnor som använde sig av det sociala nätverket Facebook på Internet. De som har 

deltagit är personer som frivilligt valt att besvara enkäten efter att den lagts upp på Facebook. 

I denna studie definieras unga vuxna som personer mellan 19 och 30 år, och ålder var det 

enda kriteriet som efterfrågades. Målet var att cirka 100 personer skulle delta i studien, 67 

personer deltog.  
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

Med hjälp av instrumentet Life Satisfaction Questionnaire (LSQ) har hårddata samlats in. Det 

är en enkät om upplevd livskvalitet och tillfredställelse med livet, framtaget av Carlson och 

Hamrin (2), och som denna studie har baserats på. Instrumentet togs från början fram i syfte 

att studera livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer men har sedan testats i jämförande studier 

på slumpmässigt utvalda kvinnor och män och instrumentet visade sig ha en hög reliabilitet i 

syftet att studera LT. Detta bekräftades i uträkningar av α koefficienten med hjälp av 

Cronbachs Alpha (α), vilket visade sig vara över det önskvärda värdet 0,7 i alla delar av testet 

utom Socio- ekonomisk situation (SES) där det låg lite lägre (0,57). Förklaringen kan tänkas 

vara att just den kategorin innehöll få frågor med skilda aspekter av livskvalitet (2).  

Enkäten innehåller 34 frågor uppdelat på 7 faktorer som innehåller; fysisk hälsa; 

tillfredsställelse med den sociala situationen med hänsyn till arbetssituation, 

levnadsförhållanden och ekonomisk situation; ökad kvalitets tid gällande aktiviteter i det 

dagliga livet; tillfredsställelse i relationer med partner, familj, nära vänner och andra; och en 

helhetsbedömning av LT (3). Sju olika svarsalternativ finns för varje fråga där 

graderingsskalan ser likadan ut för samma kategori och där alternativ sju representerar den 

högsta kvaliteten. I de flesta kategorierna skattas upplevelsen från ”Inte alls” upp till ”I 

mycket hög utsträckning”.  

Enkäten innehöll tre bakgrundsfrågor gällande arbetssituation och ekonomisk situation. 

Svarsalternativen till frågan om arbetssituation modifierades av studieansvariga då dessa ej 

passade målgruppen. Frågan var ”Om Du inte yrkesarbetar, vad beror det på?” Till 

svarsalternativen lades ”studerar” till och ”pensionerad” och ”sjukpensionerad” togs bort. 

Ytterligare bakgrundsfrågor till enkäten lades till av ansvariga för studien. Dessa frågor 

inkluderade kön, sysselsättning och om de bodde i större eller mindre stad samt landsbygd. 

Ansvariga för studien gjorde bedömningen att det inte fanns utrymme för att presentera 

skillnader mellan åldersgrupper inom urvalsgruppen. Ålder togs därför inte med som 

bakgrundsfråga, utan urvalsgruppen skulle presenteras som en helhet och inte grupperas i 

undergrupper efter ålder.  

2.4 Tillvägagångssätt 

En ansökan gjordes till Forskningsetiska Rådet på Högskolan i Gävle om att få genomföra 

studien. Därefter ansöktes om tillstånd att få använda mätinstrumentet LSQ (2), hos 

upphovsmakarna. Efter godkännandet om att få använda instrumentet, gjordes en elektronisk 
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version av pappersversionen LSQ i Google Dokument där det går att skapa enkäter som kan 

användas vid undersökningar på Internet. Efter godkännandet från etiska rådet lades enkäten 

ut på Facebook där undersökningsgruppen skulle nås. Information om studien till deltagarna 

skedde med hjälp av en beskrivning av studien och syftet, som medföljde den länkade 

enkäten. Enkäten länkades från Google Dokument till Facebook där hundratals människor 

kunde se och hade möjlighet att besvara den. Enkäten fanns tillgänglig på Facebook i en 

veckas tid. 

Efter att deltagarna hade besvarat enkäten, skickades svaren tillbaka till en inkorg via 

Google (Gmail) som endast studieansvariga hade tillgång till. I google Dokument 

sammanställdes svaren för att sedan analyseras i Microsoft Office Excel och vidare för 

statistiska analyser i SPSS (Stastistical Package of Social Science, An IBM Company).   

2.5 Dataanalys 

För att beskriva unga vuxnas LT och hälsa enligt LSQ har beskrivande statistik så som 

medelvärde, procent och standardavvikelse använts (23). Sammanställning av rådata och 

statistiska analyser har genomförts med hjälp av Microsoft Excel och SPSS. 

Sammanställningen av insamlad rådata gjordes med hjälp av LSQ – manualen, som är ett 

verktyg för att räkna ut resultatet från LSQ enkäten. Inkommen data rankades efter 

variablerna (frågorna). Under varje fråga hade deltagarna besvarat ett av sju olika 

svarsalternativ där det sista alternativet alltid var den högsta poängen, en sjua, vilket också 

motsvarade högst LT. Det första alternativet var den lägsta poängen, en etta, vilket 

motsvarade lägst LT.  

För att utvärdera resultatet måste alla frågorna delas in specifikt under de sju olika 

faktorerna där 100 motsvarade det högsta värdet för varje faktor. Poängen för varje fråga 

under en faktor adderades för att sedan divideras med den maximala poängen för faktorn och 

sedan multipliceras med 100. Till exempel kunde faktorn Fysiska symtom, som innehöll 

frågorna 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 12 räknas ut på följande sätt; 4+7+5+6+6+7+7/49*100 = 85,71. 

På så vis kunde ett numeriskt och individuellt värde tas fram för varje faktor. En 

sammanställning av den totala LT för varje individ gjordes genom att addera poängen för alla 

frågor dividerat med den maximala totalpoängen (238) *100.  

Av de numeriska värdena gjordes sedan statistiska analyser i statistikprogrammet SPSS. 

Där genomfördes först den beskrivande statistiken som till exempel medelvärde, median och 

standardavvikelse. För att göra den jämförande statistiken mellan könen, utfördes ett icke 
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parametriskt oberoende test, Mann Whitney U test, för att jämföra LT enligt LSQ mellan män 

och kvinnor (24).  Detta test valdes på grund av att variablerna inte var normalfördelade utan 

hade en negativ snedfördelning med vissa extremvärden (långt ifrån medelvärdet). Vidare 

kommer z– värdet att presenteras i resultatet och det är en form av ett p-värde där man räknar 

ut signifikansnivån med hjälp av de lägsta värdena i båda grupperna (män och kvinnor) och 

antalet (n) observationer (23). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid omvårdnadsforskning, precis som med alla annan forskning, måste de etiska riktlinjerna 

funderas över. Forskarna måste följa fyra etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

(25), som är: 

Informationskravet: Utförlig, lättförståelig information om den frivilliga studien och dess 

syfte har getts i samband med att enkäten länkades ut på nätverket. Någon muntlig 

information har ej att kunnat ges. Kontaktuppgifter till ansvariga för studien fanns med 

(namn, E-mail).  

Krav på samtycke: Eftersom deltagandet var frivilligt skedde ett naturligt samtycke. 

Deltaganden hade rätt att avbryta medverkan när som helst.  

Krav på konfidentialitet: Inga personuppgifter har samlats in under studien och den 

information som inkommit har sparats i en databas som endast ansvariga för studien kommit 

åt med hjälp av ett lösenord. När studien avslutades och resultatet analyserats och 

sammanställts, makulerades insamlad information.    

Krav på deltagarens säkerhet: Ingen fara för deltagarnas säkerhet har förekommit. 

Deltagandet har skett på frivillig basis, och om någon deltagare skulle ha upplevt oro eller 

obehag efter att ha besvarat enkäten kunde denne kontakta ansvariga för studien via E-mail.  

Deltagandet i denna studie var frivilligt och var och en kan på så vis överväga om nyttan med 

deltagandet kändes relevant. Några personliga fördelar med att delta kunde ej ges, ej heller 

någon ekonomisk kompensation. Varje deltagare har således övervägt om deltagandet kändes 

värdefullt. Varje deltagare har deltagit helt anonymt och fullständig konfidentialitet av 

resultaten kunde utlovas.  En ansökan till Forskningsetiska Rådet på Högskolan i Gävle 

skickades in innan studien startade. 
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3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text med beskrivande tabeller. Bakgrundsfrågorna 

med resultat kommer att presenteras i tabell I under rubriken ”Bakgrundsfrågor” (3.1).   

Unga vuxnas livstillfredsställelse presenteras under rubriken ”Unga vuxnas 

livstillfredsställelse och hälsa” i tabell II (3.2) och skillnader mellan män och kvinnor kommer 

att presenteras under rubriken ”Skillnader i livstillfredsställelse och hälsa mellan män och 

kvinnor” i tabell III (3.3). Sist i resultatet presenteras de enstaka tilläggskommentarer som 

inkommit (3.4).  

3.1 Bakgrundsfrågor  

Nedan följer resultatet från de tillagda bakgrundsfrågorna som ingick i enkäten.  

Det totala antal deltagande var (n=67) varav kvinnor (n=44) och män (n=23). 

 

Tabell I: Bakgrundsfrågor Resultat av bakgrundsfrågorna från samtliga deltagare (n = 67) 

 

   

BAKGRUNDSFRÅGOR KVINNOR (n = 44) MÄN (n = 23) 

   

CIVILSTÅND   

Singel 16 10 

Partner 28 13 

SYSSELSÄTTNING   

Arbetar 18 11 

Studerar 18 11 

Arbetssökande 1 0 

Övrigt 7 1 

BOENDESITUATION   

Landsbygd 3 1 

Större stad 32 21 

Mindre stad 9 1 

    

 

Av kvinnorna var 36 % singel, resterande 64 % hade partner. Bland männen var 43 % singel 

och resterande 57 % hade partner. 
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Gällande kvinnornas sysselsättning så arbetade 41 %, 41 % studerade, 2 % var 

arbetssökande och resterande 16 % gjorde annat (inkluderar även de som både var studerade, 

arbetade eller var arbetssökande samtidigt). Bland männen såg fördelningen ut som följande; 

arbetade 48 %, studerade 48 % och 4 % gjorde övrigt. Inga var arbetssökande.  

Vidare bodde 7 % av kvinnorna på landsbygden, 73 % i större stad och 20 % i mindre 

stad. Bland männen bodde 4 % på landsbygden, 91 % i större stad och 4 % i mindre stad.  

3.2 Unga vuxnas livstillfredsställelse och hälsa  

I tabell II redovisas samtliga deltagares (n=67) skattning av sin upplevda LT och hälsa enligt 

enkäten LSQ.  

 

Tabell II. Unga vuxnas livstillfredsställelse och hälsa 

 

FAKTORER 

 

M 

 

SD 

 

MIN 

 

MAX 

 

Fysiska symtom 

 

88,34 

 

12,00 

 

40,82 

 

100 

 

Sjukdomspåverkan 

 

69,94 

 

15,04 

 

23,81 

 

97,62 

 

Kvalitet i vardagslivets 

aktiviteter/roliga 

 

64,32 

 

19,29 

 

23,81 

 

100,00 

 

Kvalitet i vardagslivets 

aktiviteter/meningsfulla 

 

72,65 

 

17,74 

 

25 

 

100,00 

 

Socioekonomisk situation 

 

71,14 

 

17,64 

 

14,29 

 

95,24 

 

Kvaliteten i relation till de 

närmaste 

 

82,09 

 

15,00 

 

34,29 

 

100,00 

 

Kvaliteten i relation till 

vänner 

 

78,04 

 

14,26 

 

40,00 

 

100,00 

 

Livskvalitet i stort 

 

76,97 

 

22,24 

 

14,29 

 

100,00 

 

Totalpoäng LSQ 

 

76,85 

 

10,30 

 

42,86 

 

94,96 

 

 

M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse, Min = Lägsta uppmätta värde, Max = Största uppmätta värde 

                 

Den faktorn där unga vuxna hade skattat högst var under ”fysiska symtom” med det högsta 

uppmätta medelvärdet på 88,34. Ett relativt högt antal deltagare (9 stycken) hade under 

samma faktor uppskattat sin fysiska hälsa med maximal poäng (100). Endast under en annan 
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faktor, livskvalitet i stort, hade fler deltagare (14 stycken) skattat maximal poäng, men den 

faktorn hade även den högsta spridningen på 22,24.  

   Den faktorn som unga vuxna hade skattat lägst var kvaliteten i ”Vardagslivets 

aktiviteter/roliga” med ett medelvärde på 64,32. Den faktorn hade också den näst högsta 

spridningen på 19,29. Under kategorierna ”Socioekonomisk situation” och ”Livskvalitet i 

stort”, uppmättes de lägsta skattningarna på 14,29.             

3.3 Skillnader i livstillfredsställelse och hälsa mellan män och 

kvinnor 

 I tabell III presenteras de skillnader som fanns mellan män och kvinnor gällande 

livstillfredsställelse och hälsa. 

 

Tabell III. Skillnader i livstillfredsställelse och hälsa mellan män och kvinnor  

  

Kvinnor 

(n = 44) 

   

Män  

(n= 23) 

   

FAKTORER M SD  M SD  p - värde 

 

Fysiska symtom 86,18 13,49  92,64 6,87  0,039 * 

Sjukdomspåverkan 67,75 16,84  74,12 9,82  0,131 ns 

Kvalitet i vardagslivets 

aktiviteter/roliga 

62,34 20,22  68,12 17,14  0,145 ns 

 

Kvalitet i vardagslivets 

aktiviteter/meningsfulla 

 

71,19 

 

18,76 

  

75,47 

 

15,62 

  

0,324 ns 

 

Socioekonomisk situation 

 

69,26 

 

17,80 

  

74,74 

 

17,14 

  

0,123 ns 

 

Kvaliteten i relation till de 

närmaste 

 

84,80 

 

12,59 

  

76,89 

 

17,97 

  

0,070 ns 

 

Kvaliteten i relation till 

vänner 

 

80,71 

 

13,49 

  

72,91 

 

14,59 

  

0,027 * 

 

Livskvalitet i stort 

 

76,62 

 

23,68 

  

77,64 

 

19,66 

  

0,983 ns 

 

Totalpoäng LSQ 

 

76,28 

 

11,19 

  

77,95 

 

8,45 

  

0,526 ns 

        

 
M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse, p -värde = signifikansvärde, * = p -värde <0,05, ** = p-värde <0,01, 

*** = p -värde <0,001, ns = not significant 
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Resultatet under tabell III, visar att det fanns statistiskt signifikanta skillnader (p-värde <0,05) 

mellan män och kvinnor. Dessa statistiska signifikanta skillnader fanns under faktorerna 

”Fysiska symtom” och ”Kvaliteten i relation till vänner”. Under de resterande faktorerna gick 

det inte att påvisa någon statiskt signifikant skillnad. Under ”Fysiska symtom” skattade 

männen högre än kvinnorna med ett medelvärde på 92,64, jämfört med kvinnornas 

medelvärde på 86,18. Dessa medelvärden var de högsta under alla faktorer för både män och 

kvinnor.  

Kvinnorna skattade faktorn ”Kvaliteten i relation till de närmaste” högre än männen med 

ett medelvärde på 84,80. Männens medelvärde låg på 76,89. Z-värdet låg på -2,063 för 

Fysiska symtom och -2,207 för Kvaliteten i relation till vänner. 

Den faktorn både kvinnorna och männen skattade lägst var ”Kvaliteten i vardagslivets 

aktiviteter/roliga” med ett medelvärde på 62,34 respektive 68,12 för männen. När det gäller 

kvaliteten i nära relationer skattade kvinnorna de både faktorerna, ”Kvaliteten i relation till de 

närmaste” och ”Kvaliteten i relation till vänner”, högre än männen. Detta pekar på att 

kvinnorna upplevde en högre kvalitet i sina nära relationer än vad männen gjorde. Där de 

unga vuxna fick skatta sin livskvalitet i stort, fanns det minst skillnad, då medelvärdena för 

både män och kvinnor under denna faktor låg väldigt nära varandra. 

 

3.4 Tilläggskommentarer 

En del tilläggskommentarer inkom under studiens gång. Till fråga 1-13, under faktorerna 

”fysiska symtom” och ”sjukdomspåverkan”, inkom 5 kommentarer.  

”Slutat röka denna vecka” (Kvinna) 

”Har nyligen varit förkyld” (Kvinna) 

”Depression” (Kvinna) 

”Har varit förkyld denna vecka vilket påverkat mitt ”normala” hälsotillstånd” (Kvinna) 

”Nyligen påbörjat 2 h pendling” (Kvinna) 

 

Till frågorna 14-16, ”socioekonomisk situation” inkom två kommentarer. 

”Studerar och jobbar extra därför svarade jag på alla frågor” 

”Nyligen avklarad utbildning – finns inga jobb” 

 

Till frågorna 24-33, under faktorn ”Kvaliteten i relationer till partner, familj och nära vänner” 

inkom två kommentarer. 
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”Gott” (Kvinna) 

”Mycket konstiga frågor. Hur ska man bedöma om en relation är självständig?” (Kvinna) 

 

Till fråga 34, ”Livskvalitet i stort” inkom två kommentarer.  

”Långvarig depression” (Kvinna) 

”Det kan alltid bli bättre ” 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande studie utfördes på det sociala nätverket Facebook på Internet med hjälp av 

enkäten Life Satisfaction Questionnaire (LSQ) som är ett instrument för att skatta upplevd 

livstillfredsställelse/livskvalitet (LT) och hälsa. Undersökningen utfördes på 67 unga vuxna 

mellan 19-30 år. Detta var en beskrivande studie med jämförande inslag där skillnaden mellan 

män och kvinnor och deras upplevda LT enligt LSQ skulle mätas. Resultatet visade att unga 

vuxna skattade sin LT relativt högt med ett medelvärde på 76,85 av maximalt 100 poäng. 

Dock fanns en ganska stor spridning mellan svaren, med några maximala skattningar och 

några extremt låga skattningar enligt LSQ. Resultatet visade också att det fanns vissa 

signifikanta skillnader i män och kvinnors upplevda LT. Kvinnorna skattade sin fysiska hälsa 

lägre än männen, men uppgav sig ha en högre kvalitet i nära relationer än vad männen hade.   

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att unga vuxna skattade faktorn ”Fysiska symtom” högst. Det fanns 

en statistisk signifikant skillnad i hur män och kvinnor skattade faktorn, där männen upplevde 

sig ha bättre fysisk hälsa än kvinnorna. Faktorn ”Sjukdomspåverkan” innehåller också en del 

viktig information om den fysiska hälsan och bör beaktas i denna diskussion innan slutsatsen 

dras att unga skattade sin fysiska hälsa högt. Under sjukdomspåverkan skattas symtom som 

trötthet, smärta och sömnsvårigheter, och här skattade både män och kvinnor ganska lågt, 

kvinnorna det näst lägsta medelvärdet av alla faktorer. Tilläggas bör att några kvinnliga 

deltagare lade till vissa kommentarer till faktorn ”Fysiska symtom”, som till exempel ”Slutat 

röka denna vecka” och ”Har nyligen varit förkyld”. Man bör uppmärksamma att sådana 

omständigheter kan ha påverkat resultatet.  
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En intressant koppling till resultatet kan vara det faktum att psykisk ohälsa ofta döljer sig 

bakom fysiska symtom, så som trötthet, värk och magont. Detta framkom i rapporten ”Den 

dolda psykiska ohälsan” (14) som gjordes på uppdrag av Stockholms läns landsting. Där 

tillfrågades unga vuxna som uppsökte vårdcentral på grund av fysiska besvär, vad de trodde 

att besvären berodde på, och 81 % uppgav att psykisk ohälsa eller livsrelaterade problem var 

den egentliga orsaken.  

Att kvinnor skattar sin fysiska hälsa sämre än männen är ingenting nytt utan har 

konstaterats förut. Enligt folkhälsorapporten från 2009 (9) upplevde unga kvinnor en 

försämrad fysisk hälsa med uttalade symtom som trötthet, värk och magont, jämfört med 

männen. Så mycket som var tredje ung kvinna upplevde symtom som oro, ångest och ängslan. 

Nämnas bör dock att annan forskning visat på att det inte skulle finnas några könsskillnader 

när det gäller unga män och kvinnors fysiska hälsa (20). I studien som utfördes på svenska 

ungdomar och unga vuxna mellan 14-25 år presenterades ett resultat som visade motsatta 

tendenser nämligen att det inte fanns några skillnader mellan kvinnor och män gällande den 

fysiska hälsan (20).  

Det lägsta medelvärdet som uppmättes för kvinnor och män, var under faktorn ”Kvaliteten 

i vardagslivets aktiviteter/roliga”. Det är svårt att dra några slutsatser om varför denna faktor 

fick det lägsta medelvärdet. Fördelningen mellan dem som yrkesarbetade och de som 

studerade var exakt jämt fördelad så det är svårt att säga, i denna studie, att sysselsättning 

skulle ha betydelse i någon riktning för hur man skattar sin kvalitet i vardagslivet.  

Det har dock visats i tidigare forskning, att sysselsättning har stor betydelse för 

livskvaliteten och känslan av social samhörighet. Arbete är en viktig del för individens 

upplevelse av LT och hälsa, och arbetslöshet är tydligt kopplat till mental ohälsa. Det har 

bevisats att arbete kan förbättra livskvaliteten, den mentala hälsan och de sociala relationerna 

avsevärt (9,17,21). Att känna social samhörighet och meningsfullhet i vardagen är enligt 

Antonovskys salutogena teori, Kasam, en av grundpelarna i upplevelsen av hälsa och LT (6).  

I denna studie var det väldigt få deltagare som inte var sysselsatta med vare sig jobb eller 

studier. Endast en person uppgav sig vara arbetslös. Både männen och kvinnorna skattade 

högre i faktorn ”Kvaliteten i vardagslivets aktiviteter/meningsfulla än vad de gjorde under 

faktorn ”Kvaliteten i vardagslivets aktiviteter/roliga”. Detta tyder på att deltagarna inte alltid 

fann sin vardag väldigt rolig, men att den ändå kändes meningsfull. Många kan ha upplevt sin 

vardag som meningsfull eftersom de flesta jobbade eller studerade, av den anledningen att 

sysselsättning ökar graden av meningsfullhet i vardagen. Samtidigt bör det beaktas i denna 
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diskussion, det faktum som presenterat tidigare, att studerande har en tendens till att uppleva 

mer psykisk ohälsa än vad yrkesarbetande i huvudsak gör. Detta på grund av att studenter ofta 

känner sig ensamma och upplever brister i det sociala stödet (22).  

I resultatet framkom att kvinnorna skattade sina nära relationer signifikant högre än vad 

männen gjorde. Nära anhöriga, vänner och andra, är enligt Antonovsky (5) ett viktigt verktyg 

i en människas vardag för att hantera de kriser vi utsätts för i livet. Nära relationer är ett 

verktyg vi själva inte har makt över, men som kan vara en mycket viktig grundsten i 

upplevelsen av LT. Trots kvinnornas högre skattning av nära relationer, gav inte det högre 

livskvalitet i stort, i jämförelse med männen. Både männen och kvinnornas medelvärde låg 

väldigt nära varandra under denna faktor.  

4.3 Metoddiskussion 

I denna studie användes det beprövade instrumentet Life Satisfaction Questionnaire, som har 

testats för både reliabilitet och validitet med goda resultat (26,27,28). Eftersom att denna 

studie utfördes på Internet var det nödvändigt att överföra instrumentet från pappersformat till 

en elektronisk version. Det bör uppmärksammas att layouten såg annorlunda ut i den 

elektroniska versionen jämfört med pappersformatet, och ansvariga för studien kan inte 

garantera att det inte har påverkat hur deltagande har besvarat enkäten. Fyra bakgrundsfrågor 

lades också till, fråga om ålder togs ej med då ansvariga inte ansåg det relevant för resultatet 

då det inte skulle rangordnas efter åldersgrupper utan endast efter definitionen unga vuxna 

(personer 19 -30 år).  

Då överföringen gjordes från pappersformat till en elektronisk version i 

dokumentskaparen Gmail, missades det att sätta en begränsning i antalet svarsalternativ för 

varje fråga. Det stod alltså öppet att välja fler alternativ än ett vilket skapade problem i 

dataanalysen. Där deltagande (10 stycken) hade valt fler alternativ kunde inte ansvariga 

utvärdera just den poängen utan var tvungna att justera svaren genom att använda case 

substitution. Detta innebär att det felaktiga eller saknade värdet ersätts med ett medelvärde 

från de övriga besvarade frågorna (24). Detta bör dock inte ha påverkat resultatet nämnvärt, 

eftersom enstaka poäng inte har stor betydelse för slutpoängen. Där deltaganden hade svarat 

till exempel både en sexa och en sjua, valdes det värde som låg närmast övriga svar.  Ett annat 

problem som uppkom under dataanalysen var att det snedfördelade resultatet gjorde det 

problematiskt att använda det statistiska testet som hade varit lämpligt för att göra jämförelsen 

mellan män och kvinnor. Ett parametriskt oberoende Students T-test, som hade varit ett 
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korrekt verktyg vid normalfördelade värden, blev således oanvändbart då detta test är känsligt 

för snedfördelningar (23). 

Denna studie utfördes via det sociala nätverket Facebook på Internet. Enkäten länkades 

från Google Dokument till Facebook där hundratals människor kunde se och hade möjlighet 

att besvara den. Ifrågasättas kan att dessa människor var bekanta (sociala kontakter) till 

ansvariga för studien och att den gruppen människor eventuellt hade liknande egenskaper (till 

exempel storstadsbor, studerande, användare av sociala nätverk på Internet och så vidare) 

vilket kan ha präglat resultatet i en särskild riktning. De slutsatser som har dragits utifrån 

föreliggande studies resultat, är endast generella för den aktuella undersökningsgruppen. 

Tilläggas bör också att tidigare studie (29) visade att det är större sannolikhet att unga vuxna 

som använder sig av sociala nätverk på Internet, var mer socialt kompetenta redan i 

ungdomsåren. Detta indikerar eventuellt också att personerna som deltagit i denna studie hade 

vissa specifika egenskaper som sociala färdigheter.  

Det bör även tilläggas att några slutsatser om psykisk ohälsa inte kunde dras då 

instrumentet är mer inriktat på graden av LT, och inte mäter psykisk ohälsa/hälsa. Däremot 

ger resultatet av instrumentet många ledtrådar om hur personerna mådde psykiskt, men några 

definitiva slutsatser om psykisk hälsa eller ohälsa är svårt att dra.  

En annan av studiens nackdel kan vara den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor, 

då nästan dubbelt så många kvinnor deltog. Detta kan vara värt att nämna i diskussionen då 

männen representerar en ganska liten andel i den beskrivande statistiken för män och kvinnor.  

Till denna studies styrkor kan nämnas att antalet deltagande var relativt högt (67 stycken), 

detta trots att deltagandet var helt frivilligt. Någon liknande studie, användandet av LSQ på 

Internet, har heller aldrig tidigare genomförts vilket kan lyfta studiens resultat på ett viktigt 

sätt, eftersom kommunikation via sociala nätverk på Internet blir allt vanligare. En annan 

styrka är att inget internt bortfall (enstaka obesvarade frågor) fanns då varje fråga var 

obligatorisk att besvara, en funktion som fanns att tillgå i Google Dokument. 

4.4 Allmän diskussion 

Denna studie utfördes på en grupp unga vuxna via det sociala nätverket Facebook och 

beskriver hälsa och LT hos unga män och kvinnor och även skillnader mellan dessa grupper. 

Resultatet visade att de unga skattade sin fysiska hälsa relativt högt, men skattade kvaliteten i 

vardagslivets aktiviteter/roliga lägst. Det fanns statistisk signifikanta skillnader i hur män och 

kvinnor skattade vissa faktorer; kvinnor upplevde sig ha en sämre fysisk hälsa än männen 
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men en högre kvalitet i nära relationer. Medelvärdet för män och kvinnor låg som tidigare 

nämnt, väldigt nära varandra. Frågan är då om god fysisk hälsa väger upp för bristande nära 

relationer, och tvärtom, utifall nära relationer väger upp för en bristande fysisk hälsa? Ett 

förslag till vidare forskning är huruvida nära relationer och kvaliteten i dessa kan kompensera 

för bristande fysisk hälsa och tvärtom i den upplevda helheten av LT.  

Tidigare forskning som presenterats har visat att unga vuxna de senaste decennierna fått 

en försämrad psykisk hälsa med symtom som ångest, oro och ängslan. Dessa besvär kan ofta 

generera somatiska symtom så som trötthet, magont och värk (14). Föreliggande studie 

ämnade belysa hur viktig det är för sjuksköterskan att kunna uppmärksamma denna 

problematik, genom att beskriva det komplexa samspelet mellan fysisk hälsa och LT.  

Patienter med psykiska besvär har gett uttryck för att de vill möta vårdare som inte bara ser 

till det somatiska och den medicinska behandlingen. Det är därför viktigt att vårdpersonal lär 

sig att se människan bakom de kroppsliga besvären, och i mötet med en professionell vårdare 

får patienten chans att lära känna sig själv och se sina egna resurser (30). 

Slutligen kommer oundvikligen diskussionen upp kring de bakomliggande orsakerna till 

ungas försämrade psykiska hälsa. Varför mår så många unga dåligt idag jämfört med 20 år 

sedan? Är det samhället som förändras och ställer ökade krav på unga och varför har 

kvinnorna i regel försämrad psykisk hälsa än männen? Det är svårt att svara på sådana frågor. 

Det har beskrivits tidigare att psykisk ohälsa uppkommer inte bara av en orsak utan har ett 

mångfacetterat ursprung där många olika faktorer spelar in. Det kan handla om allt från 

genetiskt arv och miljö till livskriser. Att få en stabil ekonomi är en viktig faktor för att känna 

trygghet i livet och en förankring i vuxenlivet. För det krävs en trygg anställning, vilket är 

svårt för många unga idag. Den ekonomiska krisen under 90- talet ökade de ungas 

arbetslöshet enormt, och den har fortfarande inte sjunkit i samma grad som för äldre 

generationer. Idag är de unga vuxna barn av sin tid och arbetslöshet, eller studier vilket också 

genererar mycket låga inkomster, kan vara en viktig stressfaktor för de unga (17).   

Instabil ekonomi gör det i sin tur svårt att skaffa ett tryggt boende, vilket också har stor 

betydelse för känslan av trygghet i livet. Människor med dålig ekonomi eller som har utländsk 

härkomst får ofta bosätta sig i otrygga hyreshusområden vilket leder till stor 

boendesegregering. Dessutom har bostadsmarknaden, då speciellt i större städer, blivit mycket 

konkurrenskraftig med ett nästan obefintligt utbud av små och billiga lägenheter (17). Kanske 

skulle unga vuxna få en mycket lättare tillvaro och känna mindre psykisk ohälsa om utbudet 

av billigare bostäder var bättre. 
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Vi har tidigare tagit upp faktorn sociala relationers betydelse för livstillfredsställelsen. I 

föreliggande studie uppgav kvinnorna en högre kvalitet i sina nära relationer än vad männen 

gjorde, det visade sig dock inte att de hade en högre grad av LT på grund av det. Det är ändå 

en intressant redogörelse eftersom det i tidigare forskning har visat sig att sociala relationer 

har starka samband med den psykiska hälsan, där dåligt understödda relationer genererade 

sämre psykisk hälsa medan goda relationer främjade psykisk hälsa (17).  

 

4.5 Slutsats 

I föreliggande studie har det konstaterats att kvinnor har en sämre fysisk hälsa än män, men 

att de upplever sig ha bättre kvalitet i sina relationer till vänner än vad män har. Vidare är det 

ett komplext samspel mellan skilda faktorerna om vad som avgör en individs känsla av 

livstillfredsställelse och hälsa. Det handlar inte bara om den fysiska hälsan utan också om till 

exempel uppväxtförhållanden, arv och miljö, sociala relationer, sysselsättning och känsla av 

sammanhang. Bristande faktorer kan ge psykisk ohälsa som känslor av orkeslöshet, oro och 

ångest och unga kvinnor verkar vara den mest utsatta gruppen. Dessa psykiska symtom ter sig 

ofta i form av fysiska symtom som till exempel trötthet, magont och huvudvärk, och det är 

därför oerhört viktigt att sjuksköterskan kan se problemen bakom dessa symtom för att kunna 

erbjuda rätt hjälp och vård. Kanske är det, det konkurrenskraftiga och individualistiska 

samhället som råder med krävande ideal och många valmöjligheter som ger unga en känsla av 

osäkerhet och misslyckande. En sak som är säker är att vården står inför en stor utmaning för 

att kunna bemöta dessa unga vuxna som upplever psykisk ohälsa och försämrad 

livstillfredsställelse. 
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