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Syftet med denna studie var att utveckla och pröva en enkät för att 
mäta livskvalitet hos ungdomar samt att se på eventuella skillnader 
mellan kön samt mellan årskurser. Till grund för enkäten låg det 
psykometriska testet för vuxna individer QOLI (Quality of Life 
Inventory) samt barnversionen av denna som heter ”Hur jag känner 
för saker”. Det unika med dessa tester är att resultaten är en 
sammanvägning av hur en individ värderar ett speciellt område i livet 
med hur nöjd han eller hon är med detta område i sitt liv. Enkäten för 
den aktuella studien bestod av 19 item. Undersökningsdeltagarna var 
213 individer mellan 14 till 19 år. Resultatet av utprövningen visar att 
testet uppvisar god reliabilitet med Cronbachs alfa på 0,818. Det fanns 
dock inga signifikanta skillnader i uppmätt livskvalitet mellan vare sig 
kön eller årskurser. För framtida studier rekommenderas en 
longitudinell studie samt jämförelser mellan kliniska och icke-kliniska 
grupper.  

 
Nyckelord: Livskvalitet, psykometriskt test, ungdomar. 

 
 
Syftet med denna studie var att utveckla och göra en första psykometrisk utprövning av 
enkäten Quality of Life Inventory (QOLI) anpassat till ungdomar. QOLI är ett mått på 
upplevd livskvalitet och enkäten för den aktuella studien bygger på de befintliga 
enkäterna QOLI som är vuxenversionen samt dess barnversion ”Hur jag känner för 
saker”. Mätning av livskvalitet är vanligt förekommande framförallt inom sjukvården 
och psykiatrin. Test av livskvalitet har visat sig vara användbara i behandlingsarbete för 
att se på skillnader i livskvalitet före och efter behandlingar (Frisch, Cornell & 
Villanueva, 1992; Larsson, 2004). Det har även visat sig finnas ett samband mellan 
upplevd livskvalitet och psykiatriska symtom. Paunovic och Öst (2004) fann 
exempelvis i sin studie ett samband mellan diagnosen posttraumatisk stressyndrom och 
subjektivt upplevd livskvalitet. Dessutom har en longitudinell studie av Lewinsohn, 
Redner och Seeley (1991) visat att låg livskvalitet är en riskfaktor för framtida 
depression. Det visade sig att de personer i deras studie som hade låg livskvalitet vid 
den första tidpunkten hade en signifikant större risk att drabbas av depression vid det 
andra tillfället. Lewinsohn et al. (1991) kontrollerade även för depressionen vid det 
första tillfället vilket stärker hypotesen om ett samband mellan livskvalitet och framtida 
depressioner. Även Frisch et al. (2005) visar på användbarheten av test av livskvalitet 
då det i deras studie framkom att subjektivt upplevd livskvalitet kunde predicera 
studieresultat samt eventuella studieavhopp för universitetsstudenter.  
 
 

                                                
∗ Jag vill först och främst tacka min handledare Ann-Charlotte Smedler på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet för hennes hjälp och engagemang i mitt arbete. Dessutom vill jag tacka alla lärare med ett 
speciellt tack till Anna Asp. Jag vill också tacka Andreas Hellerström för hjälpen med Excel. Sist men inte minst 
så vill jag tacka alla ungdomar som ställde upp och gjorde denna undersökning möjlig. 
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Livskvalitet 
Historiskt sett fick begreppet livskvalitet stor betydelse under 1960-talet då många 
länder började intressera sig för andra mått på samhällets välfärd än de ekonomiska 
måtten som använts. Man började tala om att kvalitén i livet var viktigt att mäta och 
därför initierades olika välfärdsmätningar. Inte minst i Sverige blev det vanligt 
förekommande (Alfredsson, 2002). I litteraturen över livskvalitet och i artiklar i ämnet 
används ofta begreppet Quality of Life (QL). Men det råder en viss förvirring över 
begreppets definition och det kan vara svårt att finna en klar och enhetlig definition av 
vad livskvalitet innebär (Alfredsson, 2002). Olika forskare kan definiera begreppet olika 
beroende på vilket område det handlar om. En skiljelinje går mellan ett subjektivt och 
ett objektivt sätt att se på livskvalitet. Frågan är om livskvalitet handlar om hur 
individen själv upplever sin livskvalitet eller om livskvalitén definieras i termer av 
materiella ting som en individ behöver för att uppnå god livskvalitet.  
 
Inom ämnesområdet stöter man även på en åtskillnad mellan ett mer hälsoorienterat 
begrepp för livskvalitet (health-related QL) och ett mer generellt begrepp för livskvalitet 
(Bowling, 2005; Gladis, Gosch, Dishuk & Crits-Christoph, 1999). Det hälsoorienterade 
begreppet för livskvalitet rör sjukdomsspecifika mått så som livskvalitet hos barn med 
astma eller diabetes och används främst i sjukvårdssammanhang. Det mer generella 
begreppet för livskvalitet rör individens vilja och mål samt hur väl individen upplever 
att han eller hon mår ofta i jämförelse med andra grupper. I det första fallet rör det sig 
ofta om objektiva mått och i det andra oftast om subjektiva mått på livskvalitet. 
Wallander, Schmitt och Koot (2001) påpekar dock att det är problematiskt med en sådan 
åtskillnad av begreppet livskvalitet. De menar att QL är ett holistiskt begrepp som 
beskriver hur bra eller dåligt livet är vid en specifik tidpunkt i livet. Därför går det inte 
att separera en individs liv i vad som är påverkat av en sjukdom och vad som är 
påverkat av aktuella eller tidigare händelser i livet. De pekar också på problematiken 
med splittringen av definitionen av livskvalitet. Då begreppet livskvalitet inom 
forskningsvärlden används på olika sätt medför det problem då man exempelvis ska 
jämföra olika studier. En anledning till den delade uppfattningen när det gäller 
begreppet livskvalitet är enligt Wallander et al. (2001) att det är olika vetenskaper som 
forskat på området. De vill därför hitta kärnan i begreppet livskvalitet, vilken skulle 
kunna användas inom flera forskningsområden. De gör ett försök till att sammanfatta 
begreppet livskvalitet genom definitionen;  
 

QL is the combination of objectively indicated well being in 
multiple domains of life considered salient in one’s culture and 
time, while adhering to universal standards of human rights. 
(Wallander, Schmitt & Koot, 2001 sid. 574) 

 
Brülde (2003) menar att man kan dela in teorierna om vad livskvalitet innebär i tre 
kategorier. Den första benämner han som den hedonistiska teorin som definierar 
livskvalitet i termer av hur en individ mår. Med detta menas; ”att ha det bra är det 
samma som att må bra, och att ha ett dåligt liv är det samma som att må dåligt” (Brülde, 
2003 sid. 26). Enligt den andra teorin som han kallar önskeuppfyllnadsteorin är en 
individs livskvalitet beroende av om individen har det liv som hon eller han vill ha. Den 
tredje teorin som benämns som den objektivistiska pluralismen handlar om att det finns 
ett antal saker som är finalt bra och dåliga för oss oberoende av vilken inställning vi 
själva har till dessa saker. Precis som tidigare syns här en uppdelning av det subjektiva 
och det objektiva. Brülde (2003) menar att vad livskvalitet sannolikt handlar om är en 
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kombination av dessa teorier, det vill säga att både det subjektiva och det objektiva 
spelar en betydande roll för en individs livskvalitet. Detta leder till att hur bra eller hur 
dålig en individs livskvalitet är kan ses som en funktion av hur mycket värdefulla 
behagliga upplevelser en individ känner och hur mycket värdefull önskeuppfyllelse 
individens liv innehåller (Brülde, 2003). Han menar även att det är av vikt att skilja 
mellan vad som är målet och vad som är medlen när det gäller livskvalitet.  
 
Kajandi (1981) gör till skillnad från Brülde (2003) ingen åtskillnad mellan medel och 
mål när det gäller livskvalitet. Kajandi (1981) definition av livskvalitet påminner dock 
om den objektivistiska pluralismen då han menar att livskvalitet är en sammanvägning 
av en persons yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer samt hennes inre 
psykologiska tillstånd. Med yttre livsvillkor menas arbetssituation, ekonomisk situation 
samt boendesituation. Mellanmänskliga relationer handlar om kärleksförhållande, 
vänner samt familj och inre psykologiska tillstånd som engagemang, självbild samt 
grundstämning.  Just synen att de yttre livsvillkoren, relationerna med andra människor 
samt inre psykologiska tillstånd har betydelse för livskvalitén är något som präglar 
utformningen av de subjektiva psykometriska tester så som exempelvis QOLI.  
 
Att mäta livskvalitet 
Det finns idag många olika psykometriska test utformade för att mäta livskvalitén hos 
individer (Bowling, 2005; Mesbah, Cole & Lee, 2002; Gladis et. al, 1999). De finns 
både de som objektivt mäter livskvalitet genom exempelvis så kallade proxy report där 
en anhörig bedömer individens livskvalitet samt självskattingstest där individen själv 
skattar sin livskvalitet (Wallander et al., 2001). Det finns både för- och nackdelar med 
de båda mätmetoderna. Frågan är om en individ kan bedöma sin livskvalitet eller inte, 
och om aktuella händelser vid tidpunkten för exempelvis självskattningstestet kan 
påverka resultatet på ett oönskat sätt. Detta skulle kunna medföra att tillfälligheter får 
genomslag och att resultatet då blir instabilt. En studie som gjorts av Lingjiang et al. 
(1998) visar exempelvis på att det inte finns något direkt samband mellan objektiva mått 
på livskvalitet och självrapporterad livskvalitet. Gladis et al. (1999) menar att det bästa 
sättet att mäta en individs livskvalitet är att använda sig av båda metoderna parallellt. 
Detta då självrapportering enbart kan vara opålitligt, då en individ kan påverkas av en 
tillfällig nedstämdhet vid tillfället för självrapporteringen.  
 
För att subjektivt mäta livskvalitet hos vuxna personer används bland annat ett test som 
utformats av Frisch, Cornell och Villanueva (1992). Detta test kallas QOLI (Quality of 
Life Inventory). Den svenska versionen har översatts av en doktorand på psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet (Paunivic & Öst, 2003). Versionen har sedan 
översatts tillbaka av en annan person och små förändringar har gjorts för att få en så 
korrekt version som möjligt. Den svenska versionen består av 16 items som står för 
olika områden i livet som är relevanta för livskvalitet. Områdena är; hälsa, självrespekt, 
mål och värderingar, ekonomi, arbete, fritid, inlärning, kreativitet, hjälpa andra, kärlek, 
vänner, barn, anhöriga, hem, grannskapet samt samhälle. Det som är speciellt med detta 
test i jämförelse med andra subjektiva psykometriska test av livskvalitet är att måttet är 
en sammanvägning av hur en individ värderar ett speciellt område i livet med hur nöjd 
han eller hon är med detta område i sitt liv. Frågorna är därför utformade så att 
respondenten först får värdera hur viktigt området är för livskvalitén och sedan hur nöjd 
han eller hon är med området i sitt eget liv. Detta test har visat sig ge god test-retest 
reliabilitet (Frisch et al., 1992). Det visade sig dessutom korrelera positivt med andra 
mått på subjektivt välbefinnande och kan därför sägas ha god validitet (Frisch et el., 
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1992; Frisch et al. 2005). Även prövning av den svenska versionen visar goda resultat 
av testets reliabilitet och validitet (Paunovic & Öst, 2003). Frisch et al. (1992) menar 
därför att QOLI är ett bra mått på välbefinnande och användbart bland annat när det 
gäller bedömning av psykologiska behandlingsmetoder.  
 
Wallander et al. (2001) påvisar att när det handlar om barns och ungdomars livskvalitet 
så finns det i jämförelse med vuxna individers livskvalitet väldigt lite forskning på 
området. I deras studie fann de att av 20 000 publicerade artiklarna i ämnet mellan åren 
1980 och 1994 berörde bara 3050 barn och ungdomars livskvalitet. En sökning under 
juli månad 2006 visade i PsycARTICLES att av de 26 9131 träffarna på ”Quality of life” 
innehöll 6071 ordet ”children” och 3403 ordet ”adolescence”. Även Huebner et al. 
(2003) hävdar att ungdomars livskvalitet har varit negligerat i tidigare forskning, men 
att intresset har ökat i samhället när det handlar om mätning av livskvalitet hos barn och 
ungdomar. Hueber et al. (2003) menar att det är av vikt att uppmärksamma ungdomars 
värdering av sin livskvalitet då detta ger en bredare innebörd av ungdomars hälsa idag.  
 
För att mäta den subjektiva livskvalitén hos barn finns bland annat en barnversion av 
QOLI som även finns på svenska (Larsson, 2004). Testet har utvecklats i USA och 
Sverige parallellt för att användas i gemensamma studier2. Detta test heter ”Hur jag 
känner för saker” och består av tio items som rör livskvalitet hos barn. Dessa item är; 
föräldrar, syskon, kusiner, hem, skola, lärare, vänner, lek, hälsa och självrespekt. 
Enkäten är uppbyggd på samma sätt som QOLI där barnen först får värdera hur viktigt 
området är och sedan hur nöjd han eller hon är med samma område. I jämförelse med 
QOLI har antalet item minskats från 16 item till tio item. Dessutom demonstreras 
svarsalternativen med hjälp av symboler som är till för att underlätta förståelsen av 
svarsalternativen för barnen. Resultatet av Larssons studie (2004) visar att enkäten är ett 
bra psykometriskt test som dessutom har en måttlig stabilitet över tid och därför precis 
som QOLI är användbar vid behandlingssammanhang i för- och eftermätningar. 
Reliabiliteten för hela stickprovet i Larssons studie (2004) var α=0,791. Larsson 
uppmärksammade dock i sin studie att de äldre barnen i undersökningen uppfattade 
vissa frågor som barnsliga och föreslår därför en annan version av testet för äldre barn 
och ungdomar. 
 
Ungdomars livsvillkor 
Många teoretiker ser ungdomstiden som en övergång mellan att ha varit barn till att bli 
en vuxen individ. Problemet med det menar Coleman (1999) är att ungdomsåren täcker 
flera år av livet och att det därför kan vara av vikt att, som flera teoretiker också gör, 
dela upp tiden i olika perioder. En annan problematik är att tiden som räknas som 
ungdomstid under senare år har förlängts. Detta beror bland annat på att puberteten 
infaller tidigare samt att flera ungdomar flyttar hemifrån senare då det ofta råder brist på 
arbete. Det som ändå är utmärkande för just ungdomsåren är i och med puberteten en 
förändring av den fysiska kroppen och som till följd av det en förändring av individens 
självbild.  
 
Hwang och Erling (2001) menar att hur man bedömer när ungdomstiden börjar och 
slutar beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Är det ett biologiskt perspektiv kan 
man se början av puberteten som inledningen på ungdomsåren och förmågan att få barn 
som avslutningen. Antar man ett mer psykologiskt perspektiv kan början vara 

                                                
1 Endast publicerade artiklar (Peer-Reveiwed Journals) 
2 Barnversionen av instrumentet är i dagsläget ännu inte publicerad. 
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frigörelsen från föräldrarna och att uppnå en självständig identitet slutmålet. Något som 
är utmärkande för denna tid är att jämnåriga får en större betydelse än tidigare (Hwang 
& Erling, 2001). Förmågan att vara social samt att inte hamna utanför kompisgrupper 
blir därför av stor vikt. Relationer med andra individer får en annan innebörd än tidigare 
då man har lättare att sätta sig in i andra människors behov. Jämnåriga kan under denna 
period till och med få större betydelse för individen än vad föräldrarna har när det gäller 
utvecklandet av normer och värderingar. En annan typ av relation som ofta utvecklas 
under denna period är den intima och känslomässiga relationen till en annan individ. I 
början av ungdomsåren kan dessa relationer vara med vänner för att senare ingå i ett 
parförhållande.  
 
Kroppens fysiska förändringar i och med puberteten och känslorna inför dessa 
förändringar påverkar hur individen ser på sig själv och hur han eller hon upplever sitt 
yttre. Erling (2001) hävdar att dagens ungdomar oroar sig mer över sitt utseende än vad 
tidigare generationer gjorde. Detta menar hon är ett resultat av vår kulturs tydliga och 
smala ideal för hur män och kvinnor bör se ut. Tonårstiden präglas också av en 
egocentricitet, en känsla av att vara i centrum, vilket medför att tonåringen uppfattar att 
alla ser på och kritiskt granskar en. Även detta får betydelse för individens egna kritiska 
granskning av sitt utseende.  
 
Precis som Hwang och Erling (2001) menar Coleman och Hendry (1999) att det som är 
utmärkande för ungdomstiden är att kroppen förändras och detta är av betydelse för 
tonåringens upplevelse av sin kropp och därmed för självbilden. Därför blir utseendet 
och kroppen viktigare under denna period. Steget in i vuxenvärden och förberedelserna 
inför det handlar också mycket om att passa in i denna nya värld. Dilemmat blir för 
många att integrera rollen som en värdig medlem i detta samhälle och den egna 
personen. I denna process spelar därför också personer i individens närhet en stor roll 
som förebilder så som föräldrar, lärare, samt andra ledare som individen möter i sin 
vardag. Dessa individer kan stå som förebilder för hur individen vill vara och bete sig. 
Coleman och Hendry (1999) menar att flertalet moderna teorier om ungdomars 
utveckling beaktar vikten av hur faktorer som ungdomarnas miljö, familj, grannskap 
samt samhälle påverkar dem och lägger därför tyngdpunkten på dessa för att förklara 
ungdomars utveckling. 
  
Syfte och frågeställningar 
Då utformningen, val av item samt språket i ”Hur jag känner för saker” inte passar för 
äldre barn eller ungdomar finns det ett behov av att utforma en enkät som är anpassad 
till ungdomars livssituation. I vuxenversionen QOLI finns det också item som 
exempelvis ”Arbete” och ”Barn” som inte är aktuella item i ett test för ungdomar. Syftet 
med denna studie är att skapa och göra en första psykometrisk utprövning av enkäten 
Quality of Life Inventory (QOLI) anpassat till ungdomar. Enkäten för den aktuella 
studien bygger på enkäterna QOLI för vuxna individer samt barnversionen ”Hur jag 
känner för saker” och heter ”En enkät om livskvalitet”. 
 
Frågeställningar: 

1. Har testet god reliabilitet? 
2. Innehåller testet relevanta item för test av livskvalitet hos ungdomar? 
3. Diskriminerar testet mellan årskurser och kön? 
4. Är skalan en- eller flerdimensionell? 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Målgruppen som enkäten var utformad för var avgränsad till tonåringar, det vill säga 
individer mellan 13 till 19 år. Respondenterna i den aktuella studien var mellan 14-19 år 
och de var elever på en kommunal högstadieskola respektive tre kommunala 
gymnasieskolor. Den ena gymnasiet var ett teknikgymnasium och de andra två var 
samhällsvetenskapliga gymnasieskolor i Södertälje. Sammanlagt deltog 213 
respondenter varav 205 uppgav kön. Av dessa var 103 tjejer och 102 killar. Åtta 
respondenter hade inte svarat på bakgrundsfrågorna för kön och ålder.  
 
I det första skedet kontaktades rektorerna på respektive skola för ett godkännande av 
studien. Sedan togs kontakt med aktuella lärare för information och diskussion om hur 
och när enkäten skulle delas ut till eleverna. Lärarna på högstadieskolan fick också i 
förväg ett brev som skulle delas ut till elevernas föräldrar med information om enkäten 
samt studien3. 
 
Material 
Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie. Enkäten4 bestod av 19 item (20 item i 
pilotversionen) som berörde olika relevanta områden för ungdomars livskvalitet. 
Enkäten byggde på enkäterna QOLI och ”Hur jag känner för saker” samt två item som 
enligt tidigare forskning och utvecklingspsykologi är av vikt för livskvalitén hos 
ungdomar. De item som enkäten innehöll var; skolan, lärarna, ledighet, fritidsaktivitet, 
ledarna, föräldrar, syskon, släkt, vänner, hemmet, grannskapet, samhället, ekonomi, 
pröva nya saker, kreativitet, hjälpa andra, hälsa, självrespekt, ditt utseende, samt kärlek. 
De item som är unika för enkäten anpassad till ungdomar är ”Utseende” och ”Ledarna”. 
Detta för att utseende kan tänkas vara av stor vikt för ungdomars välbefinnande då det 
visat sig betyda mycket för individens självbild (Coleman, 1999). Även ledarna för 
olika fritidsaktiviteter kan tänkas vara av betydelse för ungdomars välbefinnande då 
olika vuxna individer är av betydelse som förebilder inför steget in i vuxenvärlden 
(Hwang, 2001; Coleman, 1999). 
 
De itemen som uteslutits från QOLI är ”Mål och värderingar” som utifrån definitionen i 
QOLI ansågs svårt för ungdomar att värdera. Dessutom uteslöts itemen ”Barn” och 
”Arbete” då detta inte är aktuellt för ungdomar, speciellt inte i de lägre åldrarna. Itemet 
”Inlärning” togs också bort då det ansågs starkt kopplat till skolan som är ett item i sig. 
Man skulle också kunna hävda att itemet ”Inlärning” till viss del är kopplat till itemet 
”Pröva nya saker” som finns kvar i ungdomsversionen. Dessutom har ”Anhöriga” 
ersatts med ”Släkt” samt ”Fritid” delats upp i ”Ledighet” respektive ”Fritidsaktivitet”. 
Detta för att ungdomar i skolålder kan tänkas ha någon form av fritidsaktivitet samt att 
detta inte nödvändigtvis behöver betyda ledighet i form av att umgås med familj och 
vänner. Fritidsaktivitet kan också ses som en viktig social situation för ungdomar där de 
träffar andra vuxna individer samt andra vänner än skolkamraterna. ”Grannskapet” har 
uteslutits efter resultatet av pilotundersökningen (se nedan). Från enkäten ”Hur jag 
känner för saker” har itemen ”Kusiner”, som ansågs höra ihop med itmet för ”Släkt” 
samt ”Lek” som ansågs för barnsligt uteslutits. Även i de inledande förklaringarna till 
de item som tidigare använts ändrades vissa ord för att bättre passa ungdomars 
livssituation som exemplet med itemet för ekonomi. I QOLI definieras ekonomi som ett 

                                                
3 Se Appendix 1 
4 Se Appendix 2 
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sammanhang av tre saker. Det är den inkomst man har, de saker man äger (som t ex bil 
eller möbler), och den förväntan man har om att ha de pengar och saker man behöver i 
framtiden. Då ungdomar oftast inte har någon direkt inkomst eller saker så som egen bil 
eller möbler så formulerades definitionen om. I enkäten för ungdomar definierades i 
stället ekonomi som något som handlar om de pengar som individen har att röra sig med 
samt de saker han eller hon äger som exempelvis kläder, dator, CD-spelare etc.  
 
Tabell 1. En jämförande översikt av item i enkäterna QOLI, ”Hur jag känner för saker” 
samt ”En enkät om livskvalitet” 
 
QOLI för vuxna ”Hur jag känner för 

saker” – 
barnversion  

”En enkät om livskvalitet” - 
tonårsversion 

Hälsa Hälsa  Hälsa  
Självrespekt Självrespekt Självrespekt 
Vänner  Vänner  Vänner 
Hem Hem Hem 
Barn Föräldrar Föräldrar 
Anhöriga Syskon Syskon 
 Kusiner Släkt 
Arbete   
 Skola Skola 
 Lärare Lärare 
 Lek  
Kreativitet  Kreativitet 
Fritid  Fritidsaktivitet 
  Ledarna 
  Ledighet 
Hjälpa andra  Hjälpa andra 
Samhället  Samhället 
Grannskapet  Grannskapet (pilotversion) 
Ekonomi  Ekonomi 
Kärlek  Kärlek 
Mål och värderingar   
Inlärning  Pröva nya saker 
  Utseende 
 
Livskvalitet definieras enligt instrumentet som hur nöjd individen är med ett visst 
område i hans eller hennes liv. Efter en inledande förklaring av området fick 
respondenten först svara på hur viktigt området var för hans eller hennes välbefinnande. 
Detta genom att ringa in något av alternativen: ”Inte viktigt”, ”Viktigt” eller ”Mycket 
viktigt”. Därefter fick respondenten även svara på hur nöjd han eller hon var med 
samma område i hans eller hennes liv. Svarsalternativen för denna fråga var; ”Mycket 
missnöjd”, ”Ganska missnöjd”, ”Lite missnöjd”, ”Lite nöjd”, ”Ganska nöjd” eller 
”Mycket nöjd”. I slutet av enkäten fanns utrymme för egna kommentarer angående 
områden som inte tagits upp i enkäten och som respondenten saknade samt i fall 
respondenten hade svårt att förstå eller svara på något i enkäten. Bakgrundsfrågorna var 
kön samt ålder. Dessutom antecknade den undersökningsansvarige vilken årskurs 
respondenten tillhörde.  
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Procedur 
Enkäten delades ut i samband med en lektion. Undersökningsdeltagarna fick först en 
muntlig information om undersökningen samt en instruktion av enkäten där det även 
underströks att enkäten var anonym samt att det var frivilligt att delta. Dessutom 
påpekades vikten av att fylla i enkäten enskilt och att man inte fick titta på vad någon 
annan skrev eller diskutera frågorna med bänkkamraten. Dessutom poängterades det att 
det var viktigt att svara på samtliga frågor om man ville delta i studien. Till dem som 
ville delta delades enkäten ut och det fanns också tillfälle att fråga ansvarig för enkäten, 
som var närvarande under undersökningstillfället, om det var något de inte förstod. 
Enkäten tog mellan fem till tio minuter att fylla i. Till eleverna i årskurs åtta delades 
också ett brev ut som de ombads ge till målsman. I brevet informerades det om 
undersökningen och det fanns information om kontaktuppgifter till undersökningsledare 
samt ansvarig handledare. I samråd med aktuella lärare ansågs det inte nödvändigt med 
denna information till målsman för äldre elever. 
 
Databearbetning 
Datamaterialet har inledningsvis matats in i Excel där enkätsvaren omkodades så att den 
första frågans svar, det vill säga hur viktigt området var för välbefinnandet, fick värdena 
0 för ”Inte viktigt”, 1 för ”Viktigt” samt 2 för ”Mycket viktigt”. Den andra frågans svar, 
det vill säga hur nöjd respondenten var med området, fick värdena -3 för ”Mycket 
missnöjd”, -2 för ”Ganska missnöjd”, -1 för ”Lite missnöjd”, 1 för ”Lite nöjd”, 2 för 
”Ganska nöjd” samt 3 för ”Mycket nöjd”. Detta gjordes för samtliga item i enkäten. 
Dessa svar multiplicerades därefter för varje item vilket blev ett resultat som kunde 
variera mellan -6 till 6. Därefter lades varje individs poäng per item ihop och 
dividerades med antal besvarade item till en total medelvärdessumma för livskvalitet. 
Kön omkodades så att tjejer fick värdet 2 och killar värdet 1. För de statistiska 
analyserna användes statistikprogrammet SPSS version 13.0. För beräkning av testets 
reliabilitet togs måttet för Cronbachs alfa fram. För att se på eventuella skillnader i 
testresultat mellan kön och årskurs har tvåvägs- ANOVA utförts. För att se i fall testet 
är en- eller flerdimensionellt har faktoranalys med VARIMAX rotation använt. Vid 
eventuellt internt bortfall fylldes fältet inte i vilket ledde till att det inte blev en 
slutsumma för det aktuella itemet. Vid bortfall för bakgrundsfrågorna finns ändå 
resultatet av itemens poäng med i analyserna av itemen.  
 
Pilotundersökning 
En pilotstudie utfördes inför den aktuella studien för att göra ett första test av enkäten. 
Enkäten bestod av 20 item vilka var; skolan, lärarna, ledighet, fritidsaktivitet, ledarna, 
föräldrar, syskon, släkt, vänner, hemmet, grannskapet, samhället, ekonomi, pröva nya 
saker, kreativitet, hjälpa andra, hälsa, självrespekt, ditt utseende, samt kärlek. 
Undersökningsdeltagarna var 18 ungdomar mellan 17-19. Cronbachs alfa för testet var 
på 0,753. Den deskriptiva statistiken visade att det item som respondenterna ansåg vara 
av minst vikt när det gäller deras välmående var itemet ”Grannskap” vilket 11 
respondenter menade inte var av betydelse för deras välmående. Utifrån detta resultat 
uteslöts itemet ”Grannskapet” inför den aktuella studien.  
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Resultat 
  

Frekvensmått  
Maxpoängen för QOLI är 6 och den lägsta poängen -6. För hela undersökningen 
(N=213) var medelvärdet 2,79, medianen 2,85 och standardavvikelsen 1,19. I tabellen 
nedan redovisas deskriptiv statistik samt percentilvärdena för undersökningen.  
 
Tabell 1. Percentilvärden, medelvärde, median och standardavvikelse för 
undersökningen. 
 

Percentil   

5 ,70 
10 1,35 
15 1,66 
20 1,88 
25 2,05 
30 2,23 
35 2,36 
40 2,49 
45 2,70 
50 2,85 
55 3,04 
60 3,12 
65 3,37 
70 3,52 
75 3,64 
80 3,85 
85 4,00 
90 4,30 
95 4,48 
Antal  213 
Medelvärde 2,79 
Median 2,85 
Standardavvikelse 1,19 
Minimum -1,06 
Maximum 5,29 

 
Reliabilitet och itemanalys 
Reliabiliteten för testet beräknades med hjälp av Cronbachs alfa där resultatet för hela 
enkäten var α=0,818. I tabell 2 redovisas korrelationen mellan itemen och totalpoängen 
på testet samt Cronbachs alfa om itemet utesluts. Om korrelationen mellan itemet och 
totalpoängen är låg (< 0,30) samt att itemet om det utesluts ökar Cronbachs alfa bör 
itemet ses över och eventuellt tas bort i framtida test. När det gäller itemet ”Kreativitet” 
så visar det en svag korrelation med testets totalpoäng samt att det sänker värdet för 
Cronbachs alfa (det vill säga att Cronbachs alfa höjs om itemet utesluts). Resultatet 
visar att itemen ”Lärarna”, ”Ledarna” samt ”Pröva nya saker” har relativt låga 
korrelationer dock mellan 0,30 och 0,40, men att inget av dessa itemen sänker värdet för 
Cronbachs alfa. För de övriga itemen påvisades en korrelation över 0.40. 
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Tabell 2. Itemens korrelation med totalpoäng samt α –värden om itemet utesluts. 

 
För att bedöma vilka item som är relevanta för test av livskvalitet hos ungdomar kan 
man se till vilka item respondenterna ansåg vara av betydelse för välbefinnandet, det vill 
säga hur de svarat på den första frågan på samtliga item. Detta för att få en uppfattning 
av vad ungdomarna anser vara av vikt för välbefinnandet. Det är också av betydelse att 
samtidigt analysera svaren på de öppna frågorna i slutet av enkäten där respondenten 
gavs möjlighet att svara på ifall det fanns något annat som respondenten tyckte var 
viktigt för välbefinnandet, samt ifall det var svårt att förstå eller svara på frågorna.  
 
I tabell 3 redovisas resultatet av den första frågan på samtliga item. Här har medelvärdet 
och standardavvikelsen tagits fram för alla item. Utifrån detta resultat kan man 
konstatera att de item som respondenterna ansåg vara av störst vikt för välbefinnandet 
var ”Ledighet”, ”Vänner”, ”Hälsa” och ”Föräldrar”. De item som ansågs av mindre vikt 
var ”Ledarna”, ”Hjälpa andra”, ”Samhället” och ”Skola”. Även ”Kreativitet” som i 
föregående analys (se tabell 2) hade en låg korrelation med totalpoängen, och som höjde 
Cronbachs alfa om det uteslöts, har även här ett relativt lågt medelvärde. Värt att notera 
är att itemet ”Ledarna” har det högsta bortfallet, vilket kan bero på svårighet att svara på 
denna fråga för vissa respondenter. Detta framkom också i analysen av den öppna 
frågan där några respondenter skrev att de inte hade några ledare och därför svårt att 
svara på frågan. När det gäller standardavvikelsen för itemen så kan man se att även de 
två item som av respondenterna ansågs vara av störst vikt för välbefinnandet, det vill 
säga ”Ledighet” och ”Vänner” också är de item med lägst spridning vilket är ett tecken 
på enighet bland svaren hos respondenterna. De flesta uppger det högsta alternativet 
som är 2 poäng på den frågan vilket ger en liten spridning. För de item som 
respondenterna ansåg vara av mindre vikt för välbefinnandet är spridningen relativt sett 

Item Korrelation med 
totalpoäng 

α –värden om itemet 
utesluts 

 
Skolan 0,405 ,814 
Lärarna 0,360 ,814 
Ledighet 0,420 ,815 
Fritidsaktivitet 0,418 ,812 
Ledarna 0,390 ,811 
Föräldrarna 0,557 ,805 
Syskon 0,505 ,808 
Släkt 0,529 ,806 
Vänner 0,429 ,812 
Hemmet 0,466 ,808 
Samhället 0,442 ,812 
Ekonomi 0,496 ,810 
Pröva nya 
saker 

0,399 ,814 

Kreativitet 0,219 ,822 
Hjälpa andra 0,473 ,808 
Hälsa 0,568 ,807 
Självrespekt 0,658 ,802 
Utseende 0,546 ,807 
Kärlek 0,518 ,808 
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större. Dock behöver det påpekas att det bara finns tre svarsalternativ på frågan vilket 
minskar variationen och bidrar till en ”takeffekt”.  
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för första frågan på samtliga item. För 
medelvärdet är maxvärdet 2 och minimivärdet 0. Inom parentes anges eventuellt 
bortfall.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skillnader mellan kön och ålder 
Med en tvåvägs ANOVA testades ifall det fanns skillnader mellan könen och mellan 
årskurserna och resultatet på testet. I analysen har ålder delats upp efter årskurs så att 
det blir fem grupper (årskurs 8 till 12). Detta för att få så storleksmässigt jämna grupper 
som möjligt. I undersökningen ingick 102 killar och 103 tjejer. Även fördelningen 
mellan könen i de olika årskurserna var relativt jämn (se tabell 4). Vare sig det gäller 
kön eller ålder så syns några signifikanta skillnader (p < 0,05). För kön var F=0,82 och 
p=0,37. För årskurs var F=1,20 och p=0,31. Det finns heller igen signifikant 
interaktionseffekt mellan kön och årskurser där kön*årskurs gav F=0,21 samt p=0,93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Medelvärde Standardavvikelse 
Skola (1) 1,17 0,584 
Lärare (2) 1,21 0,623 
Ledighet (1) 1,87 0,339 
Fritidsaktivitet (2) 1,34 0,728 
Ledarna (9) 1,00 0,723 
Föräldrarna  1,72 0,510 
Syskon (2) 1,47 0,650 
Släkt 1,23 0,684 
Vänner 1,86 0,399 
Hemmet (1) 1,65 0,534 
Samhället 1,16 0,627 
Ekonomi 1,48 0,619 
Pröva nya saker 1,31 0,611 
Kreativitet 1,19 0,688 
Hjälpa andra 1,10 0,672 
Hälsa (1) 1,73 0,468 
Självrespekt (1) 1,65 0,489 
Utseende 1,38 0,614 
Kärlek 1,56 0,577 
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Tabell 4. Medelvärde, (standardavvikelse), samt antal respondenter fördelade på årskurs 
och kön5. 
 
Årskurs
/Kön 

8  
 

9  
 

10  11  12  Total 

Tjejer 3,05 
(1,3) 
n=12 

3,25 
(1,1) 
n=18 

2,56 
(1,39) 
n=23 

2,71 
(1,32) 
n=24 

2,95 
(0.9) 
n=26 

2,90 
1,2 
n=103 

Killar 2,90 
(1,32) 
n=26 

2,92 
(1,0) 
n=17 

2,67 
(1,24) 
n=21 

2,57 
(1,06) 
n=22 

2,68 
(0,83) 
n=16 

2,75 
1,09 
n=102 

Total 2,95 
(1,29) 
n=38 

3,09 
(1,05) 
n=35 

2,61 
(1,31) 
n=44 

2,64 
(1,19) 
n=46 

2,85 
(0,88) 
n=42 

2,79 
1,19 
206 

    
Faktoranalys 
För att se i fall testet var en- eller flerdimensionellt i sin struktur utfördes en 
faktoranalys. Resultatet avser hela undersökningen och samtliga item. När faktorerna 
roterats i SPSS visar resultatet i tabell 5 att testet enligt denna undersökning består av 
sex dimensioner. Inom parentes anges andel förklarad varians. I den första dimensionen 
hamnar itemen ”Föräldrar”, ”Syskon”, ”Släkt”, ”Hemmet”. Detta talar för en dimension 
som rör individens närmaste miljö och familj. Den andra dimensionen som innehåller 
itemen ”Hälsa”, ”Självrespekt” samt ”Utseende” kan tolkas som en dimension som rör 
individens självbild. Den tredje dimensionen handlar om skolan och innehåller itemen 
”Skolan”, ”Lärarna” och ”Vänner”. Varför även ”Vänner” laddar relativt högt i denna 
dimension kan bero på att respondenter i de aktuella åldrarna för undersökningen oftast 
har sina vänner i skolan. Den fjärde dimensionen innehåller ”Fritidsaktivitet” och 
”Ledarna” och kan ses som en dimension som handlar om respondentens fritidsaktivitet 
och dess ledare. I den femte dimensionen finns ”Pröva nya saker” och ”Kreativitet” 
vilket kan ses som en dimension som berör respondentens personlighet i form av inre 
drivkraft. Den sista dimensionen består av ”Ledighet” och ”Ekonomi” vilket kan tolkas 
som att ekonomi i form av pengar och saker som respondenten äger är kopplat till 
individens lediga tid. Itemen ”Samhället” och ”Hjälpa andra” laddar inte över 0,5 i 
någon dimension men ligger på gränsen i den första dimensionen och skulle kunna 
inkluderas i denna. Det item som dock inte laddar högre än 0,5 i någon dimension i 
denna analys är ”Kärlek”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 För åtta individer av det totala antalet respondenter saknas uppgifter om kön 
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Tabell 5. Faktorladdningar med VARIMAX rotation för item i testet för hela samplet. 
Laddningar över 0,5 är markerade med fet stil samt total förklarad varians i procent 
inom parentes. 

 
Då den förklarade variansen per dimension i en faktoranalys med sex dimensioner är 
relativt låg prövades att minska antalet dimensioner till tre för att se hur faktorerna och 
den förklarade variansen förändrades. Resultatet visar i tabell 6 att i första dimensionen 
laddar itemen ”Föräldrarna”, ”Syskon”, ”Släkt”, ”Hemmet”, ”Hjälpa andra”, ”Hälsa”, 
”Självrespekt” samt ”Utseende” högt. I jämförelse med den föregående faktoranalysen 
så har faktorerna i dimension ett och två tillsammans med ”Hjälpa andra” slagits 
samman till en dimension. Man kan tolka detta som att den första dimensionen med 
eventuellt undantag för itemen ”Hjälpa andra” som laddar relativt lågt är det som rör 
individens närmaste miljö samt ens självbild. Den andra dimensionen består av itemen 
”Skola”, ”Lärarna”, samt ”Vänner” vilket motsvarar den tredje dimensionen i den 
föregående faktoranalysen. Den sista dimensionen innehåller itemen ”Fritidaktivitet”, 
”Ledarna” samt ”Kreativitet” vilket i jämförelse med tidigare faktoranalys motsvarar 
dimension 4 men som här laddar tillsammans med ”Kreativitet”. ”Ledighet” är det 
itemet som inte laddar högt i någon dimension vilket laddade tillsammans med itemet 
”Ekonomi” i föregående analys. Övriga item har laddningar över 0,4 och skulle kunna 
inkluderas i de olika dimensionerna. ”Samhället” skulle då inkluderas i den första 
dimensionen och ”Ekonomi” samt ”Pröva nya saker” i den sista dimensionen. ”Kärlek” 
får i den tredimensionella faktoranalysen en högre laddning än i den sexdimensionella. 
 
 
 

Item 1   
(13,5%) 

2 
(10,9%) 

3 
(9,5%) 

4 
(8,4%) 

5 
(8%) 

6 
(7,7%) 
 

Skolan ,012 ,038 ,846 ,031 ,036 ,158 
Lärarna ,147 -,006 ,720 ,224 ,034 -,026 
Ledighet ,096 -,007 ,215 ,107 -,009 ,594 
Fritidsaktivitet ,082 ,205 -,021 ,820 -,014 ,144 
Ledarna ,117 -,007 ,188 ,821 ,138 ,118 
Föräldrarna ,715 ,151 ,056 ,180 -,019 ,028 
Syskon ,696 ,113 ,027 ,003 ,145 -,036 
Släkt ,666 ,215 ,133 ,126 -,125 ,044 
Vänner ,066 ,207 ,515 -,222 ,198 ,356 
Hemmet ,621 ,040 ,063 -,108 ,057 ,336 
Samhället ,494 -,030 ,206 -,032 -,240 ,403 
Ekonomi ,090 ,226 -,033 ,261 ,090 ,696 
Pröva nya 
saker 

,029 ,179 -,072 -,043 ,620 ,419 

Kreativitet -,024 -,055 ,160 ,151 ,793 -,128 
Hjälpa andra ,498 ,180 -,123 ,203 ,320 ,089 
Hälsa ,232 ,638 ,215 ,084 ,005 ,030 
Självrespekt ,238 ,768 ,000 ,068 ,218 ,113 
Utseende ,192 ,759 ,026 ,070 ,005 ,153 
Kärlek ,383 ,293 ,278 -,046 ,359 -,001 
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Tabell 6. Faktorladdningar med VARIMAX rotation för item i testet för hela samplet. 
Laddningar över 0,5 är markerade med fet stil samt total förklarad varians i procent 
inom parentes. 
 

Item 1 
(18,4%) 

2 
(11,3%) 

3 
(11%) 

Skolan ,014 ,781 ,138 
Lärarna ,041 ,680 ,192 
Ledighet ,169 ,391 ,196 
Fritidsaktivitet ,188 -,009 ,667 
Ledarna ,069 ,209 ,684 
Föräldrarna ,640 ,171 ,045 
Syskon ,592 ,183 -,006 
Släkt ,638 ,227 -,020 
Vänner ,198 ,567 ,106 
Hemmet ,580 ,291 -,077 
Samhället ,453 ,422 -,150 
Ekonomi ,332 ,127 ,409 
Pröva nya saker ,165 ,143 ,443 
Kreativitet -,154 ,207 ,513 
Hjälpa andra ,501 -,019 ,295 
Hälsa ,546 ,025 ,240 
Självrespekt ,632 -,135 ,389 
Utseende ,612 -,138 ,288 
Kärlek ,445 ,229 ,179 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att skapa och göra en första psykometrisk utprövning av enkäten 
Quality of Life Inventory (QOLI) anpassat till ungdomar. Intressant i en sådan 
utprövning är att mäta testets reliabilitet och jämföra detta med utfallet av de tester som 
enkäten bygger på, det vill säga QOLI samt ”Hur jag känner för saker”. Dessutom är det 
relevant att med en lämplig itemanalys se vilka item som är av betydelse för ungdomars 
livskvalitet. Det är också av intresse att se ifall testet diskriminerar mellan kön och 
årskurser samt att se ifall skalan är en- eller flerdimensionell. Det som inte gått att göra i 
denna utprövning är för det första en jämförelse över tid för att se på eventuella 
förändringar över tid. Det har heller inte varit möjligt att i denna först utprövning 
jämföra olika grupper förutom kön och årskurser. Det hade varit intressant att jämföra 
en klinisk och en icke-klinisk grupp vilket gjorts i föregående tester av 
livskvalitetsmätningar. Det som även är svårt att uttala sig om i denna första utprövning 
är validiteten. Ett sätt att mäta detta är ett jämförande test av livskvalitet för att se ifall 
resultaten korrelerar med varandra. Ett annat problem med validiteten är begreppet 
livskvalitet vilket med detta test förutsätter en viss definition av fenomenet.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen har metodologiska 
begränsningar. Vissa item skulle kunna uppfattas som känsliga, så som att svara på hur 
nöjd man är med exempelvis ”Föräldrar”, ”Självrespekt”, ”Utseende” och ”Kärlek”. 
Även om enkäten var anonym så kan det ändå vara så att respondenterna tyckte att det 
var svårt att svara på dessa frågor helt ärligt vilket kan ha påverkat resultatet något. Det 
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är också svårt att avgöra generaliserbarheten av studien då det hade varit önskvärt med 
ett slumpmässigt urval. Dock var fördelningen av kön samt utbildningarnas variation 
relativt stor vilket gett en rimlig bredd åt detta bekvämlighetsurval. 
 
Bortfall 
Av de 213 elever som tillfrågades att delta i undersökningen deltog samtliga. Dock 
fanns det vid några tillfällen elever i klassen som var frånvarande. Det kan tänkas vara 
så att de elever som av någon anledning inte fanns med vid lektionstillfället då enkäten 
fylldes i hade kunnat påverka resultatet om det deltagit.  Det största interna bortfallet 
var för itemet ”Ledarna” som hade ett bortfall på 4,2 % samt bakgrundsfrågorna som 
hade ett bortfall på 3,3 %. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet i vissa analyser 
något även om bortfallet är marginellt.  
 
Nedan följer en diskussion av resultaten i förhållande till frågeställningarna samt 
eventuella metodologiska brister i samband med resultaten.  
 

     Frågeställning 1. Har testet god reliabilitet? 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i ett test. Det mått som används i studien är 
Cronbachs alfa vilket är ett passande mått då itemen inte är dikotoma (Cohen & 
Swederlik, 2005) vilket är fallet med det aktuella testet. Resultatet av undersökningen 
visar att testets reliabilitet för hela enkäten var α=0,818. I jämförelse med enkäterna 
QOLI som visat sig ligga mellan α=,77-,89 samt ”Hur jag känner för saker” som hade 
α=0,791 kan testets reliabilitet anses vara god.  
 
En faktor som dock kan ha påverkat tillförlitligheten i enkätens svar är omständigheter 
då enkäten besvarades. Även om respondenterna fick informationen om att enkäten 
skulle fyllas i enskilt och att det inte var tillåtet att diskutera frågorna med 
bänkkamraten uppstod det vid några tillfällen svårigheter att få respondenterna att 
respektera detta. Detta inträffade då den första klassen som besöktes på högstadieskolan 
skulle fylla i enkäten. Efter det så beslutades att då de övriga tre klasserna på 
högstadieskolan skulle fylla i enkäten så skulle bänkarna flyttas isär. Detta gjorde det 
svårare att titta på hur de andra svarade samt att diskutera med bänkkamraten.  
 
När det gäller det interna bortfallet var det dock litet med undantag för eventuellt itemet 
”Ledarna” (4 %) samt bakgrundsfrågorna (3 %). Det låga interna bortfallet kan bero på 
att det tydligt påpekades vid informationen av enkäten att det var viktigt att svara på 
samtliga frågor om man ville delta i studien. I några fall genomfördes enkäten i slutet av 
en lektion vilket också kan ha påverkat resultatet då eleverna eventuellt skyndat igenom 
enkäten utan att läsa igenom frågorna tillräckligt ordentligt för att så fort som möjligt få 
rast.  
 
Frågeställning 2. Innehåller testet relevanta item för test av livskvalitet hos ungdomar? 
Itemanalysen består till en del av test hur Cronbachs alfa förändras när itemet utesluts i 
kombination med korrelation med testpoäng. Den andra delen handlar om hur 
respondenterna svarat på den inledande frågan samt öppna frågan. Resultaten ger inget 
entydigt svar av vilka item som inte är relevanta och som eventuellt behövs tas bort från 
testet. De item som ändå uppvisar sämre resultat är ”Kreativitet” samt ”Ledarna”. 
”Kreativitet” visar en svag korrelation med testets totalpoäng samt att det sänker värdet 
för Cronbachs alfa. Dessutom hade det relativt lågt medelvärde på första frågan. Av de 
item med lägre medelvärde skulle jag framför allt ifrågasätta ”Ledarna” som ett lämpligt 
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item. Anledningen att det togs med och testades i denna första utprövning var att 
tidigare forskning visar att vuxna individer så som ledare har en stor betydelse under 
ungdomsåren. Resultatet visar dock framför allt i svaren på den öppna frågan samt 
resultatet av medelvärdet på den första frågan att ledarna för fritidsaktiviteter inte är av 
så stor vikt för ungdomars välbefinnande. Dessutom var det flera som påpekade att de 
inte hade någon fritidsaktivitet eller att den fritidsaktivitet de hade inte hade några 
ledare. Att det itemet hade högst bortfall kan också tolkas som att den var svår att svara 
på då de inte hade någon ledare. För övrigt uppgavs i svaren på den öppna frågan inga 
nya förslag till områden som kunde vara av relevans för ungdomars livskvalitet. De som 
uppgavs var områden som redan berördes i enkäten så som exempelvis pojkvän som 
tillhör itemet ”Kärlek”. 
 
Intressant att notera är dock att det andra itemet ”Utseende” som var specifikt för denna 
enkät visade sig relevant för ungdomars livskvalitet. Min rekommendation för framtida 
utprövning av detta test är att utesluta ”Ledarna” samt ”Kreativitet”. Eventuellt också att 
utöka definitionen av fritidsaktivitet då det i den öppna frågan samt av kommentarer 
från respondenter under undersökningen framgick att det var svårt att veta ifall just 
dennes aktivitet räknades som en fritidsaktivitet. Då ”Ledighet” ändå visade sig vara ett 
relevant item så bör enligt min mening ”Ledighet” och ”Fritidsaktivitet” vara två skilda 
item i test av livskvalitet hos ungdomar. 
 
Frågeställning 3. Diskriminerar testet mellan årskurser och kön? 
Vare sig det gäller kön eller ålder så fanns det inga signifikanta skillnader (p < 0,05) 
mellan grupperna. Det fanns heller igen signifikant interaktionseffekt mellan kön och 
årskurser. Det kan tyckas förvånande att det inte fanns några skillnader i upplevd 
livskvalitet mellan vare sig kön eller årskurser. I Larssons studie (2004) visade det sig 
exempelvis att det fanns signifikanta skillnader mellan åldrarna men inte mellan könen. 
Hade eventuella skillnader mellan kön eller årskurser påvisats hade det också varit av 
intresse att se ifall tjejer och killar respektive olika årskurser skiljde sig åt på olika item.  
 
Det man dock kan se är en marginell minskning av upplevd livskvalitet i övergången 
mellan högstadiet och gymnasiet. Eventuellt hade en större studie kanske förstärkt detta 
resultat. Man skulle kunna anta att livskvalitén är högre i de första samt de sista 
årskurserna och att det därför inte handlar om ett linjärt samband utan ett mer 
kurvlinjärt samband mellan årskurser samt livskvalitet. Kanske är det så att livskvalitén 
är något lägre i mellanperioden av ungdomsåren om man delar in åren så som Coleman 
och Hendry (1999) gör i tre perioder. Erling (2001) framhäver som tidigare nämnts 
pubertetens betydelse för självbilden. En individ som inte har kommit in i puberteten 
påminner mer om ett barn medan en individ vars kropp har utvecklats genom puberteten 
mer påminner om en vuxen. Kanske kan detta medföra att ungdomar i de lägre åldrarna 
respektive de högre åldrarna har en starkare självbild som barn respektive vuxen medan 
de i som befinner sig i ”landet mittemellan” har en svagare och osäkrare självbild. Detta 
skulle kunna påverka saker som relationer till andra och sig själv och därför också 
livskvalitén under denna mellanperiod av ungdomsåren. 
 
Frågeställning 4. Är skalan en- eller flerdimensionell? 
Man kan utläsa från faktoranalysen i undersökningen att testet är flerdimensionellt vilket 
tyder på att livskvalitet består av olika dimensioner som alla är av betydelse för 
livskvalitén.  
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I jämförelse mellan den sexdimensionella och den tredimensionella faktoranalysen blir 
den tredimensionella mer lättöverskådlig och den förklarade variansen högre för varje 
enskild dimension. Värt att noterna är även att itemet ”Kärlek” laddar högre i den 
tredimensionella faktoranalysen. Dock blir den sammanlagda förklarade variansen 
högre med sex dimensioner (58 %) i jämförelse med den tre dimensioner (40,7 %). I 
jämförelse med Larssons studie (2004) som genom en faktoranalys av testet fick fram 
två dimensioner kan den tredimensionella faktoranalysen ses som mer jämförbar. Det är 
dock viktigt att påpeka att den sexdimensionella faktoranalysen ändå är ett resultat av 
att gränsen dras vid ett eigenvalue över ett. Laddningarna kan också ses som relativt 
starka om man jämför dem med varandra vilket leder till att den ändå är att föredra. Det 
som ändå är ett intressant resultat av faktoranalysen är att det finns en stark substantiell 
förklaring till de olika dimensionerna. Det är exempelvis inte förvånande att faktorer 
som rör individens föräldrar, syskon, släkt och hemmet laddar högt i samma dimension. 
Detta är något som förstärker tilltron till instrumentet då de fångar upp aspekter som är 
av betydelse för ungdomars livskvalitet. Detta kan därför ses som en typ av 
begreppsvalidering.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Då denna studie är en tvärsnittsstudie så går det inte att uttala sig om vilka faktorer som 
kan förklara eventuella skillnader i upplevd livskvalitet. Det går inte heller att uttala sig 
om hur livskvalitén eventuellt förändras över tid. I detta fall skulle det vara intressant att 
se hur livskvalitén förändras under ungdomsåren. Kan det vara så att den upplevda 
livskvalitén ökar ju närmare vuxenvärlden individen kommer? Förändras även synen på 
vad som är av vikt för välbefinnandet? Detta skulle vara intressant att studera i framtida 
studier av ungdomars livskvalitet.  
 
En annan viktig aspekt är användbarheten av detta test i utvärderingsarbete av 
exempelvis psykiatriska behandlingar. Då självskattningstesterna som denna enkät 
bygger på har visat sig användbara i tester av behandlingseffekt ska förhoppningsvis 
även detta test fungera för liknande syfte. Det är därför av vikt att utföra detta test på 
olika grupper av kliniska och icke-kliniska grupper. Dessutom skulle det vara intressant 
att se på eventuella korrelationer med andra subjektiva tester samt eventuella objektiva 
mått på livskvalitet. 
 
Förutom att i framtida studier undersöka skillnader mellan kliniska och icke-kliniska 
grupper skulle det även vara intressant att undersöka hur olika objektiva 
bakgrundsvariabler eventuellt kan påverka livskvalitén hos ungdomar. Exempel på olika 
bakgrundsvariabler som skulle kunna undersökas förutom årskurs och kön som i den 
aktuella studien skulle det vara intressant att se på faktorer som etnicitet, var i landet 
individen bor, social bakgrund med mera. Precis som Huebner et al. (2003) menar jag 
att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars livskvalitet och orsaker till hur bra eller 
dålig den är.  Detta skulle kunna bredda innebörden av synen på ungdomars hälsa idag.  
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Appendix 2. 
En enkät om livskvalitet 

 
 
 
Denna enkät innehåller frågor som handlar om livskvalitet. Med livskvalitet menas hur nöjd 
du är med olika områden av ditt liv som till exempel din skola och dina vänner. I enkäten 
finns det också frågor om hur viktiga dessa saker är för ditt välbefinnande, det vill säga för att 
du ska må bra och vara lycklig. Varje fråga inleds med en förklaring av området som du ska 
svara på. Svara på alla frågor även om det skulle finnas frågor som inte verkar passa in på dig. 
Det är dina upplevelser och åsikter som är viktiga och det finns inga svar som är rätt eller fel. 
Välj det svarsalternativ som passar bäst för dig. Enkäten är anonym vilket betyder att ingen 
kommer att få reda på hur just du har svarat. Det är också frivilligt att fylla i enkäten. 
 
 
I enkäten ska du beskriva hur viktiga vissa delar av ditt liv är och sedan hur nöjd du är med 
dem. Med viktiga menas hur mycket dessa områden betyder för ditt välbefinnande. Du kan 
beskriva detta genom något av svarsalternativen: ”Inte viktigt”, ”Viktigt”, eller ”Mycket 
viktigt”. Med nöjd menas hur väl dina behov, mål och önskningar tillgodoses inom detta 
område. Du kan beskriva hur nöjd du är genom att välja ett av sex svarsalternativ från 
”Mycket missnöjd” till ”Mycket nöjd”.  
 
 
Svara genom att ringa in det svarsalternativ som passar dig. Här kommer ett exempel på 
hur en fråga kan se ut; 
 
 
Så här skulle du svara om HUSDJUR var ”viktigt” för ditt välbefinnande: 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
Om du var mycket nöjd med ditt/dina HUSDJUR skulle du svara på följande sätt: 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
       
 
I slutet av enkäten finns det utrymme för egna kommentarer och jag är tacksam om du vill 
skriva ner i fall du tycker att det är något som fattas i enkäten eller om det var något som du 
inte förstod eller som var svårt att svara på. 
 
 
 

På nästa sida är det din tur.  

 
 
 



 
Jag är: 
Tjej  
Kille  
Ålder______ 
 
 
 
SKOLAN handlar om hur du trivs i den skola som du går i, om vad du tycker om 
klassrummen och skolområdet. 
 
1. Hur viktig är SKOLAN för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktig  Viktig  Mycket viktig 
 
2. Hur nöjd är du med din SKOLA? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
LÄRARNA är de personer som leder undervisningen i din skola. 
 
3. Hur viktiga är LÄRARNA för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktiga  Viktiga  Mycket viktiga 
 
4. Hur nöjd är du med dina LÄRARE? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
LEDIGHET är den tid som du inte är i skolan. Det kan vara kvällar, helger eller skollov som 
du exempelvis är tillsammans med din familj eller dina vänner. 
 
5. Hur viktigt är det att vara LEDIG för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
6. Hur nöjd är du med din LEDIGHET? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 

 
 



 
FRITIDSAKTIVITET är något som du tycker om att göra, så som en hobby. Detta kan 
exempelvis vara att spela basket, fotboll, dansa, eller vara med i en teatergrupp. 
 
7. Hur viktigt är det att ha en FRITIDSAKTIVITET för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
8. Hur nöjd är du med din FRITIDSAKTIVITET? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
LEDARNA är de personer som ansvarar eller leder den fritidsaktivitet som du deltar i som 
exempelvis din baskettränare eller danslärare. 
 
9. Hur viktiga är LEDARNA för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktiga  Viktiga  Mycket viktiga 
 
10. Hur nöjd är du med dina LEDARE? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
FÖRÄLDRAR handlar om hur du kommer överens med din mamma och pappa. 
 
11. Hur viktiga är FÖRÄLDRAR för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktiga  Viktiga  Mycket viktiga 
 
12. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med dina FÖRÄLDRAR? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SYSKON handlar om hur du kommer överens med dina bröder och systrar.  
 
13. Hur viktiga är SYSKON för ditt välbefinnande? (Om du inte har någon bror eller syster 
bedöm hur viktigt det skulle vara att ha en bror eller syster.) 
 
Inte viktiga  Viktiga  Mycket viktiga 
 
14. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med dina SYSKON? (Om du inte har en bror 
eller syster bedöm hur viktigt det skulle vara att ha en bror eller syster.) 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
SLÄKT är personer som inte är föräldrar eller syskon till dig som exempelvis kusiner, 
farmor, morfar, moster, farbror etc. 
 
15. Hur viktigt är SLÄKT för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
16. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med din SLÄKT? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
VÄNNER är andra tjejer och killar som inte tillhör din familj och som du känner väl, bryr dig 
om och som du umgås med. 
 
17. Hur viktigt är VÄNNER för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktiga  Viktiga  Mycket viktiga 
 
18. Hur nöjd är du med dina VÄNNER? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
 
 
 



HEMMET är där du bor. Det kan vara en villa, lägenhet eller radhus och handlar om hur det 
ser ut och hur du trivs där.  
 
19. Hur viktigt är HEMMET för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
20. Hur nöjd är du med ditt HEM? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
SAMHÄLLET är den stad eller kommun som du bor i. Det innefattar hur du upplever att det 
är att bo där, hur det ser ut och vad det går att göra där som exempelvis bio, idrottsevenemang 
och restauranger.  
 
21. Hur viktigt är SAMHÄLLET för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
22. Hur nöjd är du med det SAMHÄLLE som du lever i? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
EKONOMI handlar om de pengar som du har att röra dig med samt de saker som du äger 
som exempelvis kläder, dator, CD-spelare etc. 
 
23. Hur viktigt är EKONOMI för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
24. Hur nöjd är du med din EKONOMI? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÖVA NYA SAKER innebär att skaffa sig ny kunskap och information om saker som 
intresserar dig, till exempel genom att läsa en bok eller lära sig ett nytt dataprogram.  
 
25. Hur viktigt är det för dig att PRÖVA NYA SAKER? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
26. Hur nöjd är du med det du gör för att PRÖVAR NYA SAKER? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
KREATIVITET innebär att du använder din fantasi för att till exempel måla, spela gitarr 
eller lösa olika problem. 
 
27. Hur viktigt är det med KREATIVITET för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
28. Hur nöjd är du med din KREATIVITET? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
HJÄLPA ANDRA innebär att hjälpa behövande människor som man inte är släkt eller vän 
med. Det kan vara att skänka pengar till hemlösa eller till någon organisation som exempelvis 
Amnesty. 
 
29. Hur viktigt är det att HJÄLPA ANDRA för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
30. Hur nöjd är du med det du gör för att HJÄLPA ANDRA? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÄLSA handlar om att vara frisk och att inte ha någon sjukdom eller att ha ont i kroppen. 
 
31. Hur viktigt är HÄLSA för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
32. Hur nöjd är du med din HÄLSA? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
SJÄLVRESPEKT handlar om att tycka om och respektera sig själv för den man är.  
 
33. Hur viktigt är SJÄLVRESPEKT för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
34. Hur nöjd är du med din SJÄLVRESPEKT? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
DITT UTSEENDE handlar om din kropp och hur du upplever ditt utseende. 
 
35. Hur viktigt är UTSEENDE för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
36. Hur nöjd är du med ditt UTSEENDE? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÄRLEK handlar om att ha en kärleksrelation med någon. Det innefattar känslor av att älska 
någon och att känna sig älskad.  
 
37. Hur viktigt är KÄRLEK för ditt välbefinnande? 
 
Inte viktigt  Viktigt  Mycket viktigt 
 
38. Hur nöjd är du med den KÄRLEK som du har i ditt liv? 
 
Mycket   Ganska  Lite  Lite  Ganska Mycket 
missnöjd missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjd 
 
 
 
 
Finns det något annat du kommer på som är viktigt för ditt välbefinnande? 

Vad?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Finns det något som du inte förstod eller som var svårt att svara på i enkäten? Det som tagits 

upp är; SKOLAN, LÄRARNA, LEDIGHET, FRITIDSAKTIVITET, LEDARE, 

FÖRÄLDRAR, SYSKON, SLÄKT, VÄNNER, HEMMET, SAMHÄLLET, EKONOMI, 

PRÖVA NYA SAKER, KREATIVITET, HJÄLPA ANDRA, HÄLSA, SJÄLVRESPEKT, 

DITT UTSEENDE och KÄRLEK 

Vad?_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

TACK för din medverkan!   


