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Behind this paper lies the LSH-study, Life conditions, Stress and Health, which has 

been carried out by researchers at the Faculty of Health Sciences at Linköping 

University. The LSH-study investigates how people’s life conditions can give rise to 

stress and how stress can affect health. The data is collected from ten health centres all 

over Östergötland during the year of 2003. The data consists 1000 individuals and has 

the same distribution of sex and age in all ten health centres. 

 

The purpose with this paper is to identify, and try to adjust, variations between the ten 

contributory health centres in the LSH-study. The statistical analysis is carried out in 

three steps. In step one a large number of variables have been chosen from the original 

data. Then �����������	
���	���	����������	���
	 �-tests and variance analysis for 

some of the variables concerning self-estimated health, stress, psychosocial factors as 

well as traditional risk factors for cardiovascular diseases. In step two we have tried to 

adjust these differences with background factors. From the 19 variables which have 

been analysed with linear or logistic regression there are five where the background 

factors accounts for the differences between the health centres. Striking is that all five 

variables have to do with the mental health and none of the variables concerning 

physical health or risk factors have been adjusted.  

 

After making adjustments for the background factors differences remain in four 

variables concerning mental health. These variables are Trust, Experience of stress, 

Experience of sleep quality and Mental wellbeing. Differences also remain in all of the 

ten risk factors, these are Pulse, P-LDL-Cholesterol, Systolic blood pressure 

logarithmical, Systolic blood pressure without outliers, Diagnosed diabetes, Medicine 

for blood pressure, Alcohol risk categories, Exercise total, B-Hemoglobin and P-

Glucose logarithmical. We can not establish the reasons behind these differences, but 

for the biological data wrong measuring can be a conceivable cause. 

 

In the final step, step three, we have taken up the analysis to the health centres level. 

Through ecological correlation we have examined relations between income and beta-

estimations for the health centres when adjustments for background factors have been 

made. For the variable Trust we have found a positive relation, where higher income in 

an area in general means more trust. However the health centre in Ödeshög differs, 

there people have a high degree of trust despite relatively low income. 
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Till grund för denna uppsats ligger datamaterial från LSH-studien - Livsvillkor, Stress 

och Hälsa, som har genomförts av forskare vid Hälsouniversitetet vid Linköpings 

universitet. Med studien undersöker forskarna hur människors livsvillkor kan ge 

upphov till stress och hur stress i sin tur kan påverka hälsan. Datamaterialet är insamlat 

2003, det omfattar tio vårdcentraler runt om i Östergötland och består av drygt 1000 

individer i åldern 45-69 år jämnt fördelade över ålder och kön mellan vårdcentralerna.  

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och försöka justera variationer i resultaten 

mellan de tio medverkande vårdcentralerna i LSH-studien. Den statistiska analysen är 

genomförd i tre steg. I steg ett har ett stort antal variabler valts ut från 

ursprungsmaterialet. Därefter har skillnader identifierats med �-tester och 

variansanalys för några av variablerna rörande självskattad hälsa, stress, psykosociala 

faktorer samt traditionella riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. I steg två har vi 

med bakgrundsfaktorer försökt justera dessa skillnader. Av de 19 variabler som har 

analyserats med linjär eller logistisk regression är det fem där bakgrundsfaktorerna 

förklarar skillnaderna mellan vårdcentralerna. Frapperande är att samtliga fem 

variabler har med den psykiska hälsan att göra, ingen av variablerna angående fysisk 

hälsa eller riskfaktorer har justerats.  

 

Efter justering för bakgrundsfaktorerna kvarstår skillnader för fyra variabler om 

psykisk hälsa, dessa är Tillit, Upplevelse av stress, Upplevelse av sömnkvalitet, 

Psykiskt välbefinnande. Även för samtliga tio riskfaktorer och mätvärden kvarstår 

skillnader, dessa är Puls, P-LDL-Kolesterol, Systoliskt blodtryck logaritmerad, 

Systoliskt blodtryck utan uteliggare, Diagnostiserad diabetes, Medicin för blodtryck de 

senaste två veckorna, Alkohol riskgrupper, Motion totalt, B-Hemoglobin, P-Glukos 

logaritmerad. Orsaker till dessa skillnader kan vi inte fastställa, men för mätdata kan 

mätfel vara en tänkbar anledning.  

 

I sista steget, steg tre, har vi tagit upp analysen ett plan till vårdcentralsnivå. Genom 

ekologisk korrelation har vi undersökt samband mellan inkomst och betaskattningar 

för vårdcentralerna när justeringar har gjorts för bakgrundsfaktorer. För variabeln Tillit 

har vi funnit ett positivt samband, där högre inkomst i ett område innebär generellt mer 

tillit. Dock avviker vårdcentralen i Ödeshög där man istället har en hög grad av tillit 

trots relativt låg inkomst.  
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I denna inledning kommer en kort bakgrund till ämnet i stort samt det specifika 

projektet att presenteras. Därefter kommer syfte och frågeställningar att preciseras. 
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Det finns ingen enkel och entydig förklaring av vad som ingår i begreppet hälsa, hur 

mycket som ska inkluderas och vad som egentligen innebär god hälsa. En vedertagen 

definition av hälsa är den som Världshälsoorganisationens (WHO) har skapat. Den 

kom redan 1946 och säger att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp. Definitionen 

har kritiserats för att vara utopisk, men de har inte lyckats komma fram till en mer 

konkret definition.1 
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För att mäta hälsa finns det flera olika sätt och man brukar skilja på direkta och 

indirekta metoder. En direkt metod är att göra mätningar på individen, så som att ta 

pulsen och blodtrycket. Vid indirekta metoder kan exempelvis instrument i form av 

enkäter användas.2 Ett välanvänt instrument är SF-36 och detta instrument är utvecklat 

för att ge en profil som illustrerar individens hälsorelaterade livskvalitet efter 

definitionen av hälsa som WHO har.3 I denna uppsats har både direkta och indirekta 

metoder använts. 

�
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I uppsatsen använder vi oss av datamaterial från LSH-studien – Livsvillkor, Stress och 

Hälsa i Östergötland, som har genomförts av forskare vid Hälsouniversitetet vid 

Linköpings Universitet. Syftet med LSH-studien är att försöka se hur människors 

livsvillkor kan ge upphov till stress och hur stress i sin tur kan påverka hälsan. Studien 

vill se om stress kan bidra till skillnaderna i hälsa mellan människor som har olika 

livsvillkor. Den stress som LSH-studien vill studera har en vidare innebörd än tidsbrist 
                                                 
1 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208127 2008-05-06 
2 Fornander (2003) 
3 Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus hemsida http://www.natverket-hfs.se/filer/brev/nyhetsbrev-2004-
1.pdf 2008-05-06 
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som vi kanske först tänker på när vi hör ordet stress. Deras benämning på stress är 

förknippad med människors psykosociala resurser, det vill säga hur individen upplever 

sin tillvaro och hur hon påverkas om den förändras.4 
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I Sverige har vi, trots en medveten välfärdspolitik, fortfarande klara socioekonomiska 

skillnader i hälsa. En arbetare i 50-års åldern löper i dag en dubbelt så stor risk att dö i 

hjärtinfarkt jämfört med en tjänsteman. Orsakerna till dessa skillnader har forskare 

funnit främst i människors livsvillkor. Oberoende av hur man mäter socioekonomiskt 

status (SES) har människor med låg SES sämre hälsa. Detta gäller för hela den sociala 

skalan, vilket innebär att SES-relaterad ohälsa inte bara gäller de ”fattiga” utan 

påverkar även dem som lever i många avseende ett bra liv. Studier har visat att 

socioekonomiska skillnader i hälsa inte kan förklaras av genetiska skillnader. 

Klassvandring, det vill säga att personer byter social status, kan inte heller förklara. 

Däremot har levnadsvanor betydelse.5  
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Syftet med denna uppsats är att identifiera variationer i resultaten från LSH-studien 

mellan de tio medverkande vårdcentralerna. Variablerna som undersöks på individnivå 

rör självskattad hälsa, stress, psykosociala faktorer samt traditionella riskfaktorer för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Eventuella skillnader mellan vårdcentralerna ska försöka 

justeras med individuella bakgrundsfaktorer så som socioekonomisk indelning (SEI). 

Samband mellan skillnaderna som kvarstår och bakgrundsfaktorer som beskriver hela 

vårdcentralens upptagningsområde (ekologisk nivå) ska också undersökas. Syftet leder 

fram till följande frågeställningar: 

 

- Finns det skillnader mellan vårdcentralerna gällande självskattad hälsa, stress, 

psykosociala faktorer samt traditionella riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar? 

- Kan skillnaderna justeras med bakgrundsfaktorer på individnivå? 

- Finns samband mellan justerade variabler och bakgrundsfaktorer på 

vårdcentralsnivå? 

                                                 
4 LSH-studiens hemsida 
http://www.imh.liu.se/content/1/c6/06/76/03/LSHwebben/LSH%20broschyr%20f%C3%B6r%20webb
en.pdf 2006-05-06 
5 Kristenson och Sjögren (2003), s 134f 
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I detta kapitel presenteras datamaterialet som ligger till grund för denna uppsats, både 

LSH-studiens utseende i stort och specifikt vilka variabler vi valt att använda. Sist 

presenteras tillvägagångssätt i analyserna och vilka statistiska metoder som kommer 

att användas. 
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Till grund för denna uppsats ligger datamaterial från LSH-studien - Livsstil, Stress och 

Hälsa, som i ett första steg genomfördes 2003-2004 av forskare vid Hälsouniversitetet 

vid Linköpings universitet. Studien omfattar 1007 svarande individer från 

upptagningsområdet till tio vårdcentraler i Östergötlands län. De tio deltagande 

vårdcentralerna är6:  

 

1. Kolmården 

2. Hageby 

3. Kungsgatan i Norrköping 

4. Skärblacka 

5. Åtvidaberg 

6. Berga 

7. Lambohov 

8. Lyckorna 

9. Vadstena 

10. Ödeshög 

 

Valet av medverkande vårdcentraler gjordes med en baktanke om att få en stor bredd i 

typen av bostadsområden, både landsbygd och stad, både hög och låg socioekonomisk 

status. 
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Målet med urvalsmetoden var att få ihop 1000 svarande individer, 100 vid varje 

vårdcentral jämt fördelat över kön och ålder i åldersspannet 45-69 år.  

 

                                                 
6 LSH-studiens hemsida http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien 2008-
02-26 
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Urvalet i studien består av individer som fyllde 45-69 år 2003. Urvalet har skett 

slumpvis från befolkningsregistret till den population som årsskiftet 2002-2003 

utgjorde befolkningsunderlaget till respektive vårdcentral. För att få ihop 100 svarande 

från varje vårdcentral har 200 individer slumpats fram stratifierat efter åldersgrupper 

(5-årsintervall) och kön. Deltagarna ordnades i en lista och inbjöds i turordning att 

delta i studien. Målet var att tio deltagare vardera skulle delta från varje stratum, det 

vill säga tio män och tio kvinnor från varje 5-års grupp i intervallet 45-69 år. 

Populationen i studien är representativ för Sveriges befolkning gällande ålder, 

civilstatus och utbildningsnivå.7 

 

%"!"%
�������������


Målet med att få ihop exakt tio svaranden från varje stratum uppnåddes i 80 % av 

stratumen, i övrigt varierar antal svaranden i varje stratum från nio till tolv individer. 

Det betyder att stratumen i stort sett är lika stora. Antalet svaranden från varje 

vårdcentral varierar mellan 99 och 102 personer, vilket ligger nära målet på 100 

individer per vårdcentral. 

 

Att beräkna bortfall i en urvalsprocess som denna är något knepigt. Vi har inte heller 

tillgång till information om antal individer som enkäten slutligen skickades till. 

Kristenson och Hollman har i en artikel som baseras på LSH-studien angivit en 

svarsfrekvens på 62 %.8 
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Enkäten är uppdelad i tre delar. Den första delen skickades hem med brev till 

svarspersonerna och togs med ifylld till besöket på vårdcentralen. Väl på vårdcentralen 

fick de svarande fylla i del två och ett tilläggsblad. Del tre delades ut till dem som hade 

arbetat under de senaste 12 månaderna och den fylldes också i vid besöket.  

 

På vårdcentralen gjordes också ett antal mätningar och blodprov togs för vidare 

analyser. Dessa mätdata ingår också i datamaterialet.  

 

 

                                                 
7 Lundberg m fl (2007), s 2f 
8 Hollman och Kristenson (2007), s 2  
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LSH-studien är en omfattande studie med flera enkäter och olika mätdata, därför är 

också antalet variabler i studien stort. Den fil med datamaterial som det här arbetet 

utgått ifrån hade från början över 300 variabler, det har därför varit nödvändigt för oss 

att reducera antalet avsevärt.  

 

Valet av variabler har dels skett med hänsyn till frågeställningarna och dels vilka 

variabler som andra forskare som arbetat med LSH-studien använt. Genom att välja 

variabler som andra tidigare använt hoppas vi på att kvaliteten på dessa variabler är 

hög. Nedan beskrivs kort de variabler vi initialt inkluderat i arbetet och varför vi valt 

just dessa. De variabler som visar sig vara av intresse för frågeställningarna kommer 

att mer specifikt beskrivas senare i avsnitt 4.3. 
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I enkäten fick de svarande i del ett först svara på ett antal allmänna frågor som rör 

bakgrund och familj. Dessa är traditionella bakgrundsfrågor och de kommer här att 

användas som bakgrundsfaktorer. 

 

De bakgrundsfaktorer vi valt att inkludera i analysen är de som alla eller nästan alla i 

urvalet svarat på, det vill säga de variabler som berör alla i materialet. Ett exempel på 

variabler som exkluderats för att de bara berör och besvarats av ett fåtal är 

pensioneringsår eftersom långt ifrån alla i urvalet är pensionärer.  

 

En vanligt förekommande bakgrundsfaktor är inkomst eller något annan typ av 

ekonomiskt mått. I detta material finns inte något objektivt mått på ekonomi så som till 

exempel hushållsinkomst i kronor. Däremot finns en subjektiv variabel som beskriver 

självskattad ekonomi. Vi väljer att inkludera den i analysen för att få någon variabel 

som kan beskriva personernas ekonomiska situation. 

 

De bakgrundsfaktorer som vi har valt visas nedan i Tabell 1. 
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Bakgrundsfaktorer rörande individen  Bakgrundsfaktorer rörande familjen 

Kön  Föräldrar födda i Sverige 
Födelseår  Partner född i Sverige 
Civilstatus  Fars högsta utbildningsnivå 
Född i Sverige eller ej  Mors högsta utbildningsnivå 
Utbildningsnivå  Partners högsta utbildningsnivå 
Socioekonomisk indelning (SEI)  Fars huvudsakliga yrke 
Arbetat de senaste 12 månaderna  Mors huvudsakliga yrke 
Total andel sysselsättning  Partners huvudsakliga yrke 
Sjukskriven just nu  Hemmavarande barn 
Sjukskriven senaste året antal gånger   
Anställningsform   
Självskattad ekonomi   
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En av bakgrundsfaktorerna är Socioekonomisk indelning (SEI), som i Sverige 

definierats av SCB. SEI är en beskrivande klassifikation vars ursprungliga syfte var att 

belysa den hierarkiska strukturen i ett samhälle som delar upp människor i olika 

klasser. Det som är grundläggande för SEI är människornas position på 

arbetsmarknaden, vilket anses ha en avgörande betydelse för välfärdsindelningen och 

människors livschanser. SEI:s syfte är att samla likartade yrken i kategorier där de som 

har de yrkena befinner sig i likartade situationer gällande arbete och arbetsmarknad. 

För att kunna kategorisera enligt SEI används uppgifter om yrke och yrkesställning 

(företagare/anställd), vilket de svarande i enkäten har fått ange.9 

 

I enkäten finns tre variabler som beskriver socioekonomin. Den första variabeln är 

uppdelad efter SCB:s aggregerade indelning som består av tolv klasser. Denna 

indelning är väldigt specifik och den är alldeles för omfattande, vi har därför valt att 

inte använda oss av den variabeln. I den andra variabeln har en snävare indelning 

gjorts, här är det fem olika kategorier: ’Ej facklärda arbetare’, ’Facklärda arbetare’, 

’Lägre tjänsteman’, ’Tjänstemän på mellannivå eller högre nivå’ samt ’Företagare och 

lantbrukare’. Denna variabel tycker vi har en tillräckligt specifik indelning av 

förvärvsarbete och väljer därför att använda den i vidare analyser. Den tredje variabeln 

är uppdelad mellan ’Blue collor’ (Arbetare), ’White collor’ (Tjänstemän) och 

’Managerial and Farmers’ (Företagare och Lantbrukare). Vi tyckte att denna variabel 

är för snäv och använder oss inte av den.  

 

                                                 
9 Statistiska Centralbyråns hemsida http://www.scb.se/templates/Standard____218503.asp 08-02-27 
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Datamaterialet innehåller ett antal ”instrument” som beskriver olika psykosociala 

faktorer. Ett instrument innebär en uppsättning frågor som tagits fram av en eller flera 

forskare för att mäta något, till exempel graden av depression. Måttet är något typ av 

index som enligt en på förhand bestämd metod beräknats av frågorna i instrumentet, 

vanligtvis summeras resultaten på frågorna som ingår. Flertalet av de psykosociala 

instrument som ingår i LSH-studien är ofta använda runt om i världen och vedertagna 

inom forskningskretsar. 

 

Vi har valt att inkludera 14 psykosociala instrument, vilket är samtliga instrument som 

ska ha besvarats av alla i urvalet, dessa presenteras i Tabell 2 nedan. Samtliga frågor 

till de 14 instrumenten finns i del två i enkäten och besvarades vid besöket på 

vårdcentralen. Den svarande personen uppmanades att fylla i snabbt och inte fundera 

för länge på frågorna samt att svara som han/hon brukar känna i allmänhet och inte hur 

han/hon känner just vid svarstillfället. 

 

Det finns ytterligare fem instrument i materialet som bara besvarats av de 

yrkesarbetande. Dessa har vi valt att inte titta på eftersom de yrkesarbetande endast är 

en del av hela urvalet och stratifieringens utjämnande effekt på kön och ålder mellan 

vårdcentralerna därmed är satt ur spel.  
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 �������������
Namn Förklaring Upphovsperson 

AVAT Socialt stöd Orth-Gomer 
AVSI Socialt nätverk Orth-Gomer 
Self esteem Självförtroende Pearlin 
Coping/Mastery Coping, förmågan att hantera stress Pearlin 
Cynism Cynism Cook-Medley 
Hostile affect Negativ inställning Cook-Medley 
Hopelessness Hopplöshet Everson 
KASAM Känslan av sammanhang Antonovsky 
Tillit Tillit Bobak 
Vital exhaustion Vital utmattning Appels 
CES-D Depression Bobak 
Kontroll Kontroll Bobak 
MDI Major depression inventory Bobak 
Percieved Stress Scale Upplevd stress generellt Strodl 
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Utöver de 14 psykosociala instrumenten har vi valt att inkludera två variabler som 

vardera som sammanfattar tre dagars upplevda stress och sömnkvalitet. Dessa 

variabler mättes i samband med att svarspersonen tog salivprov hemma, vilket skedde 

tre dagar i rad (tisdag-torsdag), och personen ombads att uppskatta upplevd stress och 

sömnkvalitet på en diskret skala från 1-10. Vi har valt att inkludera dessa två variabler 

i analysen för att både stress och sömn är två viktiga faktorer som kan ha ett samband 

med hälsa.  

 

Eftersom resultat mellan olika sätt att mäta kan variera har vi också valt att inkludera 

en variabel som beskriver sömn mer generellt som besvarades i enkäten. Tillsammans 

med instrumentet Upplevd stress, som mäter stress generellt, ger dessa två variabler ett 

komplement till variablerna Upplevelse av stress och Upplevelse av sömnkvalitet som 

mätts tre specifika dagar. I Tabell 3 presenteras de tre variablerna som inte är 

psykosociala instrument (Upplevd stress generellt är ett psykosocialt instrument och 

finns i Tabell 2). 
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Variabel 

Upplevelse av stress tre dagar 
Upplevelse av sömnkvalitet tre dagar 
Sömnkvalitet generellt 
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SF-36 är ett vetenskapligt utprovat och ett av de mest använda instrument för att mäta 

självuppskattad fysisk och psykisk hälsa. Instrumentet utgår från den breda förståelsen 

av begreppet hälsa som Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat.10 I LSH-

studien ingår SF-36 som ett avsnitt i del ett av enkäten, det vill säga de frågorna som 

personerna besvarat hemma. Eftersom SF-36 är vanligt förekommande och ett 

vedertaget instrument för att mäta hälsa så har vi valt att inkludera dessa variabler i 

arbetet. 

 

Frågeformuläret till SF-36 består av 36 frågor och brukar sammanfattas i totalt tio 

variabler, två enskilda frågor och åtta dimensioner. Av de åtta dimensionerna beskriver 

fyra fysiskt hälsotillstånd och fyra psykiskt hälsotillstånd. Värdet på variablerna för 

respektive dimension beräknas enligt standardiserat beräkningssystem. Resultatet på 

                                                 
10 HRQL gruppens hemsida http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_1.gif  
2008-02-27 
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de åtta variablerna ligger på en skala från 0 till 100 där ett högre värde anger bättre 

hälsa.11 De tio variablerna presenteras nedan i Tabell 4. 
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 Namn Förklaring 

Enskilda frågor SF1 Självskattad hälsa 

 SF2 Självskattad hälsa nu jämfört med ett år sedan 
   
Fysiska hälsodimensioner PF Fysisk funktion 
 RP Fysisk rollfunktion 
 BP Smärta 
 GH Allmän hälsa 
   
Psykiska hälsodimensioner VT Vitalitet 
 SF Social funktion 
 RE Emotionell rollfunktion 
  MH Psykiskt välbefinnande 
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Tio stycken mätdata och ett antal enkätfrågor har valts som riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Vi har grundat våra val av riskfaktorer på de variabler som Peter 

Garvin, folkhälsovetare och doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid 

Linköpings universitet, använt i den forskning han bedrivit på materialet från LSH-

studien.12 

 

��������
I LHS studien genomfördes ett antal mätningar på de svarande för att kunna studera 

olika markörer för stressrelaterade sjukdomar.13 Vid besöket på vårdcentralen fick 

svarspersonerna först vila en stund innan sjuksköterskan mätte deras blodtryck. 

Blodtrycket mättes tre gånger med två minuters mellanrum. Medelvärden av den andra 

och tredje mätningen räknades sedan ut, ett för systoliskt blodtryck och ett för 

diastoliskt blodtryck. Därefter mätte sjuksköterskan svarspersonens längd, midjemått, 

stussmått, puls och personen vägdes även. Pulsen mättes tre gånger och ett medelvärde 

av de tre värdena för varje individ beräknades. Till sist togs det blodprov för vidare 

                                                 
11 HRQL gruppens hemsida http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_2.gif  
2008-02-27 
12 Garvin m.fl. (2008) 
13 LSH-studiens hemsida http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien  
2008-02-27 
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analys av glukos (blodsocker), hemoglobin (blodvärde) och lipidstatus (blodfetter 

inklusive kolesterol). Analysen av glukos och hemoglobin gjordes på vårdcentralerna 

medan lipidstatusen analyserades på Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

En av riskfaktorerna är högt blodtryck. Systoliskt blodtryck, som är det övre trycket, 

bör ligga mellan 110 och 130 mm Hg. Diastoliskt blodtryck, som är det undre trycket, 

bör ligga runt 80 mmHg. Det finns dock ingen skarp gräns mellan vad som är ett 

normalt blodtryck och ett riskfyllt blodtryck utan detta är något som måste utredas 

över tid. Har man ett blodtryck som är över 140/90 mm Hg under kontinuerliga 

kontroller betecknas det som ett högt blodtryck. Det räcker med att det ena trycket är 

förhöjt för att det ska räknas som högt blodtryck.14 

 

En annan riskfaktor är för högt kolesterol. Vi har valt att ta med fem olika variabler 

angående kolesterol för vidare analys. Totalt kolesterol är summan av LDL-Kolesterol 

och HDL-Kolesterol. LDL-Kolesterol är det ”onda” kolesterolet och kan, i för höga 

nivåer, i första hand bidra till åldersförkalkning och i förlängningen till hjärt- och 

kärlsjukdomar. HDL-Kolesterolet är däremot det ”goda” kolesterolet som har en 

skyddande effekt. Även i Triglyceriderna mäts halten av kolesterol. 

 

Utöver riskfaktorer har även mätvärden på blodvärde och blodsocker inkluderats. 

Anledningen är att se om det finns någon skillnad mellan vårdcentralerna och om den i 

så fall kan bero på olika mättekniker. 

 

����������
De enkätfrågor vi valt att inkludera beskriver sex olika riskfaktorer. Dessa är 

diagnostiserad diabetes, om personen tar blodtrycksmedicin, rökning, alkoholintag, 

fruktintag och till sist motion. Alla riskfaktorer visas i Tabell 5. 

 

Variabeln som beskriver riskgrupper utifrån alkoholkonsumtion har kodats om för att 

bli en ordinalskala. De fem riskgrupperna som ursprungligen fanns i variabeln var 

följande: ’Ingen risk’, ’Ökad risk’, ’Klar risk’, ’Aldrig druckit’ samt ’Slutat dricka’, 

där observationerna i gruppen slutat är få. Det är vanligt att endast se på om individen 

dricker nu eller inte, vilket resulterar i det naturliga att slå ihop ’Aldrig druckit’ och 

’Slutat dricka’. Vi väljer dock inte att göra så. Istället slås ’Klar risk’ och ’Slutat 

dricka’ ihop, eftersom tidigare forskning har visat att de som slutat är en 

                                                 
14 Sjukvårdsupplysningen hemsida 
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25078 2008-04-16 



11 

högriskgrupp.15 För att göra variabeln till en ordinal variabel med rangordnade 

riskgrupper så definieras gruppen ’Aldrig druckit’ som den lägsta riskgruppen. 

Därefter följer ’Ingen risk’, ’Ökad risk’ och sist ’Klar risk/Slutat dricka’. 
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Mätdata Enhet    Enkätfrågor 

BMI vikt/(längd i meter) 2   Diagnostiserad diabetes 

Midjemått cm   Medicin för blodtryck  
Systoliskt blodtryck mm Hg   Rökning 
Diastoliskt blodtryck mm Hg   Alkoholintag 
Puls  Bpm   Frukt och grönsaksintag 
P-Kolesterol (totalt) mmol/L   Motion  
P-LDL-Kolesterol mmol/L    

P-HDL-Kolesterol mmol/L   Övrig mätdata 

P-LDL/HDL kolesterol kvot   B-Hemoglobin 
P-Triglycerider mmol/L   P-Glukos 
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Som bakgrundsfaktor på ekologisk nivå har vi valt att studera Sammanräknad 

förvärvsinkomst. Dels för att jämförbara uppgifter har gått att hitta för nio av de tio 

vårdcentralerna och dels för att det inte finns någon relevant uppgift om inkomst i 

enkätmaterialet. Jämförbara uppgifter har gått att hitta för år 2004. 
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Samtliga inkomstuppgifter för alla tio vårdcentralerna beskriver sammanräknad 

inkomst. Följande definition är hämtad från SCB.s hemsida16: 
 

”Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den 

sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande 

skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, 

pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad 

förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.” 
 

Inkomstuppgifter är hämtade för åldergruppen 20-64 år och medelinkomsten är 

beräknad på samliga i åldern 20-64 år den 31/12-2004.  

                                                 
15 Theobald H m fl (2000) 
16 Statistiska Centralbyråns hemsida http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-
bin/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter%20kommun&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&prodid=HE0
108 , 2008-04-21, som not i tabellen 
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Norrköping med omnejd har fyra vårdcentraler som ingår i LSH-studien, Kungsgatan, 

Kolmården, Hageby samt Skärblacka. De fyra vårdcentralernas upptagningsområden 

består av flera stadsdelar och byar, vilket har gjort att kartor över 

upptagningsområdena har fått matchats mot kartor över stadsdelar och landsbygd.17 

Delområdenas uppgifter om inkomster har viktats ihop utifrån befolkningsstorlek till 

vårdcentralernas medelarbetsinkomst.  

 

På Norrköpings kommuns hemsida har information om Medelarbetsinkomsten hittats 

för 20- till 64-åringar i Norrköpings stadsdelar och närliggande byar18. 

Medelarbetsinkomst är detsamma som SCB:s Sammanräknade förvärvsinkomst.  
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I primärvårdsområdet för Kungsgatan vårdcentral ingår stadsdelarna Nordantill, 

Saltängen, Marielund, Röda Stan, Lagerlunda och Herstaberg19. Inkomstuppgifter har 

hittats för alla stadsdelar utom Röda Stan. 

 

���������������	������
Primärvårdsområdet för Kolmården vårdcentral är lite speciellt. Geografiskt sätt 

sträcker det sig från Bråvikens norra strand till gränsen mot Södermanland. Cirka 700 

personer som är bosatta i Södermanland har valt att få primärvård genom Kolmårdens 

vårdcentral20, men vi har valt att inte räkna med dessa då LSH-studien vänder sig till 

boende i Östergötland. Efter matchning av kartan över upptagnings-området med 

kartor över området framkommer att områdena Strömsfors, Krokek, Kvarsebo och 

Kolmårdens landsbygd räknas till Kolmårdens vårdcentrals upptagningsområde. 
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I primärvårdsområdet för Hageby vårdcentral ingår, i första hand, de boende i de södra 

stadsdelarna av Norrköping med omnejd21. Enligt matchningen framgår att 

stadsdelarna och områdena Hageby, Smedby, Rambodal, Brånnestad, Styrstad, 

Navestad och Tingstad ingå i upptagningsområdet. 

                                                 
17 Norrköpings kommuns hemsida 
http://www.norrkoping.se/statistik/totalt/omradesdef/pdf/sd_oversikt.pdf 2008-04-21 
18 Norrköpings kommuns hemsida 
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/inkomster/stadsdelar/2006/inkomststatistik_for_delo/i
nkomster_2004.xls 2008-04-21 
19 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=8315 2008-04-21 
20 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7487 2008-04-21 
21 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7784 2008-04-21 
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Till primärvårdsområdet för Skärblacka vårdcentral hör boende i Skärblacka 

kommundel i Norrköpings kommun22. Efter att ha matchat kartan över 

primärvårdsområdet med kartan över Skärblacka med omnejd framkommer att 

områdena Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Vånga samt Skärblacka landsbygd tillhör 

upptagningsområdet.  

 

"��������
På Linköpings kommuns hemsida23 har information om Sammanräknad 

förvärvsinkomst uppdelat på Linköpings stadsdelar hittats24. Precis som i Norrköping 

har en medelinkomst viktats ihop för respektive vårdcentral. 
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Primärvårdsområdet Berga har stadsdelarna Ramshäll, Vimanshäll, Berga, Vidingsjö 

och halva Linköpings södra omnejd som upptagningsområde25. Eftersom området 

Linköpings södra omnejd är ett område med liten folkmängd samt att endast halva 

området hör till Berga så väljer vi att inte ta med info från det området.  
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Primärvårdsområdet Lambohov har stadsdelarna Lambohov, Slaka och Skeda Udde 

med omland som upptagningsområde.26  
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Primärvårdsområdena i Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög omfattar respektive 

kommun. Primärvårdsområdet Lyckorna i Motala är en av fyra vårdcentraler i Motala 

kommun. Inkomstuppgifter på lägre nivå än kommunnivå har inte hittats för Motala, 

varför vi valt att approximera inkomstuppgiften för Lyckorna med hela Motalas 

medelinkomst. Information om Sammanräknad förvärvsinkomst för 31 december året 

2004 uppdelat på åldern 20-64 år hittades kommunvis på SCB:s hemsida.27  

                                                 
22 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=8534 2008-04-21 
23 Linköpings kommuns hemsida http://pxweb.linkoping.se/PxwebLkp/Dialog/statfile.asp  2008-04-21 
24 Linköpings kommuns hemsida http://www.linkoping.se/statdok/gpf/gpfframe.htm  2008-04-21 
25 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7901 , 2008-04-21 
26 Landstinget i Östergötlands hemsida http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7509 , 2008-04-21 
27 Statistiska Centralbyråns hemsida http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-
bin/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter%20kommun&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&prodid=HE0
108 2008-04-21 
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Arbetet med att identifiera och justera för eventuell variation i de valda variablerna 

kommer att ske i flera steg: 

 

1. Identifiera variation mellan vårdcentralerna: 

a. För kontinuerliga variabler med variansanalys. 

b. För kategoriska variabler �	������������	���	��������	 �-test. 

c. För kategoriska variabler i ordinalskala med �-test för ordinalskalor. 

2. Försöka förklara variationen genom att justera för bakgrundsfaktorer och se om 

variationen mellan vårdcentralerna kvarstår:  

a. För kontinuerliga y-variabler med multipel linjär regressionsanalys med 

vårdcentralerna som dummy-variabler. 

b. För binära y-variabler med logistisk regression med vårdcentralerna som 

dummy-variabler. 

c. För nominala/ordinala y-variabler med fler än två kategorier med 

multinomial logistisk regression med vårdcentralerna som dummy-

variabler. 

3. Identifiera samband mellan justerade värden och bakgrundsfaktorer på 

vårdcentralsnivå:  

a. För samtliga kvarvarande variabler med ekologisk korrelation. 

 

Alla analyser kommer att genomföras i SPSS. Till vår hjälp kommer också Excel och 

Minitab att användas. 
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Första steget är att hitta de variabler där resultaten varierar mellan vårdcentralerna. 

Eftersom materialet redan är stratifierat efter ålder och kön så behöver inte hänsyn till 

fördelningen av ålder och kön i respektive vårdcentral tas i analysen. 

 

%�����
����!
�
För de variabler som är mätta i en kontinuerlig skala (kvotskala) kan en variansanalys 

(ANOVA) identifiera en stor spridning i resultaten mellan de tio vårdcentralerna. 

Variansanalys är i grunden en linjär regression med faktorvariabeln, här vårdcentraler, 



15 

som dummy-variabler. De grundantaganden som helst ska vara uppfyllda vid en linjär 

regression ska helst också var det vid en variansanalys, dessa är:28 

- Att y-variabeln är normalfördelad i respektive grupp, vilket är samma 

sak som att residualerna av en anpassad modell är normalfördelade 

med medelvärdet 0 och variansen �� 
- ���	���������	� ��	är lika stor (konstant) i alla grupper 

- Att alla observationer i en grupp är oberoende 

 

När urvalet från varje grupp är stort är variansanalys en relativt robust metod, vilket 

betyder att resultatet är tillförlitligt trots att kraven på normalfördelning inom varje 

grupp inte är uppfyllt.29 I den här uppsatsen är materialet 100 observationer från varje 

vårdcentral och kan räknas som relativt stort, varför normalfördelning inte är ett strikt 

krav utan bara ett önskemål.  

 

Huruvida normalfördelning finns eller inte kommer att undersökas hos mätdata, 

framförallt för att upptäcka eventuella uteliggare och sneda fördelningar som kan 

påverka resultaten. Däremot kommer inte fördelningen att undersökas för de 

kontinuerliga variablerna från enkäten, då skalan på dessa har en början och ett slut 

och därför inte kan ha problem med uteliggare. 

 

Även kravet på lika varians i alla grupperna är viktigare då urvalet är litet i någon av 

grupperna. Eftersom det är lika stora urval från varje vårdcentral samt att grupperna är 

relativt stora är det i den här uppsatsen i de flesta fall oproblematiskt ifall variansen 

skulle variera något mellan grupperna. 

 

Den hypotes som testas i en variansanalys är följande: 

Ho: Alla medelvärden � är lika, dvs. att medelvärdena för alla tio vårdcentraler är 

lika. 

Ha: Inte alla � är lika, dvs. att minst två av medelvärdena för vårdcentralerna 

skiljer sig åt. 

 

Vi kommer i resultatet från variansanalysen bara titta på p-värdet för att se om två eller 

flera vårdcentraler skiljer sig åt. P-värdet säger alltså inget om hur många 

vårdcentraler som skiljer sig åt, bara att medelvärdet för minst två av vårdcentralerna 

inte kan antas vara lika. 

                                                 
28 Tamhane och Dunlop (2000), s 348 
29 Tamhane och Dunlop (2000), s 369 
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För variablerna i nominalskala testas skillnader i fördelningen mellan vårdcentralerna 

���	��������	 2-test. Den hypotes som testas är följande: 

Ho: Oberoende råder mellan variablerna, dvs. att fördelningen är lika i alla tio 

vårdcentralerna. 

Ha: Beroende finns mellan variablerna, dvs. att det finns en skillnad i 

fördelningen mellan vårdcentralerna. 

 

Något mer utförligt test behövs inte i detta inledande skede då vi bara är intresserade 

av att veta om resultaten varierar mellan vårdcentralerna, inte hur den varierar. 

 

För att Pearsons 2-test ska vara tillförlitligt måste antalet förväntade observationer 

vara minst 5 i varje cell. För att denna tumregel ska vara uppfylld kommer vissa 

svarsalternativ i några av variablerna att slås ihop. Hur dessa hopslagningar ser ut 

kommer redovisas där detta är nödvändigt. För utförligare litteratur om Pearsons 2 

hänvisas till Moore och McCabe.30 
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Många av variablerna från enkäten är mätta i ordinalskalor. För att utnyttja att 

kategorierna är ordnade har	 2-test för ordinalskalor utförts, där ena variabeln är 

ordinal och andra nominal. Testet finns inte i programpaketet SPSS, därför beskriver 

vi här ingående hur testet har beräknats. 

 

Om båda variablerna är ordinal-skalor så kan ett linear-by-������	 2-test (även kallat 

Mantel-Haenszel 2-test) beräknas. Formeln för den är31 

 

�	 22 =χ  

 

där 	- är korrelationen i kvadrat (förklaringsgraden) och � är antalet observationer. 

 

I vårt fall är inte den ena variabeln, vårdcentral, ordinal, det vill säga den går inte att 

ordna. Vi kan däremot utnyttja formeln för linear-by-linear när bara en av variablerna 

är ordinal för att beräkna ett 2-test från kvadratsummorna (sums of square) i 

ANOVA-utskriften i SPSS.  

 

                                                 
30 Moore och McCabe (2003), s 620ff 
31 Kirkwood och Sterne (2006), s 183ff 
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I en variansanalys kan korrelation uttryckas som  
��.
��/

	 =2  

 

där SSR (sum of squares regression) är kvadratsumman för variansen mellan 

grupperna och SST (sum of squares total) är den kvadratsumman för den totala 

variationen. 

 

Det ger att �
��.
��/ ⋅=2χ     

 

där antalet frihetsgrader är antalet kategorier i den nominala variabeln minus ett. I vårt 

fall med tio vårdcentraler fås nio frihetsgrader. Resultaten som erhålls i detta test 

ligger mycket nära de som skulle fås av en variansanalys. 
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För mätdata, de variabler utan gränser för vilka värden variabeln kan anta, kan det 

uppstå problematik kring eventuella uteliggare. Kruskal Wallis är ett icke-parametriskt 

ranksumme-test, vilket gör att resultatet undviker för stor påverkan av eventuella 

uteliggare.32 Kruskal-Wallis test kommer att genomföras på all mätdata eftersom det 

kan finnas risk för uteliggare. Om slutsatsen skiljer sig mellan variansanalysen och 

Kruskal-Wallis test så indikerar det på förekomsten av uteliggare, fördelningen för 

dessa variabler undersöks sedan närmre. 

 

Som uteliggare definierar vi de observationer där residualen ligger utanför intervallet 

±3,1*standardavvikelsen. Om populationen är normalfördelad är sannolikheten för att 

få en sådan extrem observation mindre än en promille. 

 

���������
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Vi har valt olika signifikansnivå för bakgrundsfaktorer respektive övriga variabler. 

Bakgrundsfaktorerna kommer i regressionsmodellerna att utgöra x-variabler. För att 

dessa variabler ska kunna reducera en skillnad mellan vårdcentralerna i y-variabeln 

måste viss skillnad mellan vårdcentralerna också finnas i bakgrundsvariablerna, 

däremot gör det inget om skillnaden inte är så stor. Eftersom inga fler slutsatser ska 

dras gällande bakgrundsvariablerna kan ett relativt högt p-värde accepteras för att gå 

vidare med variablerna. Vi har därför valt en signifikansnivå på 10 %. 

 

                                                 
32 Kutner m fl (2005), s 795ff 
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En problematik vid identifieringen av de y-variabler som varierar mellan 

vårdcentralerna är typ-I-fel, det vill säga att förkasta Ho trots att Ho är sann. I denna 

uppsats kommer många variabler att gås igenom och troligtvis kommer någon av de 

skillnader som upptäcks inte finnas i ”verkligheten” utan bara vara en produkt av det 

slumpmässiga urvalet. En sådan felaktig slutsats vill vi så klart undvika, något som 

kan göras genom att skärpa signifikansnivån. Vi har därför valt en gräns på 2,5 %. En 

bieffekt blir tyvärr att antalet typ-II-fel ökar, det vill säga skillnader inte hittas fast de 

finns i ”verkligheten”. Vi anser att det är viktigare att de skillnader som hittas 

verkligen existerar än att upptäcka alla, framförallt de små, skillnaderna. I konsekvens 

med detta vill vi tydligt understryka att variation mellan vårdcentralerna kan finnas 

trots att den inte upptäcks. Att skärpa signifikansnivån i variansanal������	��
	 2-

testen är också ett sätt att begränsa omfånget på denna uppsats. 
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Nästa steg i analysen är att försöka justera för variationen mellan vårdcentralerna med 

bakgrundsfaktorer på individnivå. Här kommer linjär och logistisk regression att 

användas, med vårdcentraler som dummy-variabler. 

 

Modellerna kommer att användas med ett antal bakgrundsfaktorer som 

förklaringsvariabler (x-variabler), dessa bestäms i förväg och kommer alla att ingå i 

regressionsmodellen vare sig parameterskattningarna är signifikanta eller inte. 

Poängen med regressionsanalyserna är att se om bakgrundsfaktorerna fångar upp 

någon av den variation som finns mellan vårdcentralerna eller om variationen mellan 

vårdcentralerna kvarstår. Om p-värdet för x-variabeln Vårdcentral är mindre än 0,05 så 

dras slutsatsen att variation mellan vårdcentralerna fortfarande finns i y-variabeln efter 

justeringar för bakgrundsfaktorer. 

 

������������	��������������������
Vid en regressionsanalys är det önskvärt att x-variablerna är oberoende varandra, det 

kan man aldrig garantera men det går att kontrollera om ett stort beroende finns. För 

två kontinuerliga eller binära variabler görs detta genom att beräkna 

korrelationskoefficienten. För beräkning av Pearsons korrelationskoefficient hänvisas 

till Kutner m.fl.33 Korrelationer kommer att undersökas för de kontinuerliga eller 

binära variabler som efter steg 1 kan tänkas utgöra x-variabler. Om ett starkt beroende 

                                                 
33 Kutner m.fl. (2005), s 83ff 
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hittas mellan variablerna kommer den ena att uteslutas för att undvika problem med 

multikolinjäritet. 

 

���������"��-�������

����
Regressionsanalys används för att analysera och förklara den observerade variationen i 

y förutsatt att y är en variabel på intervall- eller kvotskala. Metoden går ut på att skatta 

sambandet mellan en responsvariabel och flera prediktionsvariabler. Samma 

grundantagande som diskuterades för variansanalys gäller även här. Modellen ser 

allmänt ut som följer34: 

 

y = �� 000 ββββ ++++ ....22110  

 

För de variabler där variation fortfarande finns efter justering för bakgrundsfaktorer 

kommer skillnaderna mellan vårdcentralerna att presenteras genom att beräkna en 

skattning för en typ-person i respektive vårdcentral, �(
)��. Denna typ-person består 

helt enkelt av typ-värdena i samtliga bakgrundsfaktorer och medelvärdet för 

födelseåret.  

 

Konfidensintervall kommer att beräknas till dessa skattningar där standardavvikelsen 

för samtliga vårdcentraler antas vara lika och skattas med  

 

��

�� �
���=σ  �

 

där ��� (mean square error) är medelkvadratsumman för variationen inom grupperna 

och ��� är antalet observationer i varje vårdcentral, här satt till 100. 

 

Ett 95%-igt konfidensintervall för skattningen på typ-personen blir då  

 

����

� σ*96,1)( ±  

 

där 1,96 är z-värdet för ett dubbelsidigt intervall. 

�

                                                 
34 Djurfeldt (2003), s 278ff 
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Logistisk regression används då y-variabeln är binär, det vill säga kan anta två värden, 

vanligtvis 0 eller 1. Modellen kräver inte någon specifik fördelning på variablerna, 

dock blir resultatet mer stabilt om x-variablerna är normalfördelade. Modellen är 

multiplikativ och kan skrivas som 35 

 

)...exp()1( 22110 ��
000
1��� ββββ ++++==  

 

där oddskvoten (OR) för respektive x-variabel i modellen fås i betaskattningen ( ) 

genom att beräkna 

 

)exp(
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Intressanta resultat kommer att presenteras i form av oddskvoter med 

konfidensintervall. Ett 95%-igt konfidensintervall beräknas genom formeln 

 

)*96,1exp(
����

σβ ±  

 

där ett  skattas för varje vårdcentral. 
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När y-variabeln är kategorisk men kan anta fler än två värden kan multinomial 

logistisk regression användas. Metoden kan enkelt beskrivas som flera binära 

logistiska regressioner med en av kategorierna som referenskategori. För mer läsning 

om teorin hänvisas till Agresti36 För att bäst kunna förklara metoden illustrerar vi med 

ett exempel: 

 

 Kan upplevd stress förklaras av om personen är född i Sverige eller ej? 

 y-variabel: Upplevd stress generellt, tre kategorier 

 x-variabel: Född i Sverige eller ej, dikotom variabel ja/nej 

                                                 
35 Kirkwood och Sterne (2006), s197ff 
36 Agresti (1990), s 306ff 
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Upplevd stress generellt 
Född i annat land, 

x=0 
Född i Sverige, 

x=1 
 

Totalt 

Ingen stress, y=1 8 154 162 
Minimal stress, y=1 48 593 641 
Måttlig till hög stress, y=0 15 84 99 

Totalt 71 831 902 

 

Vi använder kategorin ’Måttlig till hög stress’ som referenskategori. Det betyder att 

två modeller kommer att skattas, en för jämförelsen mellan kategorin ’Ingen stress’ 

och ’Måttlig till hög stress’ och en för jämförelsen mellan ’Minimal stress’ och 

’Måttlig till hög stress’. Modellen ser i båda fallen ut som följer 

 

)exp( 110 01��� ββ +=  

 

Där  � och � skattas genom att beräkna 

 

�%�	�����)����2�	�++���1���
�%�	�����)����	�++���1���

1/
______

_____
)exp( 1 ==β  

 

�%�	�����)����2�	�++���1��� ______)exp( 0 =β  

 

Där  1���3���������	4�2���������	�3����������
��	���4����������
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Jämförelse mellan  OR=exp( ) -skattning 

’Ingen stress’ och  Intercept, � 5333,015/8)exp( 0 ==β  Ln(0,5333)=-0,6286 

’Måttlig till hög stress’ Född i Sverige, ��

4374,3
15/8

84/154
)exp( 1 ==β  

Ln(3,4374)=1,2347 

’Minimal stress’ och  Intercept, � 2000,315/48)exp( 0 ==β  Ln(3,2000)=1,1632 

’Måttlig till hög stress’ Född i Sverige, � 
2061,2

15/48

84/593
)exp( 1 ==β  

Ln(2,2061)=0,7912 

 

Fördelar med modellen är att den fångar upp ifall det är olika effekt av x-variabeln i de 

olika kategorierna. I exemplet ovan ser vi att vara född i Sverige ger en större risk för 

ingen eller måttlig stress än att vara född utanför Sverige. Det vill säga att OR i båda 
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jämförelserna för född i Sverige är större än ett (3,4 och 2,2), dock ser vi att effekten 

inte är exakt densamma i båda jämförelserna. 
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Det är inte säkert att all variation mellan vårdcentralerna går att förklara med de 

variablerna vi har på individnivå. Ett ytterligare steg att pröva är då att gå upp till 

vårdcentralnivå, så kallad ekologisk nivå. Varje vårdcentral betraktas då som en 

observation och variablerna beskriver hela primärvårdsområdet.  

 

������
��������������
För att undersöka om det finns någon relation mellan områdets medelinkomst och 

skillnaderna mellan vårdcentralerna för respektive y-variabel så genomförs 

korrelationsanalys på ekologisk nivå.  

 

Här betraktas varje vårdcentral som en observation, alltså fås totalt tio observationer. 

Beta-skattningarna för vårdcentralerna i regressionsmodellerna från steg 2 då 

justeringar gjorts för bakgrundsfaktorer är punktskattningar av skillnaderna mellan 

vårdcentralerna för respektive y-variabel. Korrelationskoefficienter beräknas för dessa 

variabler kontra inkomstvariabeln. 

 

Vi använder oss här av Pearson korrelationskoefficient som mäter linjärt samband 

mellan två variabler.37 

                                                 
37 Kutner m fl (2005), s 83ff 



23 



24 

&
�	��
!


I detta första resultatkapitel undersöks huruvida variation finns mellan vårdcentralerna 

i bakgrundsfaktorer, psykosociala instrument, stress, sömn, de tio variablerna i SF36 

samt riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Därefter diskuteras det kring några av 

de funna skillnaderna och beslut tas om vilka variabler som ska undersökas i steg 2. 
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Några av bakgrundsfaktorerna har kodats om för att kriteriet för Pearsons 2-test ska 

vara uppfyllt. Dessa variabler är Civilstatus, Anställningsform, Föräldrar födda i 

Sverige, Fars huvudsakliga yrke, Mors huvudsakliga yrke samt Partners huvudsakliga 

yrke. 

 

I Tabell 8 presenteras resultaten från testen, huruvida variation hittas mellan 

vårdcentralerna eller inte. De variabler där vi finner signifikant variation mellan 

vårdcentralerna, det vill säga där p-värdet är mindre än 0,10, är Civilstatus, Född i 

Sverige eller ej, Utbildningsnivå, SEI, Anställningsform, Föräldrar födda i Sverige, 

Partner född i Sverige, Partners högsta utbildningsnivå, Fars huvudsakliga yrke samt 

Partners huvudsakliga yrke. 
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Variation 
mellan 
vårdcentralerna P-värde Test 

Civilstatus (omkodad)* Ja 0,005 2 Pearson 

Född i Sverige eller ej Ja 0,000 2 Pearson 

Utbildningsnivå Ja 0,001 2 Ordinal 

SEI Ja 0,000 2 Pearson 

Arbetat de senaste 12 månaderna Nej 0,881 2 Pearson 

Total andel sysselsättning Nej 0,439 Variansanalys 
Sjukskriven just nu Nej 0,643 2 Pearson 

Sjukskriven senaste året antal gånger Nej 0,346 2 Ordinal 

Anställningsform (omkodad)* Ja 0,050 2 Pearson 

Självskattad ekonomi Nej 0,232 2 Ordinal 

Föräldrar födda i Sverige (omkodad)* Ja 0,000 2 Pearson 

Partner född i Sverige, ja/nej Ja 0,000 2 Pearson 

Fars högsta utbildningsnivå Nej 0,813 2 Ordinal 

Mors högsta utbildningsnivå Nej 0,766 2 Ordinal 

Partners högsta utbildningsnivå Ja 0,000 2 Ordinal 

Fars huvudsakliga yrke (omkodad)* Ja 0,012 2 Pearson 

Mors huvudsakliga yrke (omkodad)* Nej 0,871 2 Pearson 

Partners huvudsakliga yrke (omkodad)* Ja 0,068 2 Pearson 

Hemmavarande barn, ja/nej Nej 0,521 2 Pearson 

*Variabel  Omkodning 

 Civilstatus   Kategorierna ’Änka/änkeman’ och ’Annat’ har slagits ihop. 

 Anställningsform Kategorierna ’Tillsvidareanställd’ och ’Tidsbegränsad anställning’ har 

slagits ihop till kategorin ’Anställd’. 

 Föräldrar födda i Sverige  Kategorierna ’Ingen av föräldrarna födda i Sverige’ och ’Ena föräldern 

född i Sverige’ har slagits ihop. 

 Fars huvudsakliga yrke  Kategorierna ’Delvis facklärda arbetare’ och ’Facklärda arbetare’ har 

slagits ihop. 

 Mors huvudsakliga yrke  Kategorin ’Företagare’ har kodats till bortfall. 

 Partners huvudsakliga yrke Kategorin ’Företagare’ har kodats till bortfall. 
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Alla psykosociala instrument kan tolkas som ett framräknat index som kan ordnas från 

”dåligt” till ”bra”. Vissa av dessa index kan anta många olika värden och andra något 

färre. De variabler som endast antar några få värden, som mest sex, har vi valt att testa 

variation mellan vårdcentralerna med 2-test för ordinalskalor. De variabler som kan 

anta något fler värden, nio och uppåt, har vi valt att testa med variansanalys. 

 

De psykosociala instrument där variation hittas med en signifikansnivå på 2,5 % är: 

Socialt nätverk, Känslan av sammanhang och Tillit. För båda variablerna som rör 

sömnkvalitet finner vi variation mellan vårdcentralerna, däremot bara i en av 

variablerna som beskriver stress. Se Tabell 9 för p-värden. 
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 Variation P-värde Test 

Socialt stöd (sex kategorier) Nej 0,496 2 Ordinal 

Socialt nätverk Ja 0,014 Variansanalys 
Självförtroende Nej 0,048 Variansanalys 
Coping Nej 0,800 Variansanalys 
Cynism Nej 0,352 Variansanalys 
Hostile affect/Negativ inställning Nej 0,077 Variansanalys 
Hopplöshet Nej 0,635 Variansanalys 
Känslan av sammanhang Ja 0,007 Variansanalys 
Tillit Ja 0,000 Variansanalys 
Vital utmattning Nej 0,065 Variansanalys 
Depression Nej 0,146 Variansanalys 
Kontroll Nej 0,823 Variansanalys 
Major depression inventory Nej 0,101 Variansanalys 
Upplevd stress generellt (tre kategorier) Nej 0,512 2 Ordnial 
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 Variation P-värde Test 

Upplevelse av stress tre dagar Ja 0,014 Variansanalys 
Upplevelse av sömnkvalitet tre dagar Ja 0,001 Variansanalys 
Sömnkvalitet generellt (fem kategorier) Ja 0,007 2 Ordinal 
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Alla de åtta dimensionerna i SF36 ligger på en skala mellan 0 och 100 varför det borde 

passa utmärkt med variansanalys. Det gör det emellertid inte för alla de åtta 

dimensionerna på grund av att några variabler bara kan anta ett begränsat antal värden, 

till exempel Emotionell rollfunktion antar bara fyra olika värden. De två enskilda 

frågorna SF1 och SF2 är ordinalskalor med fem kategorier varför vi väljer att göra 2-

test för dessa. 

 

Med en signifikansnivå på 2,5 % blir tre av dimensionerna signifikanta, det vill säga 

att skillnader hittas mellan vårdcentralerna. Dessa tre dimensioner är Social funktion, 

Vitalitet och Psykiskt välbefinnande, se Tabell 10 för p-värden. Intressant i 

sammanhanget är att dessa tre alla är psykiska hälsodimensioner. 
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 Variation P-värde Test 

SF1 (fem kategorier) Nej 0,091 2 Ordinal 

SF2 (fem kategorier) Nej 0,395 2 Ordinal 

Fysisk funktion Nej 0,051 Variansanalys 
Fysisk rollfunktion (fem kategorier) Nej 0,893 2 Ordinal 

Smärta Nej 0,214 Variansanalys 
Allmän hälsa Nej 0,070 Variansanalys 
Social funktion Ja 0,010 Variansanalys 
Vitalitet Ja 0,017 Variansanalys 
Emotionell rollfunktion (fyra kategorier) Nej 0,189 2 Ordinal 

Psykiskt välbefinnande Ja 0,007 Variansanalys 
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Alla mätvärden, från BMI till Triglycerider samt Hemoglobin och Glukos i Tabell 11 

nedan, är angivna i en kontinuerlig skala och variation mellan vårdcentralerna testas 

därför med variansanalys. I samband med variansanalysen har residualerna studerats. 

Tre av variablerna har logaritmerats för att justera för en sned fördelning och 

uteliggare. Variablerna har också testats med Kruskal-Wallis test och om resultatet 

skiljt sig från variansanalysen har vi tittat närmre på fördelningen och eventuella 

uteliggare. 

 

Systoliskt blodtryck är den enda variabeln av mätdata där Kruskal-Wallis test ger 

signifikans men inte variansanalysen. Vid en granskning av fördelningen för variabeln 

visar det sig att den både är skev och innehåller uteliggare. Vi har därför valt att skapa 

två nya variabler, en där värdena är naturligt logaritmerad och en där uteliggare 

plockats bort. Som uteliggare räknar vi samtliga observationer över 200 mmHg. 

 

Signifikanta resultat i variansanalysen, där p-värdet är högst 2,5 %, fås för variablerna 

Systoliskt blodtryck logaritmerad, Systoliskt blodtryck utan uteliggare, Puls, 

Kolesterol totalt, LDL-Kolesterol, kvoten LDL/HDL, Hemoglobin samt Glukos 

logaritmerad. 

 

����������
Variabeln Medicin för blodtryck har kodats om, alla som inte svarat ja har kodats till 

ett nej. Det har varit nödvändigt eftersom endast de med högt blodtryck svarat på 

frågan och antalet observationer därmed blivit få.  

 

Signifikanta resultat har erhållits för variablerna Diagnostiserad diabetes, Medicin för 

blodtryck, Alkohol riskgrupper, Motion totalt samt Frivillig motion.  

 

Kruskal-Wallis test visar på signifikant skillnad mellan vårdcentralerna för variabeln 

som beskriver totalt antal gram alkohol per vecka trots att en variansanalys ej visar 

signifikans. Det finns alltså uteliggare som påverkar resultatet.  
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 Variation P-värde Test 

��������    
BMI Nej 0,528 Variansanalys 
Midjemått cm Nej 0,357 Variansanalys 
Systoliskt blodtryck Nej 0,050 Variansanalys 
Systoliskt blodtryck Ja 0,012 Kruskal-Wallis 
Systoliskt blodtryck, utan uteliggare Ja 0,013 Variansanalys 
Systolisk blodtryck, logaritmerad Nej 0,029 Variansanalys 
Diastoliskt blodtryck Nej 0,527 Variansanalys 
Puls Ja 0,002 Variansanalys 
P-Kolesterol (totalt) Ja 0,001 Variansanalys 
P-LDL-Kolesterol Ja 0,001 Variansanalys 
P-HDL-Kolesterol Nej 0,920 Variansanalys 
P-LDL/HDL-kvot Ja 0,005 Variansanalys 
P-Triglycerider Nej 0,279 Variansanalys 
P-Triglycerider, logaritmerad Nej 0,157 Variansanalys 
 
!
��������    
Diagnostiserad diabetes Ja 0,004 2 Pearson 

Medicin för blodtryck (omkodad) Ja 0,017 2 Pearson 

Rökvanor: Ej+slutat är Nej Nej 0,625 2 Pearson 

Rökvanor: Ej+slutat+<1cig/dag är Nej Nej 0,469 2 Pearson 

Alkohol totalt antal g oavsett dryck/vecka Nej 0,291 Variansanalys 
Alkohol totalt antal g oavsett dryck/vecka Ja 0,025 Kruskal-Wallis 
Alkohol riskgrupper Ja 0,002 2 Ordinal 

Motion totalt Ja 0,004 2 Ordinal 

Vardagsmotion senaste året Nej 0,083 2 Ordinal 

Frivillig motion senaste året Nej 0,085 2 Ordinal 

Grönsaksintag, summa Nej 0,306 Variansanalys 
Fruktintag, summa Nej 0,087 Variansanalys 
Frukt och grönsaksintag, summa Nej 0,075 Variansanalys 
    

;����
��	��	�
    

B-Hemoglobin Ja 0,000 Variansanalys 
P-Glukos, logaritmerad Ja 0,000 Variansanalys 
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När forskargruppen för LSH-studien valde vilka vårdcentraler som skulle ingå i 

undersökningen ville de fånga en bredd i bakgrundsfaktorerna. Därför vore det 

konstigt om det visade sig att ingen av bakgrundsfaktorerna skiljde sig åt. Att de 

lyckades få en viss bredd i urvalet bekräftas av att skillnader finns mellan en eller flera 

vårdcentraler för bland annat variablerna SEI, Utbildningsnivå och Född i Sverige. 

Urvalet är stratifierat efter ålder och kön så det finns ingen variation mellan 

vårdcentralerna för variablerna Födelseår och Kön. Vi har ändå valt att ta med dessa 

två variabler som bakgrundsfaktorer i regressionsmodellerna för att minska variationen 

i y-variabeln.  

 

För variablerna från SF-36 skiljer sig resultaten mellan vårdcentralerna för tre av de 

fyra dimensioner som beskriver psykiskt hälsotillstånd. Däremot finns inte någon 

skillnad mellan vårdcentralerna för någon av de dimensioner som beskriver fysiskt 

hälsotillstånd. Det finns dock skillnad i vissa av riskfaktorerna som beskriver fysisk 

hälsa. Dessa är specifika mätningar, så som Puls, och inte självupplevda skattningar. 

Anledning till att det är så tror vi kan bero på att riskfaktorerna är väldigt specifika 

medan de fysiska hälsodimensionerna i SF-36 är mer generella och ska besvaras i en 

enkät.  

 

Det finns två variabler i materialet som beskriver stress, Upplevd stress generellt samt 

Upplevelse av stress tre dagar. Dessa ger motstridiga resultat då vi finner skillnader 

mellan vårdcentralerna för Upplevelse av stress men inte för Upplevd stress. En 

förklaring kan vara att variablerna är mätta på olika sätt. Upplevd stress är ett 

instrument i del två i enkäten och ger ett sammanfattande mått på stress inom sju 

områden de senaste 12 månaderna. Upplevelse av stress tre dagar är mätt tre specifika 

dagar i rad. Frågorna rör alltså olika tidsperspektiv, ett generellt och ett om 

förhållandet en specifik dag. 
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Några variabler i materialet beskriver samma sak. Det finns fyra variabler som rör 

kolesterol: Kolestrol totalt, HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol samt LDL/HDL-

Kolesterol. För HDL-Kolesterol hittas ingen skillnad mellan vårdcentralerna, men 

däremot hittas skillnader mellan vårdcentralerna för de andra tre variablerna. Dock 
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väljer vi att bara gå vidare med variabeln LDL-Kolesterol. Detta beror på att de andra 

två variablerna där signifikanta skillnader mellan vårdcentralerna finns är en kvot 

respektive en summa av LDL-Kolesterol och HDL-Kolesterol och påverkas därför av 

signifikansen för LDL-Kolesterol. Variablerna korrelerar även givetvis mycket med 

varandra, så det finns ingen poäng med att ta med dem alla. 

 

I materialet finns två variabler som rör alkohol: Alkohol totalt antal gram och Alkohol 

riskgrupper. Variabeln Alkohol totalt antal gram får signifikant resultat vid Kruskal-

Wallis analys men inte vid variansanalys. Eftersom det redan finns en bra variabel 

över riskgrupper i alkoholkonsumtion så väljer vi att bara inkludera den i fortsatta 

analyser. 

 

De variabler som får följa med vidare till steg två är de som visas i Tabell 12 nedan. 

Bakgrundsfaktorerna kommer i fortsättningen att ses som x-variabler, de andra 

variablerna kommer var för sig ingå i en regressionsanalys som y-variabler.  
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Kön Puls P-Glukos, logaritmerad 
Födelseår P-LDL-Kolesterol P-Hemoglobin 
Civilstatus Diagnostiserad diabetes 
Född i Sverige eller ej Medicin för blodtryck  
Utbildningsnivå Alkohol riskgrupper 
SEI Motion totalt 
Anställningsform Systoliskt blodtryck logaritmerad 
Föräldrar födda i Sverige Systoliskt blodtryck utan uteliggare 
Partner född i Sverige  
Partners högsta utbildningsnivå 
Fars huvudsakliga yrke 
Partners huvudsakliga yrke 
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Socialt nätverk Social funktion Sömnkvalitet generellt 
Känsla av sammanhang Vitalitet Upplevelse av stress tre dagar 
Tillit 
 

Psykiskt välbefinnande 
 

Upplevelse av sömnkvalitet tre 
dagar 



32 

*
�	��
%
���
&


I det följande kapitlet presenteras resultaten från steg 2 och 3, det vill säga variationer 

mellan vårdcentralerna efter justeringar för bakgrundsfaktorer. I steg 2 bestämd först 

vilka variabler som utgör bakgrundsfaktorer, därefter undersöks om variationer 

kvarstår efter justeringar och sist presenteras vilka skillnader som finns mellan 

vådcentralerna efter justeringar. I steg 3 undersöks och presenteras korrelationer på 

ekologisk nivå. Sist diskuteras resultaten som framkommit i de statistiska analyserna. 
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När alla bakgrundsfaktorer ingår som x-variabler i en och samma regressionsanalys 

blir bortfallet 366 observationer. Vi anser att bortfallet är stort och har därför försökt 

att minska detta. Flera av variabler har ett relativt högt bortfall, hur stort bortfallet är 

presenteras i Tabell 14. Det bästa sättet att minska bortfallet är att ta bort någon eller 

några av dessa variabler ur kommande regressionsanalyser. 
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Bortfallet i variablerna som handlar om svarspersonens partner är mycket stort, 

antagligen för att alla inte har en partner. Vi väljer därför att ta bort dessa variabler.  

 

��.�
Socioekonomisk indelning är en av de viktigaste och vanligaste förekommande 

bakgrundsfaktorerna i undersökningar som den här. Vi väljer därför att behålla 

variabeln som den ser ut. 
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Variabeln Anställningsform har tre svarsalternativ; ’Anställd’, ’Företagare’ samt 

’Varken anställd eller företagare’. Det ligger därför nära till hands att anta att SEI 

skulle kunna beskriva samma sak. Skillnaden mellan dessa två variabler är vilken 

tidpunkt de beskriver. SEI beskriver personens yrke under huvuddelen av yrkeslivet. 

Anställningsform beskriver om personen just nu är anställd eller egen företagare. Om 

variationen mellan vårdcentralerna för Anställningsform inte kvarstår då hänsyn tas till 

SEI kan slutsatsen dras att SEI fångar upp den variationen som finns mellan 

vårdcentralerna i variabeln Anställningsform. 
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En multinomial logistisk regression med Anställningsform som y-variabel och 

vårdcentralerna samt SEI som x-variabler visar ingen signifikant skillnad mellan 

vårdcentralerna. Vi väljer därför att inte använda variabeln Anställningsform som x-

variabel och på så sätt minskas bortfallet. 
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Även variabeln Fars huvudsakliga yrke skulle kunna förklaras av andra 

bakgrundsfaktorer, så som Utbildningsnivå eller SEI. För att avgöra om så är fallet 

genomförs en multinomial logistisk regression med Fars huvudsakliga yrke som y-

variabel och samtliga bakgrundsfaktorer som finns kvar som x-variabler (Vårdcentral, 

Kön, Födelseår, Född i Sverige eller ej, Föräldrar födda i Sverige, Civilstatus, 

Utbildningsnivå, SEI ). För att det inte ska vara för få observationer i någon av 

kategorierna i y-variabeln så har kategorin ’Företagare’ satts som missing eftersom vi 

ansåg att den inte går att slå ihop med någon av de övriga kategorierna. Resultatet 

visar fortfarande på signifikant skillnad mellan vårdcentralerna gällande Fars 

huvudsakliga yrke. Innehållet i den variabeln kan alltså inte representeras av de övriga 

bakgrundsfaktorerna och vi kan inte plocka bort variabeln för att minska bortfallet. 

 

En annan möjlig variant för att minska bortfallet är att låta de som är bortfall utgöra en 

egen kategori i variabeln. Observationerna i den kategorin har troligtvis inget 

gemensamt, men vinsten blir att information om dessa observationer kan utnyttjas för 

övriga x-variabler i modellen. Vi väljer att hantera variabeln Fars huvudsakliga yrke 

på detta sätt och skapar i den variabeln en ny kategori ’Ej svar’. Med den kategorin 

tillagd i variabeln visar fortfarande ett �-test signifikans (p=0,000), det vill säga att 

resultaten varierar mellan vårdcentralerna. 
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Korrelationer mellan bakgrundsfaktorerna som är i ordinalskala eller dikotoma visas i 

0. Bakgrundsfaktorerna Född i Sverige eller ej och Föräldrar födda i Sverige är mycket 

starkt korrelerade (r = 0,90). För att undvika multikolinjäritet och minska antalet 

frihetsgrader måste därför en av variablerna tas bort. Vi har valt att behålla den 

variabel som ligger närmast den undersöka individen, det vill säga Född i Sverige eller 

ej.  

 
�
�
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  Kön Födelseår 
Född i Sverige 

eller ej 
Utbildnings-

nivå 
Fars huvud-
sakliga yrke 

Födelseår 0,01 -    
Född i Sverige eller ej 0,03 0,01 -   
Utbildningsnivå 0,01 0,25 0,02 -  
Fars huvudsakliga 
yrke 

-0,02 0,04 -0,16 0,15 - 

Föräldrar födda i 
Sverige  

0,01 -0,02 0,90 0,00 -0,16 
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Efter reducering av borfall i bakgrundsfaktorerna kontroll av korrelation mellan 

variablerna blir antalet bakgrundsfaktorer åtta stycken. Se Tabell 14 för det slutgiltiga 

bortfallet i bakgrundsfaktorerna, för svarsfördelning och kodning av variablerna se 

Bilaga 1.  

 

Bakgrundsfaktorerna kommer att utgöra x-variblerna i regressionsmodellerna som ska 

genomföras, alla utom Födelseår som dummy-variabler. Totalt med alla dummy-

variabler blir det 26 stycken x-variabler i modellen och det slutgiltiga bortfallet är 64 

observationer.  
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Variabel Före Efter 

Vårdcentral 0 0 
Kön 0 0 
Födelseår 0 0 
Född i Sverige eller ej 9 9 
Föräldrar födda i Sverige 8 - 
Civilstatus 15 15 
Utbildningsnivå 19 19 
SEI 43 43 
Anställningsform 89 - 
Fars huvudsakliga yrke 59 0 
Partner född i Sverige 169 - 
Partners högsta utbildning 206 - 
Partners huvudsakliga yrke fem kategorier 212 - 

Totalt i alla variablerna 366 64 
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Tabell 15 visar de y-variabler som analyserats i steg 2, vilken modell som har använts 

för att förklara variationen mellan vårdcentralerna med bakgrundsfaktorerna och vilka 

p-värden regressionsanalyserna har gett för variabeln Vårdcentral. 

 

Först har regressionen gjorts med Vårdcentral, Födelseår och Kön som oberoende 

variabler. Sedan gjordes analysen om, fast då med alla bakgrundsfaktorerna som 

oberoende variabler. För båda analyserna registrerades p-värdet för variabeln 

Vårdcentral och i de fall där p-värdet har ökat till minst 0,05 anser vi att 

bakgrundsfaktorerna lyckats justera för variationen mellan vårdcentralerna. För de 

variabler som fortfarande har p-värden under 0,05 antar vi att skillnaderna mellan 

vårdcentralerna kvarstår. 
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Variabel Modell 

P-värde vid 
reg. med VC, 

kön och 
födelseår 

P-värde vid 
reg. med alla 
bakgrunds-
faktorerna 

Socialt nätverk Linjär regression 0,014 0,269 
Känslan av sammanhang Linjär regression 0,005 0,103 
Tillit Linjär regression 0,000 0,000 
Upplevelse av stress Linjär regression 0,004 0,027 
Upplevelse sömnkvalitet Linjär regression 0,001 0,007 
Sömnkvalitet generellt Multinomial logistisk regression 0,030 0,310 
Social funktion, SF36 Linjär regression 0,009 0,054 
Vitalitet, SF36 Linjär regression 0,010 0,089 
Psykiskt välbefinnande, SF36 Linjär regression 0,006 0,020 
Puls Linjär regression 0,001 0,001 
P-LDL-Kolesterol Linjär regression 0,000 0,001 
Systoliskt blodtryck logaritmerad Linjär regression 0,013 0,019 
Systoliskt blodtryck utan uteliggare Linjär regression 0,006 0,012 
Diagnostiserad diabetes Binär logistisk regression* 0,000 0,000 
Medicin för blodtryck  Binär logistisk regression 0,016 0,008 
Alkohol riskgrupper  Multinomial logistisk regression 0,000 0,004 
Motion totalt  Multinomial logistisk regression 0,005 0,007 
B-Hemoglobin Linjär regression 0,000 0,000 
P-Glukos logaritmerad Linjär regression 0,000 0,000 

* Eftersom en av vårdcentralerna har 0 i antal med diagnostiserad diabetes har vi här inte tittat på 

Wald’s test utan på signifikansen för likelihood-skattningarna för vårdcentralerna. 
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Av de 19 variabler som har undersökts är det fem skillnader inte längre hittas mellan 

vårdcentralerna efter justering för bakgrundsfaktorerna. Dessa är följande: Socialt 

nätverk, Känslan av sammanhang, Sömnkvalitet generellt, Social funktion samt 

Vitalitet. Nämnvärt är att alla dessa variabler har med den psykiska hälsan att göra. 

 

För flertalet av variabler har inte variationen mellan vårdcentralerna kunnat justeras 

med bakgrundsfaktorerna. Därför går vi vidare med dessa och kommer i nästa stycke 

redovisa de skillnader som finns kvar.  
 

#�������
����� ����
�������
��������������������������

*"&"!
���)������


För att enkelt kunna jämföra skillnaderna som finns mellan vårdcentralerna när 

justeringar har gjorts för bakgrundsfaktorer i linjära regressioner har vi skapat en typ-

person. Hon är kvinna, född 1945 i Sverige och är sambo eller gift. Hon har högsta 

utbildningen i folkskola eller grundskola, tillhör SEI-gruppen tjänsteman på 

mellannivå eller högre nivå och har en far med yrke inom gruppen delvis facklärd 

arbetare eller facklärd arbetare. 
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I Tabell 16 presenteras skattningarna för psykosociala faktorer och konfidensintervall 

för typ-personen i respektive vårdcentral efter att justeringar gjorts för 

bakgrundsfaktorer. 

 

Tolkning och kommentarer av värdena i Tabell 16: 

- ������  Variabeln består av summan av fem variabler som handlar om tillit, där 

fyra av variablerna behandlar tillit och trygghet i bostadsområdet. Skalan är från 

0 till 20, där ett högt värde betyder stor tillit. Klart mest tillit finns i Ödeshög, 

minst tillit känner personerna i Hageby och Kungsgatan i Norrköping. 

- !�"������#$�%��������  Variabeln är en av SF-36:s åtta dimensioner. Värdena 

är på en skala 0-100 där högt värde är positivt. Klart bäst psykiskt 

välbefinnande har typ-personen i Vadstena. 

- &''��#�����#�������������	�: Medelvärde av de tre dagar då svarspersonen 

tog salivprov hemma. På en skala 1-10 där lågt värde är lite stress och ju högre 

värde desto mer stress. Resultaten efter justering varierar mellan 2,4 till 3,0 där 

typ-personen i Vadstena och Ödeshög stressar minst. 
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- &''��#�����#��(���#�����������	�  Medelvärde av de tre dagar då 

svarspersonen tog salivprov hemma. På en skala 1-10 där lågt värde är bra 

sömn och ju högre värde desto sämre sömn. Bäst sömn har typ-personen i 

Vadstena. 
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Vårdcentral 
Tillit, 

summerat 0-20 

Psykiskt 
välbefinnande 

(från SF36) 

Upplevelse av 
stress tre 

dagar 

Upplevelse av 
sömnkvalitet tre 

dagar 

Kolmården 17,5 76,0 2,9 3,6 
Hageby 16,8 77,8 3,0 3,7 
Kungsgatan N 16,6 79,8 2,7 3,2 
Skärblacka 17,8 81,0 2,7 3,4 
Åtvidaberg 17,6 80,0 2,5 3,4 
Berga 17,6 81,6 2,5 3,0 
Lambohov 17,6 80,6 3,0 3,3 
Lyckorna 17,1 78,2 3,0 3,8 
Vadstena 17,4 85,5 2,4 2,8 
Ödeshög 18,3 81,9 2,4 3,0 

Konfidensintervall* ± 0,4 ± 3,3 ± 0,3 ± 0,3 

* 95 procents intervall för skattningarna. Eftersom alla vårdcentraler antas ha lika varians blir 

konfidensintervallet lika brett för alla vårdcentraler.  

 

I Figur 1 visas skattningarna för Tillit och Psykiskt välbefinnande för de tio 

vårdcentralerna. För att de båda variablerna ska hamna på samma värdenivå har vi 

multiplicerat värdet på Tillit med fem. Ju högre värde desto bättre tillit och psykiskt 

välbefinnande. 

 

I Figur 2 presenteras grafiskt hur skattningarna för Upplevelse av stress tre dagar och 

Upplevelse av sömnkvalitet tre dagar i de respektive vårdcentralerna följer varandra. 

Ju lägre värdet är desto mindre stress och bättre sömnkvalitet. 
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Skattningen är för typ-personen efter justering för bakgrundsfaktorer. 
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I Tabell 17 redovisas skattningar och konfidensintervall för riskfaktorerna för hjärt- 

och kärlsjukdomar för typ-personen när justeringar gjorts för bakgrundsfaktorer. 
 

Tolkning och kommentarer av resultaten i Tabell 17: 

- !��� �Variabeln är mätt på vårdcentralen efter en stunds vila. En normalpuls i�

vila ligger mellan 60 och 80 slag per minut.38 Enligt tabell 15 ligger alla värden 

för typ-personen däremellan. 

- !)*+*),���������  Denna variabel är analyserad på Universitetssjukhuset i 

Linköping. LDL-Kolesterol är det onda kolesterolet och det är önskvärt att man 

ligger på en nivå mindre än 3,0 mmol/l enligt Läkemedelsverket39. Enligt 

tabellen är det ingen vårdcentral där typ-personen ligger under detta värde.  

- !)-�����  Variabeln är analyserad direkt på vårdcentralen. Anledningen till att 

den är med är för att se om någon vårdcentral sticker ut och om det i sådana fall 

kan bero på mätfel. En frisk person bör ligga under 5,6 mmol/l och om värdet 

ligger på 7 mmol/l eller högre kan en läkare ställa diagnosen diabetes.40 I tabell 

15 ser vi att typ-personen i alla vårdcentraler ligger under 5,6 mmol/l. 

- .)/���	��%��  Denna variabel är också analyserad på vårdcentralen. I tabell 

15 ser vi att alla vårdcentraler ligger mellan 134,3 och 138,2 förutom 

vårdcentralen Skärblacka som ligger på 147,8. Om Skärblacka tas bort hittas 

inte längre någon skillnad mellan vårdcentralerna i en variansanalys (p=0,284). 

- �"���������%�����"��  Variabeln är mätt på vårdcentralen efter att individen har 

fått vila en stund. Systoliskt blodtryck är övertrycket och det bör ligga omkring 

110 till 130 mm Hg. Systoliskt blodtryck har analyserats i två olika variabler. 

Den ena var logaritmerad i regressionsanalysen men resultatet presenteras efter 

att värdena anti-logaritmerats. För den andra har uteliggare reducerats bort före 

regressionsanalysen. Resultatet från båda variablerna följer samma mönster, 

vilket åskådliggörs i Figur 3, Åtvidaberg ligger högst och Berga lägst. Det är 

dock inget vårdcentral som ligger oroande högt, då inget värde ligger över 140 

mm Hg. 
 

                                                 
38 Karoliska Universitetssjukhusets hemsida 
http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/templates/DivisionStart____72880.aspx?epslanguage=
SV 2008-04-16 
39 Läkemedelsverkets hemsida http://www.lakemedelsverket.se/upload/H%C3%A4lso-
%20och%20sjukv%C3%A5rd/behandlingsrek/bakg_dok/B_hyperlip2003.pdf 2008-04-16 
40 Sjukvårdsrådgivningens hemsida 
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=26264 2008-04-16 
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  Puls 
P-LDL-
Kolesterol 

P-Glukos, 
anti-
logaritmerad 

B-
Hemoglobin 

Systoliskt 
blodtryck 
antilogaritmerad 

Systoliskt 
blodtryck 
utan 
uteliggare 

Kolmården 66,6 3,7 5,2 134,3 126,2 125,9 
Hageby 68,1 3,7 5,1 136,6 126,7 127,9 
Kungsgatan N 71,4 3,5 5,0 136,4 125,6 127,0 
Skärblacka 68,2 3,6 4,9 147,8 126,9 127,4 
Åtvidaberg 64,1 3,5 4,9 138,1 130,4 131,9 
Berga 66,4 3,8 4,4 136,4 119,9 120,5 
Lambohov 67,3 3,5 5,0 135,6 125,5 127,0 
Lyckorna 69,0 3,9 4,9 137,6 126,7 128,3 
Vadstena 67,8 3,3 5,5 138,2 125,5 125,9 
Ödeshög 65,2 3,5 5,1 135,4 123,7 124,5 

Konfidens- ± 2,0 ± 0,2 * 0,96 ± 1,9 * 0,97 ± 3,5 
 Intervall*     * 1,04   * 1,03   

* 95 procents intervall för skattningarna. Eftersom alla vårdcentraler antas ha lika varians blir 

konfidensintervallet lika brett för alla vårdcentraler. P-Glukos och Systoliskt blodtryck har ett 

multiplikativt konfidensintervall eftersom variabeln logaritmerats, istället för att addera/subtrahera för 

att få intervallgränserna så multipliceras med de båda värdena som presenteras. 
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för bakgrundsfaktorer.  

 

Figur 4 visar grafer av resultaten för P-LDL-Kolesterol och P-Glukos när vi justerat 

för bakgrundsfaktorer. Intressant i grafen är hur resultaten följer varandra i motsatt 

riktning, till exempel har Vadstena lägst värde på LDL-Kolesterol men högst på 

Glukos. 
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Efter 
justering för bakgrundsfaktorer.  

 

För två av variablerna, Alkohol riskgrupper och Motion totalt, har multinomial 

logistisk regression använts vid justeringar för bakgrundsfaktorer. För att göra 

resultaten lättare att tolka har vi valt att presentera skillnaderna mellan vårdcentralerna 

i binära logistiska regressioner, där de fyra kategorierna i vardera variabel är 

hopslagna till två. 

 

I Tabell 18 presenteras Vårdcentralernas oddskvoter för de fyra variabler som 

analyserats med logistisk regression. Referenskategorin är Ödeshög, det vill säga de 

med en oddskvot mindre än 1 har mindre risk att drabbas än Ödeshög, de med högre 

värde en högre risk. 

 

Tolkning och kommentarer av variablerna i Tabell 18: 

- +�	������������%����  Svarspersonen har själv fått ange i enkäten om den 

har diagnostiserad diabetes eller ej, 0 = ej diabetes, 1 = diabetes. Resultatet från 

variabeln Diagnostiserad diabetes visar på en oddskvot på 0,0 för Lyckorna, 

anledningen är att ingen av personerna i Lyckorna har diagnostiserad diabetes. 

��	���	 �-test görs om då Lyckorna uteslutits hittas inte längre något samband 

mellan variablerna Diagnostiserad diabetes och Vårdcentral (p=0,058). 

- ���������(��%�����"��  Svarspersonen har själv fått ange om denne tagit 

medicin mot högt blodtryck under de två veckor som föregick 

undersökningstillfället, 0 = ej medicin, 1 = har tagit medicin. Resultatet visar att 

minst andel som tar blodtrycksmedicin finns i Ödeshög. Oddsen att ta 
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blodtrycksmedicin är signifikant högre (5% nivå) i Kolmården, Kungsgatan, 

Skärblacka, Lambohov och Vadstena än i Ödeshög. 

- ������������  Variabeln är en sammanslagning av två enkätvariabler som 

beskriver vardagsmotion och frivillig motion. Resultatet visar att störst chans 

att motionera finns i Berga, 1,9 gånger så mycket som i Ödeshög. Minst 

motioneras det i Kolmården, hälften så mycket som Ödeshög. Om Kolmården 

väljs som referenskategori så visar resultatet att oddskvoterna för att motionera 

är signifikant större i Kungsgatan N, Skärblacka, Berga, Lambohov, Lyckorna 

och Vadstena än i Kolmården. 

- 0�����������	��''��  Minst risk att hamna i en riskgrupp är det i Lambohov. 

Oddskvoten för att hamna i en riskgrupp är signifikant större i Lyckorna och 

Hageby än i Ödeshög (på 5% signifikansnivå). 

 

I Figur 5 presenteras oddskvoterna i respektive vårdcentral för Medicin för blodtryck, 

Motion totalt och Alkohol riskgrupper. Vi har valt att grafiskt inte presentera 

diagnostiserad diabetes eftersom vårdcentralen i Lyckorna var orsaken till skillnaden. 
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Ödeshög är referenskategorin. Skalan på y-axeln är exponentiell vilket gör att oddskvoterna 
bättre kan jämföras med varandra.  
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                  (Ödeshög är referenskategorin) 

  Diagnostiserad diabetes Medicin för blodtryck   
Vårdcentral KI nedre Exp(B) KI övre   KI nedre Exp(B) KI övre 

Kolmården 1,3 6,6 34,6  2,0 5,1 13,1 
Hageby 0,1 1,1 8,6  0,8 2,3 6,3 
Kungsgatan N 0,4 2,6 15,1  1,7 4,4 11,5 
Skärblacka 0,9 5,0 26,2  1,5 3,8 9,8 
Åtvidaberg 0,8 4,3 23,2  0,7 2,0 5,5 
Berga 0,4 2,4 15,0  0,6 1,8 5,1 
Lambohov 1,0 5,2 27,4  1,1 3,0 7,9 
Lyckorna 0,0 0,0* -  0,7 1,9 5,3 
Vadstena 1,7 8,4 42,3  1,6 4,1 10,5 
Ödeshög  1,0    1,0  

                
 Motion totalt**   Alkohol riskgrupper** 
Vårdcentral KI nedre Exp(B) KI övre   KI nedre Exp(B) KI övre 

Kolmården 0,3 0,5 1,0   1,0 2,2 5,0 
Hageby 0,4 0,8 1,6  1,2 2,7 5,9 
Kungsgatan N 0,5 1,1 2,0  0,9 2,0 4,6 
Skärblacka 0,6 1,2 2,2  0,5 1,3 2,9 
Åtvidaberg 0,5 0,9 1,6  0,5 1,1 2,6 
Berga 1,0 1,9 3,7  0,7 1,7 4,0 
Lambohov 0,6 1,0 2,0  0,3 0,7 1,8 
Lyckorna 0,6 1,2 2,3  1,0 2,3 5,1 
Vadstena 0,6 1,1 2,0  0,5 1,2 2,8 
Ödeshög  1,0     1,0  

* Lyckorna har inget fall av diagnostiserad diabetes, varför oddskvoten blir 0 och ett övre 

konfidensintervall kan ej på ett rimligt sätt skattas i SPSS. 

**Variabel  Omkodning 

 Alkohol riskgrupper ’Aldrig druckit’ + ’Ingen risk’ = Kategori 0 

   ’Ökad risk’ + ’Klar risk eller slutat dricka’ = Kategori 1 

 Motion totalt  1 + 2 = Kategori 0, ingen eller lite motion 

   3 + 4 = Kategori 1, medel eller mycket motion 
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Nedan i Tabell 19 visas medelvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten för 

hela befolkningen i åldern 20-64 år i respektive vårdcentrals upptagningsområde. 

Rikast är området kring Berga och Kolmårdens vårdcentral och fattigast är områdena 

runt Kungsgatan N och Hageby samt Ödeshög. 
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Vårdcentral Medelinkomst, tkr 

Kolmården 235 
Hageby 191 
Kungsgatan N 185 
Skärblacka 225 
Åtvidaberg 217 
Berga 237 
Lambohov 224 
Lyckorna 215 
Vadstena 221 
Ödeshög 199 
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För att undersöka om det finns något samband mellan Sammanräknad förvärvsinkomst 

för de olika vårdcentralerna och de variabler som kvarstår har korrelationer beräknats. 

Beräkningarna är gjorda på betaskattningarna för de olika vårdcentralerna för varje y-

variabel samt medelinkomsterna för vårdcentralerna. I Tabell 20 presenteras vilka 

korrelationskoefficienter de olika variablerna fick gentemot 

medelförvärvsinkomsterna, samt p-värden för dessa korrelationer. Som vi ser i tabellen 

är det ingen variabel som är starkt korrelerade med Sammanräknad förvärvsinkomst, 

den starkaste korrelationen är på 0,48. Ingen av korrelationerna är heller signifikanta. 

 

Trots att ingen av korrelationerna är signifikanta så väljer vi ändå att grafiskt 

presentera de två starkaste korrelationerna. I Figur 6 presenteras sambandet mellan 

Tillit och Sammanräknad förvärvsinkomst på vårdcentralsnivå. Sambandet är positivt 

vilket innebär att ju större inkomst i ett område desto mer tillit finns. Vi ser dock att 

Ödeshög avviker avsevärt från mönstret, medan de övriga nio ligger relativt nära 

linjen. Om Ödeshög betraktas som en uteliggare och exkluderas ur analysen så fås en 
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signifikant korrelation på 0,895 (p=0,001) mellan de övriga nio vårdcentralerna och 

Tillit. 
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Variabel Korrelationskoefficient P-värde 

Tillit  0,48 0,16 
Psykiskt välbefinnande  0,08 0,82 
Upplevelse av stress tre dagar -0,06 0,86 
Upplevelse av sömnkvalitet tre dagar  -0,10 0,77 
Puls  -0,42 0,23 
P-LDL-Kolesterol  0,23 0,52 
P-Glukos logaritmerad -0,29 0,42 
B-Hemoglobin  0,16 0,65 
Systoliskt blodtryck utan uteliggare -0,30 0,40 
Systoliskt blodtryck logaritmerad -0,21 0,56 
Medicin för blodtryck 0,18 0,61 
Motion, 2 kategorier  0,14 0,71 
Alkohol riskgrupper, 2 kategorier  -0,22 0,54 
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Värdena på Tillit är skattningen för typ-personen. Inkomst är angett i 

tusentals kronor.
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I Figur 7 visas sambandet mellan Puls och Sammanräknad förvärvsinkomst, 

sambandet är negativt vilket innebär generellt lägre puls ju mer inkomst ett område 

har. Här avviker ingen specifik vårdcentral, utan samtliga är mer eller mindre spridda 

kring linjen. 
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Värdena på Puls är skattningen för typ-personen. Inkomst är angett i 
tusentals kronor. 
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Totalt är det fem variabler där bakgrundsfaktorerna justerat för skillnader mellan 

vårdcentralerna. Alla de fem variablerna har med den psykiska hälsan att göra. Det är 

de psykosociala instrumenten Socialt nätverk och Känsla av sammanhang, SF-36:s 

dimensioner Social funktion och Vitalitet samt Sömnkvalitet generellt. Ingen av 

variablerna angående fysisk hälsa eller riskfaktorer har justerats. Det ligger därför nära 

till hands att misstänka att de bakgrundsfaktorer vi inkluderat i analysen har viss 

påverkan på den psykiska hälsan, men inte lika lätt på den fysiska. Tidigare forskning 

på området bekräftar ett samband mellan socioekonomisk status och psykiska 
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problem. Lägre socioekonomiska grupper har visats ha fler psykiska problem och av 

allvarligare grad.41 

 

Varför just dessa fem variabler om psykisk hälsa har justerats och inte alla nio är svårt 

att spekulera om. Till exempel så har forskning visat att nedsatt psykiskt välbefinnande 

är upp till dubbelt så vanligt i socialgrupp tre än ett.42 Ändå kvarstår skillnaderna för 

variabeln Psykiskt välbefinnande från SF36 när justeringar gjorts för bland annat SEI. 

För variabeln Tillit känns det däremot naturligt att skillnaderna kvarstår, eftersom fyra 

av de fem frågorna som ingår i instrumentet specifikt handlar om trygghet och tillit i 

bostadsområdet. 

 

Motstridigt resultat ger variablerna om sömnkvalitet, där skillnaden i den ena förklaras 

av bakgrundsfaktorerna men skillnaden i den andra kvarstår. Enda tänkbara 

förklaringen är att de mäter sömnkvalitet på två olika sätt. Den ena variabeln, där 

skillnaden förklaras av bakgrundsfaktorer, mäter sömnkvalitet generellt. 

Svarspersonen har fått ange i del ett i enkäten hur de tycker att de sover ”på det hela 

taget” på en femgradig skala. För andra variabeln, där skillnaderna kvarstår, har 

svarspersonen tre dagar i rad, tisdag-torsdag, fått svara på frågan ”hur sov du i natt?” 

på en tiogradig skala. Skillnaderna i resultaten anser vi är ett talande exempel på hur 

resultat kan variera beroende på hur och när frågorna ställs. 

 

Det finns forskning som visar på samband mellan många av riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar och social status. Det är också känt att det är vanligare med hjärt- och 

kärlsjukdomar bland lågutbildade grupper. Ändå kvarstår skillnaderna mellan 

vårdcentralerna för alla riskfaktorer vi undersökt. Det visar att det finns andra orsaker 

till variationen mellan vårdcentralerna än de sociala bakgrundsfaktorer vi har valt. 

Tänkbara faktorer skulle kunna vara ytterligare någon social faktor vi missat så som 

inkomst på individnivå eller arbetstid. Det skulle också kunna handla om faktorer i 

miljön, så som luftföroreningar. För riskfaktorn alkohol skulle en förklaring även 

kunna vara kulturella orsaker, så som religion och kyrklighet. 

 

Sist vill vi också uppmärksamma ett frapperande resultat för Diagnostiserad diabetes. 

Konfidensintervallet på oddskvoten för risken att ha diabetes i Lyckorna är 

obefintligt/extremt stort. En tänkbar förklaring är att det i Lyckorna inte finns något 

fall av diabetes. Det är metodologiskt svårt att hantera fall då antalet händelse är noll 

                                                 
41 Levi (2000), s.27 
42 Levi (2000), s.27 
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och SPSS har tydligen en bristfällig metod för detta. Konsekvensen blir att 

standardavvikelsen för Lyckornas vårdcentral skattas som extremt stor och därför 

påverkar konfidensintervallet.  
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Efter justering för bakgrundsfaktorer kvarstår skillnader för fyra av de nio variablerna 

om psykisk hälsa och samtliga tio riskfaktorer och mätvärden där skillnader hittats i 

steg 1. Finns det något mönster som kvarstår i skillnaderna mellan vårdcentralerna när 

justeringar gjorts för bakgrundsfaktorer? 

 

Tänkbart är att resultaten från variablerna Tillit och Psykiskt välbefinnande följer 

varandra, det vill säga att de vårdcentralerna med ett högt psykiskt välbefinnande 

också skulle ha hög grad av tillit. I Figur 1 ser vi dock att skattningarna för typ-

personerna för de båda variablerna inte nämnvärt följer varandra. 

 

Två variabler som däremot följer varandra är Upplevelse av stress och Upplevelse av 

sömn under tre specifika dagar, se Figur 2. De båda variablerna är mätta samtidigt 

varför det faller naturligt att resultaten följer varandra utifrån tesen att stress och sömn 

är relaterade till varandra. 

 

För mätdata finns två tänkbara orsaker till att skillnader mellan vårdcentralerna 

uppstått. Dels är det eventuell förekomst av mätfel, eller det faktum att en reell 

skillnad finns mellan vårdcentralerna. Värdena på både Glukos och Hemoglobin är 

framtagna på respektive vårdcentral. Skillnader som finns kan alltså vara en 

konsekvens av olika mätmetoder eller fel i utrustningen. För Hemoglobin identifierade 

vi Skärblacka som avvikande vårdcentral. Huruvida det verkligen beror på mätfel eller 

om invånarna i Skärblacka verkligen har extremt höga hemoglobinvärden kan vi inte 

uttala oss om, men bara risken för mätfel gör att inte några säkra slutsatser kan dras. 

Mätvärdena för Glukos ligger lite mer jämt fördelade, men även här kan inte mätfel 

uteslutas. 

 

Risk för mätfel finns också för LDL-Kolesterol. Mätningen av LDL-Kolesterol är 

känsligt för om personen har kommit fastande eller inte. Enligt instruktionerna ska 

personerna ha kommit fastande till vårdcentralerna, men i vilken grad detta efterföljts 

och kontrollerats är för oss omöjligt att säga. Skillnaderna i LDL-Kolesterol kan alltså 

bero på olika information hos de olika vårdcentralerna. Gällande skattningen på LDL-
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Kolesterol för typ-personen kan vi konstatera att alla vårdcentraler har skattningar över 

det önskvärda värdet på 3 mmol/l. Kan det bero på någon av de egenskaper typ-

personen har (till exempel kvinna, högsta utbildning i grundskolan), eller har flertalet 

personer så pass högt värde på LDL-Kolesterol? 

 

LDL-Kolesterol är också intressant därför att skattningarna för typ-personen i flertalet 

av vårdcentralerna är motsatta skattningarna för Glukos, se Figur 4. Mätningen av 

Glukos är precis som LDL-Kolesterol känsligt för om personen varit fastande eller inte 

innan blodprovet. I Figur 4 ser vi att ett högre värde på LDL-Kolesterol innebär ett 

lägre värde på Glukos. Varför är det så, kan det vara slumpen eller finns ett reellt 

samband? Kan det vara mätfel i glukosvärdena som togs fram på respektive 

vårdcentral? 

 

Systoliskt blodtryck har vi analyserat i två olika variabler. I Figur 3 ser vi att 

skattningarna för typ-personerna följer varandra. Lägst blodtryck finner vi i Berga, 

vilket också är den vårdcentral där oddskvoten för att motionera är störst. Det är 

allmänt vedertaget att motion sänker blodtrycket, det låga blodtrycket i Berga kan 

alltså vara en konsekvens av att fler där motionerar. 
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Av de tretton variabler där variation mellan vårdcentralerna återstår efter justering för 

bakgrundsfaktorer kan man tänka sig att några har en ekologisk nivå. Mest självklart är 

det för Tillit där fyra av de fem delfrågorna handlar om bostadsområdet. Tillit är också 

den variabel där korrelationen med inkomst på vårdcentralsnivå blev störst, trots att 

Ödeshög är rejält avvikande från linjen. Tydligt är att ett samband faktiskt finns mellan 

Tillit och Sammanräknade förvärvsinkomst, där Ödeshög är en uteliggare med hög 

grad av tillit trots relativt låg inkomst. Varför ligger Ödeshög utanför mönstret? Finns 

det andra faktorer där som påverkar graden av tillit?  

 

Den andra korrelationen som överstiger 0,4 är Puls. Här är inte sambandet lika tydligt 

rent grafiskt, se Figur 7, och det funna sambandet skulle kunna vara en produkt av 

slumpen. Ingen av korrelationerna är signifikanta vilket är en konsekvens av att vi 

betraktar varje vårdcentral som en observation och därför bara får tio vårdcentraler. 

Men eftersom både inkomstvariabeln och skattningarna för typ-personen är 

medelvärden så anser vi att dessa värden kan betraktas som relativt stabila.  



50 

2
+�	����� ����
���
�� 	��	���


I detta avslutande kapitel diskuteras användningen av de statistiska metoderna i detta 

arbete. Vidare tas det upp två punkter i genomförandet där denna uppsats kan 

kritiseras. Därefter sammanfattas resultaten i slutsatser och sist ges förslag till vidare 

studier. 
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Eftersom denna studie är bred och av explorativ art, det vill säga att vi gått igenom och 

försökt upptäcka och justera för skillnader i ett stort antal variabler, bli resultatet 

spretigt och metoderna många. Många olika typer av variabler har krävt olika metoder. 

Konsekvensen blir att analyserna och användandet av metoderna blir ytliga då vi hela 

tiden varit tvungna att avgränsa och sätta stopp för vidare analyser. 

 

LSH-studien är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att alla variabler mätts samtidigt. Vi 

vet alltså inte med säkerhet vad som föregått vad, vilka samband som är kausala och i 

vilken riktning. Är verkligen alla bakgrundsfaktorer förklaringsvariabler? Möjligheten 

finns att psykisk eller fysisk ohälsa i några av fallen har påverkat till exempel 

civilstatus eller socioekonomisk tillhörighet. 

 

I regressionsanalyserna har vi valt att hantera alla kategoriska bakgrundsfaktorer som 

nominalskalor, trots att några av dem är ordinalskalor. Anledningen är att man på så 

sätt fångar upp så mycket som möjligt i parameterskattningarna. Om man skulle göra 

scores av ordinalvariabler så förutsätter man en linjäritet, vilket för oss blir en onödig 

begränsning. Huvudfrågeställningen är att reducera skillnader för bakgrundsfaktorer, 

inte se vilka bakgrundsfaktorer som har betydelse och hur. 
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Att fördelningar för kontinuerliga variabler från enkäter är skeva är mycket vanligt. 

Som exempel tar vi variabeln som beskriver stress tre dagar i rad, som i steg 1 testas 

med variansanalys. Skalan på variablerna är från 1 till 10, med diskreta värden. Denna 

variabel är mycket skevt fördelad, vilket inte är konstigt då de flesta stressar i liten 

utsträckning. Troligtvis är det större spriding i resultaten för de vårdcentraler där 

medelvärdena för stress är högre (det vill säga en högre grad av stress). I vårt fall ger 

det inga större problem i en linjär regression eftersom materialet är stort och storleken 

på vårdcentralerna är lika. 
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Eftersom fördelningen för variabeln är skev så skulle vi utöver en vanlig linjär 

regression i steg 2 även ha kunnat testa en multinomial logistisk regression med till 

exempel tre kategorier. Problemet med en sådan regression är att antalet 

parameterskattningar blir fler, vid tre kategorier blir det dubbelt så många i 

multinomial logistisk som i linjär regression. Generellt är det bra att ha så få 

parametrar att skatta som möjligt för att höja styrkan och minska risken för typ-II-fel 

(att vi inte kan förkasta nollhypotesen trots att vi borde). För den här variabeln är det 

alltså troligt att det är mer risk för typ-II-fel i multinomial logistisk regression än för 

typ-I-fel (att vi förkastar nollhypotesen trots att den är sann) i linjär regression. 
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Vi har i analyserna i steg 1 valt att inte göra någon uppdelning mellan könen, trots att 

det är mycket troligt att variablerna kan ge olika resultat för män respektive kvinnor. 

Vi har inte heller i steg 2 inkluderat några interaktionseffekter som 

förklaringsvariabler, trots att det mycket troligt kan finnas olika effekter för män och 

kvinnor för några av variablerna. Anledningen till detta är enbart tidsmässiga, att vi 

varit tvungna att begränsa omfånget på uppsatsen. 

 

Ytterligare en invändning finns mot hanteringen av bortfallet i variabeln Fars 

huvudsakliga yrke. För att minimera bortfallet har vi låtit de som är bortfall bilda en 

egen kategori. Troligtvis har personerna i denna kategori ingenting gemensamt och 

variationen i denna grupp blir förmodligen större än i övriga grupper i variabeln. Att 

hantera bortfall på detta sätt är en möjlighet som finns, men också något som är 

kritiserat och bara borde användas i undantagsfall. Vi ansåg här att det var nödvändigt 

för att minska bortfallet i regressionsanalyserna. 
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Forskarna som arbetar med LSH-studien hade som grundtanke i valet av vårdcentraler 

att fånga en bredd i bakgrundsfaktorerna. Att de lyckades med detta styrks av att 

skillnader finns mellan en eller flera vårdcentraler för flera av bakgrundsfaktorerna. De 

variabler där vi har funnit skillnader mellan vårdcentralerna är:  
 

Civilstatus Föräldrar födda i Sverige 
Född i Sverige eller ej Partner född i Sverige 
Utbildningsnivå Partners högsta utbildningsnivå 
SEI Fars huvudsakliga yrke 
Anställningsform Partners huvudsakliga yrke 
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Det finns också skillnader mellan vårdcentralerna för ett flertal variabler gällande 

självskattad hälsa, stress, psykosociala faktorer samt traditionella riskfaktorer för hjärt- 

och kärlsjukdomar. För fem av variablerna där vi har funnit skillnader mellan 

vårdcentralerna kan skillnaderna justeras med bakgrundsfaktorer på individnivå. 

Samtliga dessa fem variabler rör psykisk hälsa. 

 

För två av variablerna, Hemoglobin och Diagnostiserad diabetes, har vi identifierat var 

sin vårdcentral där resultaten markant skiljer sig från de övriga nio efter att justeringar 

gjorts för bakgrundsfaktorer. För Hemoglobin är det Skärblacka som har ett extremt 

högt observerat värde. För Diagnostiserad diabetes är det Lyckorna där ingen person 

har diabetes. Om den avvikande vårdcentralen tas bort ur analysen hittas inte längre 

någon skillnad mellan vårdcentralerna.  

 

De variabler där variation i resultaten finns kvar mellan vårdcentralerna när hänsyn 

tagits till bakgrundsfaktorer är: 

 

 

På ekologisk nivå har signifikant korrelation hittats mellan Sammanräknad 

förvärvsinkomst och Tillit om Ödeshög betraktas som en uteliggare och utesluts ur 

analysen. Sambandet är positivt, vilket betyder att en högre inkomst i området innebär 

en högre grad av Tillit. Ödeshög däremot har det högsta observerade värdet på Tillit 

trots relativt låg inkomst. 
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Syftet med denna studie har varit att identifiera skillnader i resultaten mellan 

vårdcentralerna i LSH-studien. Ett antal skillnader har hittats där några har kunnat 

förklaras med bakgrundsfaktorer. Intressant vore att vidare undersöka vilka 

bakgrundsfaktorer som fångat upp de funna skillnaderna. Är det SEI/Utbildningsnivå 

som betyder mest, eller är det till exempel civilstatus? 

 

Fördjupande studier av skillnaderna mellan vårdcentralerna vore intressant för de 

variabler där skillnader mellan vårdcentralerna finns kvar trots justeringar för 

Tillit Puls 
Psykiskt välbefinnande P-Glukos 
Upplevelse av stress tre dagar P-LDL-Kolesterol 
Upplevelse av sömnkvalitet tre dagar Systoliskt blodtryck 
Motion totalt Medicin för blodtryck 
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bakgrundsfaktorer. Vad kan orsaken till dessa skillnader tänkas vara? Är det mätfel i 

vissa av fallen? 

 

En brist i denna analys kan tänkas vara valet av och kvalitetn på bakgrundsfaktorerna. 

I fortsatta studier skulle vi därför rekommendera att kvalitetn på bakgrundsfaktorerna 

undersöks. Intressant vore också att inkludera fler variabler på ekologisk nivå, till 

exempel olika registerdata från SCB. Kommer variationen mellan vårdcentralerna att 

förklaras i av bakgrundsfaktorerna för fler av y-variablerna om bakgrundsfaktorerna 

förändras? 



54 

1"
3���������


 

"��������������������
Agresti, A. 1990, 5����	�����&����6���
���, John Wiley and Sons, New York 

Djurfeldt, G. m fl (2003), �����������%�	��
�������7���������%�������+����	��������
��

�����%��������%�������	, Studentlitteratur, Stockholm 

Fornander, L. (2003), ����	�����	�����%��%���������������,8�*�����9"&:�

Magisteruppsats i statistik,�Matematiska Instutionen Statistik, Linköpings 

universitet.   

Hollman, G. och Kristenson, M. (2007), The prevalence of the metabolic syndrome 

and its risk factors in a middle-aged Swedish population – Mainly a function of 

overweight?, ��	+����(�	������5�	��%������	���	����, 

10.1016/j.ejcnurse.2007.05.003, 2 

Garvin P, Nilsson L, Carstensen J, Jonasson L, Kristenson M (2008) Circulating 

Matrix Metalloproteinase-9 Is Associated with Cardiovascular Risk Factors in a 

Middle-Aged Normal Population. PLoS ONE 3(3): e1774. 

doi:10.1371/journal.pone.0001774 

Kirkwood, B. R. och Sterne, J. A. C. (2003), ����������������������������, Second 

edition, Blackwell Science, Malden Massachusetts 

Kristenson, M. och Sjögren, E. (2003),�Hur kryper livsvillkoren in i kroppen? ur 

Sundin, Willner (red) ���������)	���	������������;�������	���	+�	�+����%,�

Institutet för framtidsstudier, Stockholm 

Kutner, M.H. m.fl. (2005), 6++�����<����	������������������, McGraw-Hill/Orwin, 

New York 

Levi, L.(2000), ��	��������������''', Skandia, Stockholm 

Lundberg, J. m fl (2007), Adverse health effects of low levels of perceived control in 

Swedish and Russian community samples, ��5�=�!����������, 1 ���, 2f 

Moore, D. S. och McCabe, P. G. (2003), $��	�������������+	�������������������, 

Fourth edition, W. H. Freeman and Company, New York 

Tamhane, C. A. och Dunlop D. D. (2000), ���������������&�������
����7��	��

��������	
���$���	�������, Prentice-Hall, Upper Saddle River 

Theobald H m fl (2000), A moderate intake of wine in associated with reduced total 

mortality from cardiovascular disease, (�	����������������6����, 61(5):652-

656 

 

�



55 

�

'������������
HRQL gruppens hemsida: 

http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_1.gif 2008-02-27 

http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_2.gif 2008-02-27 

Karoliska Universitetssjukhusets hemsida: 

http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/templates/DivisionStart____72880.a

spx?epslanguage=SV 2008-04-16 

Landstinget i Östergötlands hemsida:  

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=8315 2008-04-21 

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7487 2008-04-21 

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7784 2008-04-21 

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=8534 2008-04-21 

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7901 , 2008-04-21 

http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=7509 , 2008-04-21 

Linköpings kommuns hemsida: 

http://pxweb.linkoping.se/PxwebLkp/Dialog/statfile.asp 2008-04-21 

http://www.linkoping.se/statdok/gpf/gpfframe.htm 2008-04-21 

LSH-studiens hemsida: 

http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien 2008-02-27 

http://www.imh.liu.se/content/1/c6/06/76/03/LSHwebben/LSH%20broschyr%20f

%C3%B6r%20webben.pdf 2006-05-06 

http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien 2008-02-26 

Läkemedelsverkets hemsida:  

http://www.lakemedelsverket.se/upload/H%C3%A4lso-

%20och%20sjukv%C3%A5rd/behandlingsrek/bakg_dok/B_hyperlip2003.pdf 

2008-04-16 

Nationalencyklopedins hemsida: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208127 2008-05-06 

Norrköpings kommuns hemsida: 

http://www.norrkoping.se/statistik/totalt/omradesdef/pdf/sd_oversikt.pdf  

2008-04-21 

http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/inkomster/stadsdelar/2006/inkomst

statistik_for_delo/inkomster_2004.xls 2008-04-21 

Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus: 

hemsida http://www.natverket-hfs.se/filer/brev/nyhetsbrev-2004-1.pdf 2008-05-06 



56 

Sjukvårdsrådgivningens hemsida: 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25078 2008-04-16 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=26264 2008-04-16 

Statistiska Centralbyråns hemsida:  

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-

bin/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter%20kommun&xu=c5587001&yp=duwird&la

ng=1&prodid=HE0108 2008-04-21 

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-

bin/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter%20kommun&xu=c5587001&yp=duwird&la

ng=1&prodid=HE0108 , 2008-04-21, som not i tabellen 

http://www.scb.se/templates/Standard____218503.asp 08-02-27 

 

 



 

57 

��������
 

	
���������
������������
 

Bilaga 1 Slutgiltiga bakgrundsfaktorer 

Bilaga 2 Tolkning av värdena för de åtta hälsodimensionerna i SF-36 

Bilaga 3 Beta-skattningar när variablerna justeras för bakgrundsfaktorer�
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Variabel Kodning Kategori N 

Vårdcentral 1 Kolmården 94 
 2 Hageby 92 
 3 Kungsgatan N 91 
 4 Skärblacka 96 
 5 Åtvidaberg 93 
 6 Berga 94 
 7 Lambohov 98 
 8 Lyckorna 93 
 9 Vadstena 97 
  10 Ödeshög 95 

Kön 0 Kvinna 466 
 1 Man 477 

Födelseår 1933-1957 Kontinuerlig 943 

Född i Sverige eller ej 0 Född i annat land 70 
  1 Född i Sverige 873 

Civilstatus 1 Ensamstående 61 
 2 Samboende/gift 773 
 3 Frånskild 71 
 4 Änka/änkeman samt Annat 38 

Utbildningsnivå 1 Folkskola/grundskola eller motsv 329 
 2 2-årigt gymnasium eller motsv 283 

 3 
3- eller 4-årigt gymnasium eller 
motsv 127 

  4 Högskola/universitet 204 

SEI 1 Unqualified manual 197 
 2 Qualified manual 171 
 3 Lower non-manual 160 
 4 Higher non-manual 294 
 5 Managerial & farmers 121 

Fars huvudsakliga yrke 1 Unskilled 183 

 2 
Partly skilled manual / Skilled 
manual 473 

 4 Skilled non-manual 197 
 5 Managerial 53 
  9 Ej svar 37 

Totalt     943 
Bortfall   64 

Summa     1007 
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Fysisk funktion 
 
 

Mycket begränsad fysisk 
aktivitetsnivå, inkl dagliga 
aktiviteter som att tvätta och klä 
sig. 

Kan utföra alla former av fysisk 
aktivitet, inkl de mest ansträngande. 
 

   
Fysisk 
rollfunktion 
 

Problem att utföra arbete eller 
andra regelbundna akriviteter pga 
fysisk ohälsa. 

Inga problem att utföra arbete eller 
andra regelbundna aktiviteter pga 
fysisk ohälsa. 

   
Smärta 
 
 

Mycket svår och i mycket hög 
grad handikappande värk/smärta. 

Ingen värk/smärta och inga 
funktionsinskränkningar pga 
värk/smärta. 

   
Allmän hälsa 
 
 

Värderar sitt hälsotillstånd som 
dåligt och tror att hälsan kommer 
att bli sämre 

Värderar hälsan som utmärkt 
 
 

   
Vitalitet 
 

Känner sig trött och utsliten hela 
tiden 

Känner sig riktigt pigg och energisk 
hela tiden 

   

Social funktion 
 
 
 

Omfattande och ofta 
förekommande störningar av det 
normala umgänget i och utanför 
hemmet pga fysisk och psykisk 
ohälsa 

Upprätthåller det normala umgänget i 
och utanför hemmet utan störningar 
pga fysisk och psykiska ohälsa 
 

   
Emotionell 
rollfunktion 
 
 

Svårigheter att utföra arbete eller 
andra regelbundna aktiviteter pga 
känslomässiga problem 

Inga svårigheter att utföra arbete elelr 
andra regelbundna aktiviteter pga 
känslomässiga problem 

   
Psykiskt 
välbefinnande 

Känner sig nervös och nedstämd 
hela tiden 

Känner sig harmonisk, lugn och glad 
hela tiden 
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Parameter Förkortning Kategori 
Intercept/constant IC   
vårdcentral VC 1 Kolmården 
 VC 2 Hageby 
 VC 3 Kungsgatan N 
 VC 4 Skärblacka 
 VC 5 Åtvidaberg 
 VC 6 Berga 
 VC 7 Lambohov 
 VC 8 Lyckorna 
 VC 9 Vadstena 
 VC 10 Ödeshög 
kön K 1 kvinna 
 K 2 man 
Född i Sverige F 1 född i annat land 
 F 2 född i Sverige 
Civilstatus, omkodad C 1 Ensamstående 
 C 2 Samboende/gift 
 C 3 Frånskild 
 C 4 Änka/änkeman samt Annat 
Utbildningsnivå U 1 Folkskola/grundskola eller motsv 
 U 2 2-årigt gymnasium eller motsv 
 U 3 3- eller 4-årigt gymnasium eller motsv 
 U 4 Högskola/universitet 
SEI i femkategorier SEI 1 unqualified manual 
 SEI 2 qualified manual 
 SEI 3 lower non-manual 
 SEI 4 higher non-manual 
 SEI 5 managerial & farmers 
Fars huvudsakliga yrke, omkodad FY 1 unskilled 
 FY 2 partly skilled manual / skilled manual 
 FY 3 skilled non-manual 
 FY 4 managerial 
 FY 5 Ej svar 
Födelseår B Kontinuerlig 
Corrected Model M  
Intercept IC  
vardcent VC  
sex K  
sweborn F  
civilstat_omkodad C  
utb U  
sei_kat SEI  
work5f_omkodad_med_bortfall FY  
bornyr B  
Error Er  
Total To  
Corrected Total Cto   
B = Beta-skattningar  
SS = Typ III Kvadratsummor   
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  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
IC 59,326 0,274 498,330 0,000 70,153 0,001 -124,392 0,000 -23,125 0,168 
VC 1 0,259 0,760 -3,102 0,038 -0,757 0,026 0,483 0,054 0,511 0,054 
VC 2 -1,725 0,048 -1,802 0,238 -1,437 0,000 0,604 0,020 0,651 0,016 
VC 3 -0,972 0,275 -2,536 0,106 -1,710 0,000 0,229 0,383 0,183 0,503 
VC 4 -0,854 0,308 -0,229 0,876 -0,444 0,185 0,272 0,278 0,392 0,130 
VC 5 0,009 0,991 -0,372 0,802 -0,702 0,037 0,063 0,805 0,339 0,198 
VC 6 -0,229 0,789 -1,197 0,432 -0,623 0,070 0,074 0,774 0,005 0,984 
VC 7 -0,050 0,953 0,550 0,715 -0,687 0,045 0,563 0,026 0,257 0,331 
VC 8 -1,460 0,086 -2,984 0,048 -1,206 0,000 0,545 0,032 0,718 0,007 
VC 9 -0,183 0,827 0,041 0,978 -0,894 0,008 -0,088 0,724 -0,219 0,402 
VC 10 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
K K -0,150 0,704 0,189 0,785 0,322 0,041 0,200 0,086 0,412 0,001 
K M 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
F 1 -1,999 0,009 -1,742 0,188 -0,075 0,801 0,231 0,301 0,847 0,000 
F 2 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
C 1 0,718 0,549 2,855 0,178 0,344 0,478 -0,735 0,040 -0,134 0,725 
C 2 3,047 0,002 5,924 0,001 1,409 0,000 -0,803 0,005 -0,757 0,015 
C 3 2,575 0,029 4,156 0,046 0,628 0,186 -0,435 0,205 -0,202 0,590 
C 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
U 1 -1,433 0,038 0,702 0,562 0,243 0,381 -0,802 0,000 -0,277 0,189 
U 2 -0,481 0,447 0,992 0,369 0,605 0,017 -0,810 0,000 -0,425 0,030 
U 3 -0,335 0,627 2,665 0,027 0,339 0,217 -0,473 0,019 -0,329 0,118 
U 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
SEI 1 -1,653 0,021 -2,694 0,031 -0,268 0,344 -0,092 0,671 0,101 0,650 
SEI 2 -1,251 0,077 -1,866 0,132 -0,357 0,204 -0,140 0,508 0,413 0,060 
SEI 3 -1,459 0,048 -2,441 0,059 -0,260 0,375 -0,015 0,944 0,183 0,424 
SEI 4 -0,644 0,333 -2,178 0,063 0,084 0,753 0,103 0,603 0,210 0,310 
SEI 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
FY 1 -0,311 0,777 0,281 0,885 0,617 0,156 -0,344 0,276 -0,066 0,842 
FY 2 0,631 0,544 1,600 0,389 0,624 0,131 -0,395 0,188 0,218 0,490 
FY 3 0,961 0,385 1,719 0,383 1,015 0,021 -0,241 0,450 0,103 0,758 
FY 4 0,442 0,736 1,224 0,599 0,823 0,116 -0,542 0,155 -0,094 0,814 
FY 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
B -0,020 0,466 -0,223 0,000 -0,028 0,012 0,066 0,000 0,014 0,116 
                      
  SS Sig. SS Sig. SS Sig. SS Sig. SS Sig. 
M 2653 0,000 7704 0,000 479 0,000 499,3 0,000 264,5 0,000 
IC 37 0,284 2692 0,000 53 0,001 165,1 0,000 5,5 0,179 
VC 356 0,269 1435 0,103 170 0,000 51,1 0,027 69,6 0,007 
K 5 0,704 7 0,785 20 0,041 8,0 0,086 34,4 0,001 
F 221 0,009 170 0,188 0 0,801 2,9 0,301 40,4 0,000 
C 562 0,001 1634 0,001 134 0,000 28,0 0,016 48,5 0,001 
U 179 0,134 522 0,150 36 0,064 55,5 0,000 15,8 0,157 
SEI 209 0,164 551 0,230 18 0,443 4,7 0,783 13,6 0,341 
FY 159 0,291 295 0,556 33 0,148 8,5 0,533 12,7 0,380 
B 17 0,4656 2028 0,000 31 0,012 174,0 0,000 7,5 0,116 
Er 28191  86429  4190  2322,4  2636,5  
To 416649  4424874  260519  10003,0  11992,0  
Cto 30844   94133   4669   2821,7   2900,9   
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  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
IC 581,528 0,001 1043,639 0,000 547,740 0,001 -89,661 0,360 6,925 0,410 
VC 1 -4,574 0,111 -5,545 0,093 -5,899 0,020 1,345 0,383 0,121 0,358 
VC 2 -5,098 0,077 -5,349 0,110 -4,089 0,109 2,812 0,070 0,108 0,424 
VC 3 -2,513 0,397 -3,833 0,268 -2,090 0,425 6,134 0,000 -0,031 0,820 
VC 4 -3,647 0,194 -3,519 0,279 -0,879 0,723 2,955 0,051 0,080 0,537 
VC 5 -0,212 0,940 -0,159 0,962 -1,895 0,453 -1,107 0,469 -0,036 0,782 
VC 6 -1,861 0,521 2,814 0,400 -0,341 0,894 1,121 0,471 0,284 0,034 
VC 7 -2,989 0,291 -2,822 0,388 -1,285 0,607 2,017 0,188 -0,018 0,888 
VC 8 -7,882 0,006 -4,319 0,193 -3,686 0,146 3,749 0,017 0,336 0,011 
VC 9 1,318 0,637 2,101 0,517 3,604 0,145 2,580 0,087 -0,240 0,062 
VC 10 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
K 1 -4,422 0,001 -5,548 0,000 -3,771 0,001 3,836 0,000 0,009 0,889 
K 2 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
F 1 -8,521 0,001 -8,091 0,005 -9,562 0,000 -2,548 0,056 0,031 0,784 
F 2 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
C 1 0,247 0,951 2,244 0,629 7,223 0,043 -3,764 0,083 -0,123 0,515 
C 2 7,536 0,019 6,217 0,094 11,960 0,000 -3,284 0,061 0,094 0,543 
C 3 0,953 0,805 -2,798 0,532 5,594 0,106 -4,456 0,034 0,036 0,846 
C 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
U 1 4,080 0,072 4,902 0,062 1,046 0,601 -0,749 0,543 0,212 0,046 
U 2 5,126 0,014 5,656 0,020 2,638 0,154 -0,741 0,513 0,177 0,069 
U 3 4,005 0,079 3,545 0,178 2,352 0,242 -0,345 0,780 0,125 0,238 
U 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
SEI 1 -3,030 0,202 -7,740 0,005 -1,868 0,375 2,226 0,085 0,089 0,416 
SEI 2 -3,554 0,133 -9,021 0,001 -1,738 0,406 0,843 0,513 -0,036 0,740 
SEI 3 -0,963 0,695 -4,551 0,111 -0,235 0,914 -0,054 0,968 0,009 0,940 
SEI 4 -0,971 0,661 -3,443 0,179 -0,950 0,627 -0,658 0,585 0,020 0,847 
SEI 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
FY 1 0,431 0,902 0,757 0,853 3,589 0,246 -0,474 0,805 -0,361 0,026 
FY 2 -0,586 0,860 0,576 0,882 3,778 0,197 0,061 0,974 -0,222 0,147 
FY 3 -2,040 0,563 -1,196 0,772 0,334 0,915 1,286 0,508 -0,391 0,017 
FY 4 4,410 0,296 3,801 0,442 3,108 0,404 0,887 0,700 -0,206 0,292 
FY 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
B -0,255 0,006 -0,502 0,000 -0,246 0,003 0,080 0,111 -0,002 0,677 
                      
  SS Sig. SS Sig. SS Sig. SS Sig. SS Sig. 
M 33865 0,000 51889 0,000 31530 0,000 8763 0,000 42,7 0,001 
IC 3707 0,001 11797 0,000 3315 0,001 89 0,361 0,5 0,410 
VC 6016 0,054 7235 0,089 5526 0,020 3159 0,001 22,7 0,001 
K 4053 0,001 6313 0,000 2937 0,001 3076 0,000 0,0 0,889 
F 4126 0,001 3711 0,005 5281 0,000 390 0,056 0,1 0,784 
C 6486 0,000 6406 0,004 7512 0,000 507 0,191 2,8 0,311 
U 2288 0,096 2648 0,137 837 0,393 52 0,922 3,3 0,229 
SEI 1172 0,515 6173 0,012 388 0,847 708 0,157 1,4 0,767 
FY 1822 0,281 1061 0,696 1805 0,169 294 0,599 7,7 0,041 
B 2745 0,006 10489 0,000 2520 0,003 270 0,111 0,1 0,677 
Er 323602  424842  250089  96393  688,2  
To 7493125  4506150  6115376  4259075  11763,8  
Cto 357467   476731   281619   105156   730,9   
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  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
IC 17,626 0,000 1786,537 0,000 173,565 0,061 7,956 0,000 
VC 1 0,021 0,306 1,387 0,604 -1,132 0,431 0,016 0,559 
VC 2 0,025 0,226 3,413 0,203 1,129 0,564 0,003 0,933 
VC 3 0,016 0,450 2,484 0,363 0,994 0,502 -0,025 0,382 
VC 4 0,026 0,189 2,938 0,262 12,347 0,000 -0,043 0,115 
VC 5 0,053 0,008 7,412 0,005 2,639 0,063 -0,038 0,160 
VC 6 -0,031 0,134 -3,962 0,143 0,991 0,495 -0,150 0,000 
VC 7 0,015 0,451 2,534 0,339 0,180 0,899 -0,030 0,278 
VC 8 0,024 0,242 3,788 0,165 2,208 0,126 -0,047 0,091 
VC 9 0,015 0,454 1,434 0,582 2,822 0,044 0,076 0,005 
VC 10 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
K 1 -0,045 0,000 -5,305 0,000 -11,482 0,000 -0,023 0,085 
K 2 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
F 1 0,002 0,919 -0,038 0,987 1,919 0,147 0,035 0,167 
F 2 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
C 1 -0,020 0,488 -2,509 0,503 2,488 0,234 -0,070 0,081 
C 2 -0,020 0,394 -2,793 0,356 3,980 0,017 -0,042 0,193 
C 3 -0,024 0,380 -2,987 0,410 3,779 0,062 -0,058 0,140 
C 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
U 1 0,007 0,656 0,792 0,710 -0,227 0,849 -0,026 0,267 
U 2 0,013 0,397 1,553 0,428 0,603 0,583 -0,034 0,108 
U 3 0,023 0,150 3,524 0,100 0,864 0,472 -0,042 0,067 
U 4 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
SEI 1 0,016 0,354 1,031 0,643 -0,833 0,495 0,034 0,151 
SEI 2 -0,003 0,863 -0,349 0,875 0,701 0,564 0,009 0,688 
SEI 3 -0,024 0,167 -3,693 0,111 -1,214 0,342 -0,022 0,377 
SEI 4 -0,030 0,055 -4,851 0,019 -0,554 0,630 -0,022 0,313 
SEI 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
FY 1 0,020 0,418 2,521 0,448 -0,913 0,644 0,021 0,578 
FY 2 0,022 0,364 2,915 0,355 -1,187 0,527 0,003 0,924 
FY 3 0,040 0,117 4,830 0,150 -1,799 0,363 0,064 0,095 
FY 4 0,069 0,023 7,599 0,058 -1,899 0,414 0,010 0,828 
FY 5 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 
B -0,007 0,000 -0,850 0,000 -0,015 0,757 -0,003 0,001 
                  
  SS Sig. SS Sig. SS Sig. SS Sig. 
M 3,31 0,000 55100 0,000 43830 0,000 4,53 0,000 
IC 3,48 0,000 35530 0,000 319 0,063 0,67 0,000 
VC 0,37 0,019 6777 0,012 11615 0,000 2,68 0,000 
K 0,42 0,000 5831 0,000 25850 0,000 0,10 0,085 
F 0,00 0,919 0 0,987 194 0,147 0,07 0,167 
C 0,02 0,839 279 0,830 599 0,090 0,12 0,324 
U 0,04 0,504 983 0,377 141 0,674 0,14 0,257 
SEI 0,20 0,026 3690 0,021 327 0,469 0,29 0,074 
FY 0,15 0,083 1714 0,249 123 0,854 0,43 0,013 
B 1,82 0,000 30410 0,000 9 0,757 0,42 0,001 
Er 16,66  284495  77929  28,92  
To 22200,82  16699929  18227188  2448,46  
Cto 19,97   339595   121759   33,46   
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  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
IC 236,844 0,000 182,565 0,000 -3,404 0,868 -59,030 0,020 
VC  0,104  0,008  0,050  0,035 
VC 1 1,892 0,025 1,631 0,001 -0,611 0,053 0,791 0,056 
VC 2 0,095 0,927 0,825 0,109 -0,168 0,602 0,984 0,015 
VC 3 0,937 0,301 1,478 0,003 0,055 0,871 0,684 0,108 
VC 4 1,602 0,059 1,337 0,005 0,180 0,573 0,235 0,581 
VC 5 1,450 0,093 0,691 0,182 -0,151 0,633 0,112 0,798 
VC 6 0,891 0,337 0,589 0,269 0,626 0,067 0,542 0,205 
VC 7 1,645 0,053 1,096 0,027 0,048 0,881 -0,316 0,503 
VC 8 -17,165 0,997 0,646 0,219 0,184 0,572 0,836 0,041 
VC 9 2,130 0,010 1,412 0,003 0,094 0,767 0,165 0,704 
VC 10 0,000  0,000  0,000  0,000  
K 1 -0,180 0,566 -0,094 0,633 0,207 0,167 -1,479 0,000 
K 2 0,000  0,000  0,000  0,000  
B -0,123 0,000 -0,095 0,000 0,002 0,871 0,029 0,024 
F 1 0,208 0,684 0,187 0,576 0,068 0,817 0,102 0,764 
F 2 0,000  0,000  0,000  0,000  
C  0,394  0,613  0,446  0,004 
C 1 -1,511 0,103 0,625 0,289 0,511 0,262 1,118 0,079 
C 2 -0,725 0,197 0,173 0,725 0,462 0,198 0,218 0,704 
C 3 -0,866 0,265 0,286 0,622 0,716 0,105 0,993 0,115 
C 4 0,000  0,000  0,000  0,000  
U  0,475  0,717  0,063  0,133 
U 1 -0,091 0,875 0,350 0,315 -0,095 0,715 0,532 0,088 
U 2 0,263 0,626 0,376 0,257 -0,463 0,052 0,546 0,060 
U 3 -0,683 0,353 0,270 0,454 0,069 0,794 -0,016 0,959 
U 4 0,000  0,000  0,000  0,000  
SEI  0,527  0,344  0,342  0,076 
SEI 1 0,556 0,301 0,219 0,515 -0,162 0,543 -0,797 0,012 
SEI 2 0,457 0,400 -0,188 0,585 0,166 0,531 -0,743 0,018 
SEI 3 0,217 0,711 -0,425 0,255 0,261 0,349 -0,294 0,372 
SEI 4 -0,316 0,571 -0,089 0,787 0,262 0,295 -0,432 0,129 
SEI 5 0,000  0,000  0,000  0,000  
FY  0,024  0,649  0,457  0,505 
FY 1 -1,311 0,033 0,062 0,901 0,076 0,852 0,150 0,767 
FY 2 -1,753 0,002 -0,102 0,829 0,134 0,730 0,092 0,847 
FY 3 -0,984 0,110 0,135 0,789 -0,217 0,598 0,395 0,433 
FY 4 -1,711 0,069 0,480 0,427 0,217 0,662 0,676 0,256 
FY 5 0,000   0,000   0,000   0,000   
 


