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Handledare: Joakim Ekberg 

SAMMANFATTNING 

Introduktion Personer med en låg självskattad hälsa har en ökad risk för att utveckla 

sjukdom samt att dö i förtid i jämförelse med personer med en hög självskattad hälsa. 

Faktorer som påverkar den självskattade hälsan är ålder, kön, sjukdom och levnadsvanor. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka hur den självskattade hälsan påverkas av besvär av 

folksjukdomarna hjärt- och kärlsjukdom, cancer, astma och allergi, mag- och 

tarmsjukdomar, muskel- och ledsjukdomar och depression samt om detta eventuella 

samband kvarstår efter kontroll av kön, ålder och levnadsvanor. 

Metod Detta är en tvärsnittsstudie med data insamlat från Hälsolyftet och LSH-studien i 

Östergötland och Jönköpings län. För att undersöka om den självskattade hälsan påverkades 

av besvär i sjukdomar genomfördes logistiska regressioner. 

Resultat Personer med besvär i sin sjukdom hade högre oddskvoter (OR) för låg självskattad 

hälsa än personer utan besvär i sin sjukdom. Personer med depression och besvär var de som 

visade på högst OR för låg självskattad hälsa i de binära analyserna. Efter kontroll för kön, 

ålder och levnadsvanor visade resultatet att personer med hjärt- och kärlsjukdom med besvär 

hade högst OR för låg självskattad hälsa, tätt följt av depression med besvär. Astma och 

allergi var den sjukdom som visade på lägst OR för låg självskattad hälsa. 

Konklusion: Personer som upplever besvär i sin sjukdom har högre OR för låg självskattad 

hälsa än de utan besvär i sin sjukdom vilket indikerar att upplevelsen besvär har en större roll 

vid självskattning av hälsan än enbart sjukdom. 

Nyckelord: Självskattad hälsa, sjukdom, folkhälsa, epidemiologi, tvärsnittsstudie  

  

  



  

   

Discomfort in common diseases and its effect on self-rated health  

Author: Lillan Fahlstedt 

Supervisor: Joakim Ekberg 

ABSTRACT 

Introduction People with a low self-rated health has a higher risk to develop disease and for 

premature death compare to people with high self-rated health. Factors that affect self-rated 

health is age, sex, disease and lifestyle habits. 

Aim The purpose of this study is to explore how self-rated health is affected by discomfort 

in the following public health diseases, cardiovascular diseases, cancer, asthma and allergy, 

gastrointestinal diseases, muscle and joint diseases and depression and if this potential 

relationship remains after control for age, sex and lifestyle habits. 

Method This is a cross-sectional study with data from Hälsolyftet and the LSH-study in 

Östergötland and Jönköping County. The relationship between self-rated health and 

discomfort in diseases were analyzed using logistic regression. 

Results People with discomfort in their disease had higher odds ratio (OR) for low self-rated 

health than people without discomfort in their disease. People with discomfort in depression 

had the highest OR for low self-rated health in the bivariate analyses. People with discomfort 

in cardiovascular disease had the highest OR for low self-rated health after control for, sex, 

age and lifestyle habits closely followed by discomfort in depression. Asthma and allergy 

had the lowest OR for low self-rated health. 

Conclusion People who perceive discomfort in their disease have higher OR for low self-

rated health then those without discomfort witch indicate that the discomfort are of greater 

importance than just disease in self-rating of health. 

Keyword self-rated health, disease, public health, epidemiology, cross-sectional study 
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1. Bakgrund 

1.1 Hälsa 

Hälsa är ett komplext begrepp och det finns flera definitioner för vad hälsa är. En 

definition som är vanligt förekommande är skriven av Världshälsoorganisationen 

(WHO); 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948). 

Frånvaro av sjukdom är något som nämns i flera definitioner för hälsa, exempelvis 

skriver Boorse att hälsa innebär frånvaro av sjukdom och att kroppens funktioner kan 

ses och jämföras mot det statistiskt normala (Boorse, 1977). 

En god hälsa ses som en mänsklig rättighet och en god hälsa inkluderar tillgång till 

exempel mat, kläder, medicinsk vård och nödvändiga sociala tjänster (The United 

Nations, 1948) Att ha en bra hälsa ses som en förutsättning för såväl social, 

ekonomisk och personlig utveckling (WHO, 1986). En bra hälsa är inte enbart viktig 

för individens utveckling utan även för befolkningen som helhet. En god hälsa i 

befolkningen är av vikt för ett lands sociala och ekonomiska utveckling (WHO, u.å). 

Då hälsa ses som en viktig del för utveckling kan hälsa även beskrivas som en resurs. 

I en senare definition beskriver WHO att hälsa är en resurs för det dagliga livet och 

inte målet. I denna definition inkluderas såväl sociala som personliga resurser och 

fysisk kapacitet (WHO, 1986). Att hälsa är en resurs beskrivs även av Nordenfelt 

som anser att hälsa innebär välbefinnande, handlingskraft och förmåga att realisera 

vitala mål (Nordenfelt, 1991). 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att arbeta för en god hälsa på 

lika villkor i hela befolkningen. För att nå detta mål finns det totalt elva målområden 

vilka bland annat berör områden så som delaktighet i samhället, levnadsvanor och 

sociala samt ekonomiska förutsättningar (Socialdepartementet, 2008). 

1.2 Självskattad hälsa 

Då det inte finns någon allmän definition för hälsa skiljer det sig mellan människor 

vad som vägs in i deras självskattning av hälsan. Detta leder till en problematik kring 

att tolka självskattad hälsa (Peersman, Cambier, De Maeseneer, & Willems, 2012). 

Att låta människor själva värdera sin upplevda hälsa ger en överblick över 

människors hälsotillstånd utan att genomföra en medicinsk undersökning. Denna 

själv-bedömning kan ses som en kognitiv process där eftertanken bakom sin egen 

hälsobedömning varierar från person till person (Jylhä, 2009). Personen som ska 

bedöma sin hälsa måste ha en förståelse för vad hälsa innebär, sitt eget hälsotillstånd 

samt ha förmåga att uttrycka det (Jylhä, 2009). Att göra en bedömning av sin egen 

hälsa är något som de flesta individer gör med eftertanke och är oftast inte en 

skattning som sker helt spontant (Bailis, Segall, & Chipperfield, 2003). Flera faktorer 

har visat sig ha betydelse när personer själva ska skatta sin hälsa, så som medicinska 

diagnoser, sjukdom, sjukdomssymtom, fysisk förmåga, levnadsvanor och hur ens 
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egen hälsa är i jämförelse med andra i samma ålder och situation (Krause & Jay, 

1994; Jylhä, 2009). Enligt en studie av Singh-Manoux et al (2006) har psykisk hälsa 

en större betydelse vid en självskattning av hälsan än faktorer som levnadsvanor och 

sociodemografiska faktorer. 

Att skatta sin egen hälsa med hjälp av olika skalor har visat sig vara en prediktor för 

dödlighet där en låg självskattad hälsa har visat sig ha samband med en ökad 

dödlighet (Idler & Benyamini, 1997). Inga samband mellan låg självskattad hälsa och 

dödlighet i olyckor har kunnat visas (Benjamins, Hummer, Eberstein, & Nam, 2004). 

1.2.1 Ålders- och könsskillnader i självskattad hälsa 

Den självskattade hälsan skiljer sig mellan olika åldersgrupper då äldre personer 

vanligen skattar sin hälsa lägre än yngre personer (Andersen et al., 2007; Rohlfsen & 

Jacobs Kronenfeld, 2014). Hälsoproblem, sjukdomar och en allmän försämring av 

hälsan är mer förekommande bland äldre personer vilket kan förklara att äldre 

personer skattar sin hälsa lägre (Peersman et al., 2012). En annan orsak till att den 

självskattade hälsan sjunker med åldern kan bero på övergången mellan arbete och 

pension (Rohlfsen & Jacobs Kronenfeld, 2014). Att den självskattade hälsan sjunker 

med åldern motsägs något av en spansk studie vilken visar att den självskattade 

hälsan är lägst i åldersgruppen mellan 50-82 år för att sedan stiga igen hos personer 

över 82 år (Girón, 2012). En anledning till att äldre personer skattar sin hälsa som 

hög tros vara lägre hälsoförväntningar (Andersen et al., 2007). 

När det gäller skillnader i självskattad hälsa hos män och kvinnor är resultaten 

motstridiga. Flera studier stödjer att män skattar sin hälsa högre än kvinnor (Murata 

et al., 2006; Undén & Elofsson, 2006; Molarius et al., 2007). Men senare forskning 

visar tvärtom att kvinnor skattar sin hälsa högre än män (Taloyan, Leineweber, Hyde, 

& Westerlund, 2014). Vidare finns det även stöd för att det inte finns någon 

signifikant skillnad i hur män och kvinnor skattar sin hälsa (Molarius & Janson, 

2002; Mavaddat et al., 2014). Män väger i större utsträckning in betydelsen av fysisk 

funktion vid en självskattning av hälsan än vad kvinnor gör (Peersman et al., 2012).  

Kvinnor väger däremot in sin kroppsvikt i större utsträckning än män vid 

självskattning av hälsan, ett högt BMI ger ökade odds för låg självskattad hälsa 

(Kwaśniewska, Kaleta, Dziankowska-Zaborszczy, Drygas, & Makowiec-Dąbrowska, 

2007). 

1.3 Vanligt förekommande sjukdomar 

1.3.1 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige trots att 

dödligheten i sjukdomen har minskat de senaste decennierna (Folkhälsomyndigheten, 

2014; Folkhälsomyndigheten, 2016). Ungefär 30 000 personer drabbas årligen av 

hjärtinfarkt och 7 700 personer avlider till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2015a). Stroke är en sjukdom som per 100 000 årligen drabbar ungefär 400 män och 

300 kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Antalet personer som lever med 

sjukdomen kärlkramp är inte helt kartlagt då det förmodligen finns många som lever 

med sjukdomen utan att ha fått den diagnostiserad (Socialstyrelsen, 2014). 
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1.3.2 Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn på flera olika cancerformer, i Sverige är de vanligaste 

cancerformerna prostatacancer, bröstcancer och hudcancer. Ungefär 55 000 personer 

fick en cancerdiagnos i Sverige år 2011 och var tredje person beräknas få en diagnos 

under sin livstid (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Cancer är den vanligaste 

dödsorsaken bland personer över 78 år (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

1.3.3 Astma och allergi 

Prevalensen av astma ligger på ungefär 6 % hos den vuxna befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2009a). Bland de som har astma är allergi en vanlig orsak till 

sjukdomen och 30-50 % av all astma hos vuxna beräknas bero på allergi. Allergi kan 

även orsaka andra reaktioner som exempelvis utslag. I början av 2000-talet angav 

ungefär 20 % av befolkningen att de hade någon form av allergi och besvär till följd 

av detta. Andelen med allergiska besvär har ökat under en lång period men beräknats 

ha stannat av under 2000-talet (Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2009a). 

1.3.4 Mag- och tarmsjukdomar 

Mag- och tarmsjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Exempel på 

sjukdomar som kan ingå i detta begrepp är magsår och magkatarr (Socialstyrelsen, 

2009a). En vanlig orsak för dessa sjukdomar är bakterien Helicobacter pylori. 

Sjukdomar i mag- och tarmkanalen påverkas även av andra faktorer som exempelvis 

matvanor (Socialstyrelsen, 2009a). Magsår är vanligt förekommande i befolkningen 

och tillhör ett av de tio vanligaste receptförskrivna läkemedlen för både män och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2009b). 

1.3.5 Muskel- och ledsjukdomar 

Muskel- och ledsjukdomar är även det ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. 

Exempel på sjukdomar som kan ingå i detta begrepp är polymyosit och kongenitala 

muskeldystrofier. Polymysoit är en kronisk inflammatorisk muskelsjukdom och i 

Sverige insjuknar ungefär sju personer per miljon invånare varje år (Socialstyrelsen, 

2015c). Kongenitala muskeldystrofier är ett samlingsnamn för ett antal medfödda 

muskelsjukdomar, i Sverige föds ungefär tre barn per år med kongenital 

muskeldystrofier (Socialstyrelsen, 2009c). 

1.3.6 Depression 

Depression har en beräknad prevalens på mellan 4-10 % i den vuxna befolkningen. 

Andelen unga med depression och som vårdas på sjukhus för tillståndet har under de 

senaste åren ökat. Bland de som är 65 år och äldre beräknas depression ha en 

prevalens på ungefär 5-10 % (Socialstyrelsen, 2009a). 

1.4 Sjukdom och självskattad hälsa 

En låg självskattad hälsa ökar risken för att utveckla sjukdomar så som diabetes, 

lungsjukdomar, remautism samt hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet (Latham & 

Peek, 2013; van der Linde et al., 2013). En låg självskattad hälsa har även visat sig 
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påverka överlevnaden negativt hos de med hjärt- och kärlsjukdomar (Bardage, 

Isacson, & Pedersen, 2001). 

Personer utan sjukdom rapporterar i större utsträckning en god självskattad hälsa än 

de med sjukdom (Cott, Gignac, & Badley, 1999; Mavaddat et al., 2014). Astma, 

depression, mag- och tarmsjukdomar, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar har visat 

sig påverka den självskattade hälsan negativt (Molarius & Janson, 2002; Murata et 

al., 2006; Ho et al., 2007; Alexopoulos & Geitona, 2009; Syk, Alving, & Undén, 

2012; Mavaddat et al., 2014). Ingen av dessa studier kontrollerar för levnadsvanor, 

studien av Mavaddat et al. (2014), Ho et al. (2007) kontrollerade för ålder och 

Molarius och Janson (2002) samt Alexopoulos och Geitona (2009) för ålder och kön. 

I Sverige skattar ungefär 64 % sin hälsa som hög bland de som har minst en 

sjukdomsdiagnos, bland de som har svåra besvär av sin sjukdom anger 35 % sin 

hälsa som hög. Hos personer utan sjukdomsdiagnos är det 95 % som skattar sin hälsa 

högt (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2015). 

Ett antal studier har återfunnits vilka visade att den självskattade hälsan påverkas av 

sjukdomssymtom och komplikationer. Sjukdom och hälsoproblem under det senaste 

året samt långvarig sjukdom anses vara faktorer som har betydelse vid självskattning 

av den egna hälsan (Singh-Manoux et al., 2006). Diabetiker med låg självskattad 

hälsa har i högre utsträckning komplikationer med sin sjukdom än de med en hög 

självskattad hälsa (Schmitz et al., 2013). Walke, Byers, Gallo, Endrass & Fried 

(2007) visade att symptom som exempelvis, trötthet, smärta och andnöd påverkade 

den självskattade hälsan negativt i kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsjukdom 

samt cancer. Personer med depression och med typiska symtom för sjukdomen har 

högre risk för låg självskattad hälsa än personer med depression utan symtom (Han, 

2002). Ingen av dessa studier kontrollerar för levnadsvanor, studien av Schmitz et al. 

(2013) kontrollerar för både ålder och kön och Han (2002) för ålder. Det finns 

således få studier som har kontrollerat för hur levnadsvanor påverkar sambandet 

mellan självskattad hälsa och sjukdom. 

 

1.5 Levnadsvanor 

Alkoholbruk, fysisk aktivitet samt tobaksbruk finns representerade bland Sveriges 

elva målområden för folkhälsa där vikten av hälsofrämjande och förebyggande 

arbete inom dessa områden lyfts fram. Målområde nio berör fysisk aktivitet där 

betydelsen av ett samhälle som möjliggör fysisk aktivitet för alla befolkningsgrupper 

lyfts. Målet är en ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Det elfte målområdet berör 

förutom narkotika, doping och spel även alkohol och tobak, målet för alkohol och 

tobak är ett minskat bruk i samhället. Fysisk inaktivitet, tobak samt alkohol skadar 

såväl den enskilde individen som samhället och den generella folkhälsan 

(Socialdepartementet, 2008).  

Dessa tre levnadsvanor ökar risken för flertalet sjukdomar, exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar och olika cancersjukdomar (OECD 2015; Folkhälsomyndigheten, 

2016). Gällande alkohol finns det motstridiga forskningsresultat. Enligt en review 

studie av Grønbæk (2009) finns studier som visar på att ett högt alkoholintag ökar 

risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, demens och flertalet 

cancersjukdomar. Men det finns även studier som visar på att en måttlig 
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alkoholkonsumtion kan ha förebyggande effekt mot diabetes samt hjärt- och 

kärlsjukdomar (Grønbæk, 2009). 

1.5.1 Alkohol och självskattad hälsa 
Den totala konsumtionen av alkohol har minskat i Sverige sedan år 2004. I Sverige 

beräknades år 2012 totalt 422 kvinnor och 1490 män dö till följd av en 

alkoholrelaterad sjukdom. Var femte man och var åttonde kvinna bedöms ha ett 

riskfyllt alkoholdrickande (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Gällande alkoholkonsumtionens påverkan på den självskattade hälsan skiljer sig 

resultatet mellan olika studier. I en studie framkom det att ett högt alkoholintag var 

mer förekommande bland personer som har en låg självskattad hälsa (van der Linde 

et al., 2013). Detta kom även Manderbacka, Lundberg, och Martikainen, (1999) fram 

till, dock försvann alkoholens påverkan på den självskattade hälsan efter kontroll för 

sjukdom och hälsoproblem. Ul-Haq, Mackay och Pell (2014) fann i sin studie att 

personer med låg självskattad hälsa ej dricker stora mängder alkohol. Vidare finns 

det studier som visar på att en måttlig och regelbunden konsumtion av alkohol är mer 

frekvent bland personer som skattar sin hälsa som hög (Cott et al., 1999; Tsai et al., 

2010; Girón, 2012). 

1.5.2 Fysisk aktivitet och självskattad hälsa 
Andelen som är fysiskt aktiva på fritiden har ökat i Sverige sedan 1980-talet och 

personer med en aktiv fritid är fler än de med en inaktiv fritid. Ungefär 62-64 % 

bland såväl män som kvinnor beräknas vara fysiskt aktiva. Åldersgrupper där 

inaktiviteten är som störst skiljer sig mellan könen. Bland kvinnor är det personer 

mellan 65-84 år som är mest inaktiva, respektive åldersgrupp hos män är 45-64 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Mängden fysisk aktivitet påverkar den självskattade hälsan, en lägre nivå av fysisk 

aktivitet ökar oddsen för en låg självskattad hälsa (Schäfer Elinder, Sundblom, & 

Rosendahl, 2011; Hämmig, Gutzwiller, & Kawachi, 2014), något som stämmer även 

för personer med astma (Dogra & Baker, 2006). Sambandet mellan självskattad hälsa 

och fysisk aktivitet har visat sig försvinna i en studie efter kontroll för sjukdom och 

hälsoproblem (Manderbacka et al., 1999). Oddsen för en låg självskattad hälsa ökar 

vid fysisk aktivitet med hög intensitetsnivå om den sker mer än sex timmar i veckan 

(Galan, Meseguer, Herruzo, & Rodriguez-Artalejo, 2010). 

1.5.3 Tobak och självskattad hälsa 
År 2013 beräknades ungefär 11 % av Sveriges befolkning vara rökare, en 

levnadsvana som är mer förekommande bland personer i övre medelåldern 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Medan cigarettförsäljningen minskar i Sverige ökar 

snusförsäljningen och antalet personer som snusar. Den totala tobakskonsumtionen, 

att bruka cigaretter och, eller snus är ungefär 35 % för män och 21 % för kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2009a). 

Att röka cigaretter innebär ökad risk för en låg självskattad hälsa (Molarius et al., 

2007; van der Linde et al., 2013). Rökning har visat sig ha ett samband med en låg 

självskattad hälsa även efter kontroll för sjukdom och hälsoproblem (Manderbacka et 

al., 1999). Att rökning har ett samband med en låg självskattad hälsa motsägs av 

Shooshtari, Menec, & Tate (2007) vilka beskriver att daglig rökning associeras med 

en hög självskattad hälsa. Engström, Magnusson och Galanti (2010) har visat att en 
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låg självskattad hälsa var signifikant associerat hos rökare men ej hos personer som 

snusar. 

2. Problemformulering 

Tidigare studier har visat att sjukdom ökar risken för en låg självskattad hälsa 

(Mavaddat et al., 2014) samt att personer med svåra besvär i sin sjukdom skattar sin 

hälsa som låg i större utsträckning än personer med sjukdom utan besvär. Det har 

även framkommit att friska personer i större utsträckning har en hög självskattad 

hälsa än sjuka personer (SCB, 2015). Inga studier har återfunnits gällande hur besvär 

påverkar den självskattade hälsan i specifika sjukdomar. De sjukdomsspecifika 

studier som har återfunnits undersökte symtom och komplikationer. Personer med 

diabeteskomplikationer samt personer med depression och depression-symtom 

skattar sin hälsa lägre i större utsträckning än personer med dessa sjukdomar utan 

komplikationer och tydliga symtom (Han, 2002; Schmitz et al., 2013). Att undersöka 

hur den självskattade hälsan påverkas av besvär i olika folksjukdomar är av vikt för 

framtida folkhälsoarbete. Detta ger underlag för exempelvis riktade insatser inom 

primärvården. 

Att levnadsvanor påverkar den självskattade hälsan är känt sedan tidigare studier 

(van der Linde et al., 2013). Tidigare studier har också visat att den självskattade 

hälsan sjunker med åldern (Andersen et al., 2007; Rohlfsen & Jacobs Kronenfeld, 

2014) och att det finns en skillnad i hur män och kvinnor skattar sin hälsa (Molarius 

et al., 2007). Då det finns stöd för att den självskattade hälsan påverkas av ålder, kön 

och levnadsvanor är det intressant att undersöka hur dessa faktorer påverkar det 

eventuella sambandet mellan självskattat hälsa och besvär i sjukdom. De studier som 

har återfunnits gällande sjukdom och självskattad hälsa har ej kontrollerat för den 

eventuella effekt levnadsvanor har. 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur den självskattade hälsan påverkas av besvär i 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, astma och allergi, mag- och tarmsjukdomar, 

muskel- och ledsjukdomar och depression samt om detta eventuella samband 

kvarstår efter kontroll för ålder, kön och levnadsvanor. 

- Hur ser eventuella samband mellan besvär och självskattad hälsa ut i de olika 

folksjukdomarna? 

- Hur påverkas det eventuella sambandet mellan självskattad hälsa och besvär i 

de olika folksjukdomarna efter kontroll av ålder, kön och levnadsvanor? 

4. Metod 

4.1 Material och studiedesign 

Data till denna uppsats kommer ifrån studien om levnadsvanor, stress och hälsa 

(LSH-studien) och Hälsolyftet i Östergötland och Jönköpings län, år 2012-2013. 

Enbart personer som deltagit i både Hälsolyftet och LSH-studien inkluderades i 

studien, personer som enbart deltog i Hälsolyftet exkluderades. 
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Hälsolyftet är en satsning för att förebygga sjukdom och ohälsa genom 

hälsoundersökning och hälsosamtal. Deltagarna i Hälsolyftet får fylla i enkäter om 

sin hälsa och genomgå en provtagning innan det är dags för hälsosamtal. Personer i 

åldrarna 40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70 år väljs slumpmässigt ut och får en inbjudan 

om att delta i Hälsolyftet. Även personer som är 75 år ingår i materialet som 

användes i denna studie. Vårdcentraler spridda över hela Östergötland deltar i 

Hälsolyftet. I den data som ligger till grund för detta material deltog 32 av 43 

vårdcentraler under åren 2012-2013. Dessa vårdcentraler hade tillsammans ungefär 

71 % (n=27 000) av målgruppen listade hos sig. Andelen som bjöds in till att delta i 

studien varierade mellan vårdcentralerna, Valdemarsvik vårdcentral var de som bjöd 

in flest, ungefär 43 % av målgruppen som var listade på den vårdcentralen bjöds in. 

Sammanlagt bjöds 5320 personer in att delta i Östergötland. Efter inbjudan hade 

ungefär 35 % svarat att de ville vara med, efter en påminnelse ökade deltagandet med 

ungefär 15 procentenheter. Totalt tackade ungefär 50 % ja till att vara med i 

Hälsolyftet. Deltagarna i Hälsolyftet blev tillfrågade om de ville vara med i LSH-

studien, totalt deltog ungefär 32 % av de som bjöds in till Hälsolyftet i Östergötland i 

LSH-studien. LSH-studien undersöker om och hur stress och psykologiska faktorer 

förklarar socioekonomiska skillnader i hälsa (Linköpings universitet, 2012; 

Landstinget Östergötland, 2014).  

Hälsolyftet genomfördes även i Jönköpings län under denna period, totalt är 1564 

personer ur materialet i denna studie från Jönköpings län och 1727 från Östergötland, 

för elva personer saknas det information om deras geografiska tillhörighet. 

Rekryteringsprocessen för Hälsolyftet och LSH-studien i Jönköping gick till på 

liknande sätt som i Östergötland, närmare information kring processen saknas. 

4.1.1 Variabler 

Frågorna som användes i denna studie presenteras i sin helhet i Bilaga 1. Frågorna i 

E2 är de frågor som användes i Hälsolyftet med frågan i E3 är ifrån i LSH-studien. 

4.1.1.1 Självskattad hälsa 

Självskattad hälsa mättes genom frågan; ”Hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?” respondenterna gavs svarsalternativen mycket bra, bra, någorlunda, 

dåligt och mycket dåligt. Dessa svarsalternativ dikotomiserades på så vis att de som 

svarat någorlunda, dåligt eller mycket dåligt kom att utgöra kategorin låg självskattad 

hälsa, medan de som angav sin hälsa som bra eller mycket bra kategoriserades som 

hög självskattad hälsa. 

4.1.1.2 Sjukdomar 

Frågan om respondenten hade någon sjukdom löd; ”Har du eller har du haft någon 

eller några av följande sjukdomar diagnostiserat av en läkare? Om ja, hur mycket 

besvär har du för närvarande?”. De sjukdomar som inkluderades i studien var hjärt- 

och kärlsjukdomar, cancer, astma och allergi, mag- och tarmsjukdomar, muskel- och 

ledsjukdomar samt depression. Muskel- och ledsjukdomar innefattar ej reumatiska 

sjukdomar i denna studie då reumatiska sjukdomar utgjorde en egen sjukdomsgrupp 

och svarsalternativ i LSH-studiens enkäter, se bilaga 1.  
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Frågan om sjukdom hade fyra svarsalternativ vilka kategoriserades om till tre, se 

tabell 1. Respondenterna fick själva göra en bedömning om de ansåg sig ha besvär 

eller inte. Det fanns ingen definition på vilka allergier som räknas in i termen allergi, 

utan alla allergier allt från födoämnen till pollenallergi har inkluderats, så länge 

allergin blivit diagnostiserad utav en läkare. Även för mag- och tarmsjukdomar och 

muskel- och ledsjukdomar saknas det information om vilken specifik sjukdom 

respondenten har. 

Tabell 1 Visar svarsalternativen för frågan om individens sjukdomstillstånd samt den nya 

kategoriseringen för frågan. 

Fråga Svarsalternativ Kategorisering 

Har du eller har du haft 

någon eller några av 

följande sjukdomar som 

diagnostiserats av en 

läkare? 

Nej 

Ja, men inga besvär 

Ja, måttliga besvär 

Ja, svåra besvär 

}Ej sjukdom 

}Sjukdom utan besvär 

}Sjukdom med besvär 

 

4.1.1.3 Levnadsvanor 

Levnadsvanorna som studerades var alkoholbruk, fysisk aktivitet samt tobaksbruk, 

rökning och snusning. 

Alkoholvanor identifierades utifrån två frågor, ”Hur ofta dricker du som är kvinna 4 

standardglas och du som är man 5 standarsglas eller mer vid ett och samma 

tillfälle?” och ”Hur många glas dricker du en vanlig vecka?”. Respondenterna 

delades utifrån dessa frågor in i riskkonsumenter och icke riskkonsumenter. 

Indelningen följde Socialstyrelsens (2011) definitioner för en riskfylld 

alkoholkonsumtion; mer än nio standardglas per vecka för kvinnor och mer än 14 

standardglas för män i veckan och/eller att en gång i månaden eller oftare dricka mer 

än fyra standardglas vid ett tillfälle för kvinnor och mer än fem standarsglas vid ett 

tillfälle för män. Respondenter som uppfyllde dessa krav på en eller båda frågorna i 

enkäten blev kategoriserade som riskkonsumenter. 

Enligt WHOs (2010) och Folkhälsomyndighetens (2013) rekommendationer innebär 

fysisk aktivitet, att en personer över 18 år ska röra sig minst 150 minuter i veckan på 

måttligt ansträngande nivå alternativt 75 minuter i veckan av aktivitet på en 

ansträngande nivå genomfördes följande kategorisering på frågan ”Hur mycket rör 

du dig på fritiden?”. Personer som svarade att de ägnande sig åt hård träning 

(motsvarande tävlingsidrott flera gånger i veckan), ansträngande motion och träning 

(jogging, cykling eller liknande minst två timmar i veckan) och måttlig motion 

(promenader, trädgårdsarbete eller liknande minst fyra timmar i veckan) 

kategoriserades som fysiskt aktiva. De som besvarade frågan med alternativet 

stillasittande fritid kategoriserades som icke fysiskt aktiva. 
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Personer som angav att de röker dagligen eller att de röker men ej dagligen ansågs 

som rökare medan personer som angett att de slutat, oavsett hur länge sedan det var 

kategoriserades som icke rökare. Frågan om snus var formulerad på samma sätt som 

för rökare och samma typ av kategorisering genomfördes. 

4.2 Statistisk bearbetning 

Samtliga analyser genomfördes i datorprogrammet SPSS, version 23. 

Signifikansnivån i samtliga analyser var 0,05 och konfidensintervallet var 95 %. 

Hjärt- och kärlsjukdomar var ursprungligen benämnda som tre sjukdomar, stroke, 

hjärtinfarkt och kärlkramp i enkät E3. Då fördelningen i sjukdomarna var 34, 46 samt 

40 personer lades sjukdomarna ihop för att få ett tillräckligt stort antal för att kunna 

påvisa signifikans. 

För att få ett stöd i kommande analyser genomfördes först binära korrelationer med 

Spearmans korrelationstest. Korrelationerna genomfördes på den beroende variablen 

självskattad hälsa och de olika sjukdomarna samt självskattad hälsa och 

kontrollvariablerna alkohol, fysisk aktivitet, rökning, snusning, ålder och kön. 

Spearmans test lämpar sig att använda när variablerna är ordinala (Bryman, 2011). 

Korrelationens syfte är att undersöka samband mellan två kontinuerliga variabler 

men kan även användas för ordnade kategoriska variabler (Altman, 1991). 

För att undersöka om det fanns samband mellan självskattad hälsa och besvär i olika 

folksjukdomar utfördes binära logistiska regressioner. Altman (1991) och Pallant 

(2005) beskriver att binär logistisk regression är lämplig att använda när den 

beroende variabeln är dikotom och syftet är att bedöma effekten av en variabel på en 

annan. Den beroende variabeln i denna studie var självskattad hälsa och som 

beskrivet under 5.1.1 så kategoriserades de fem svarsalternativen i självskattad hälsa 

om till två kategorier. Den logistiska regressionen predicerar oddsen för låg 

självskattad hälsa vid besvär och ej besvär av sjukdom, de som ej hade den specifika 

sjukdomen utgör referenskategorin. 

För att undersöka hur relationen mellan självskattad hälsa och sjukdom förändras 

efter kontroll för kön, ålder, rökning, snusning, fysisk aktivitet och alkohol 

undersöktes multikollineariteten mellan dessa variabler och den specifika sjukdomen. 

Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna korrelerar med varandra 

vilket skapar problem då det blir svårt att urskilja deras egentliga effekt på den 

beroende variabeln. Tolerans värden under 0.1 och varierad inflationsfaktor (VIF-

värden) över 10 bedömdes ha multikolliniearitet (Pallant, 2007). 

För att undersöka hur relationen mellan självskattad hälsa och sjukdom förändras 

efter kontroll för ålder, kön, alkohol, fysisk aktivitet, rökning och snusning 

tillämpades hierarkisk logistisk regression, även kallad för sekventiell logistisk 

regression. De oberoende variablerna som kontrollerades för lades in i steg efter den 

teoretiska betydelse de tros ha för det som undersöks. Den oberoende variabel som 

man egentligen är intresserad av, i det här fallet de olika sjukdomarna läggs in i det 

sista steget. I den hierarkiska logistiska regressionen bedöms varje oberoende 

variabel utifrån vad den bidrar med till den beroende variabeln, efter det att tidigare 

variabler som lagts in i modellen har kontrollerats för (Leech, Barett, & Morgan, 
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2005; Tabachnick & Fidell, 2006; Pallant, 2007). Då tidigare studier visar på spridda 

resultat gällande de variabler som kontrollerades för i denna studie lades samtliga in i 

block ett. I block två lades den specifika sjukdomen in. 

5. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att de fyra forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

ska efterföljas och beaktas vid forskning. De fyra principerna innebär att 

respondenter och deltagare ska vara medvetna om vad deltagande i studien innebär, 

vad syftet med studien är, att deltagande frivilligt samt att det är möjligt att avbryta 

sitt deltagande. Vidare innebär kraven att personuppgifter ska försvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem och att insamlat material endast får användas för 

forskning. 

LSH-studien är godkänd av etisk nämnd. Vid inbjudan om deltagande till Hälsolyftet 

och LSH-studien gavs information om syftet, att deltagande var frivilligt samt att 

information skulle komma att lagras för att studera hälsoutveckling över tid. 

Då inga personuppgifter fanns i materialet innebär det att det inte gick att identifiera 

de som besvarat enkäterna. Materialet kommer endast användas för denna studie 

vilket gör att konfidentialitetskravet och samtyckeskravet kommer efterföljas. 

6. Resultat 

6.1 Demografi 

Totalt inkluderades 2110 personer i analyserna som genomfördes i studien, se tabell 

2. Av dessa hade 95,7 % (n=2019) besvarat frågan om självskattad hälsa, 75,0 % 

(n=1514) av de som besvarat frågan skattade sin hälsa som hög. Av de som angett 

kön var 58,0 % (n=1206) kvinnor och 42,0 % (n=874) män, 1,4 % (n=30) hade ej 

besvarat frågan om kön. Det interna bortfallet i materialet varierade mellan frågorna, 

från 1,4 % (n=90) till 8,6 % (n=182), se tabell 2. Åldern hos deltagarna var mellan 

39-75 år, medelåldern på deltagarna var 54,9 år med en standardavvikelse på 9,7. 

Ålder var inte normalfördelat, i materialet är det något fler yngre än äldre deltagare. 
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Tabell 2. Fördelningen i låg vs hög självskattad hälsa samt grad av besvär vid sjukdom, 

totalt samt uppdelat på kön. 

 Totalt 

n=2110 

Kvinnor Män 

Kön 2080 1206 (58,0 %) 874 (42,0 %) 

Självskattad hälsa 

Hög 

Låg 

2019 

1514 (75,0 %) 

505 (25,0 %) 

1170 

871 (74,4 %) 

299 (25,6 %) 

849 

643 (75,7 %) 

206 (24,3 %) 

Hjärt-och kärlsjukdom 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2082 

1979 (95,1 %) 

50 (2,4 %) 

53 (2,5 %) 

1191 

1163 (97,6 %) 

14 (1,2 %) 

14 (1,2 %) 

862 

788 (91,4 %) 

35 (4,1 %) 

39 (4,5 %) 

Cancer 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2071 

1939 (93,6 %) 

75 (3,6 %) 

57 (2,8 %) 

1189 

1120 (94,2 %) 

43 (3,6 %) 

26 (2,2 %) 

854 

793 (92,9 %) 

31 (3,6 %) 

30 (3,5 %) 

Astma & Allergi 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2064 

1563 (75,7 %) 

153 (7,4 %) 

348 (16,9 %) 

1180 

881 (74,6 %) 

80 (6,8 %) 

219 (18,6 %) 

856 

659 (77,0 %) 

72 (8,4 %) 

125 (14,6 %) 

Mag- och tarmsjukdom 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2064 

1843 (89,3 %) 

51 (2,5 %) 

170 (8,2 %) 

1183 

1047 (88,5 %) 

22 (1,9 %) 

114 (9,6 %) 

853 

769 (90,2 %) 

29 (3,4 %) 

55 (6,4 %) 

Muskel- och ledsjukdom 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2058 

1875 (91,1 %) 

31 (1,5 %) 

152 (7,4 %) 

1184 

1064 (89,8 %) 

21 (1,8 %) 

99 (8,4 %) 

846 

785 (92,8 %) 

10 (1,2 %) 

51 (6,0 %) 

Depression 

Ej sjuk 

Ej besvär 

Besvär 

2075  

1828 (88,1 %) 

93 (4,5 %) 

154 (7,4 %) 

1195 

1023 (85,6 %) 

59 (4,9 %) 

113 (9,5 %) 

851 

779 (91,5 %) 

34 (4,0 %) 

38 (4,5 %) 

 

6.2 Samband mellan besvär i sjukdom och självskattad hälsa 

6.2.1 Korrelationer 

Samtliga korrelationer mellan självskattad hälsa och sjukdom visade på signifikans. 

Detta indikerar att en låg självskattad hälsa är mer förekommande vid sjukdom. 

Korrelationskoefficienten var låg i samtliga sjukdomar, sjukdomen med högst 

korrelationskoefficient var depression, 0,263 och cancer hade den lägsta 0,087. 

Vad gäller korrelationerna för kontrollvariablerna och självskattad hälsa visade ålder, 

fysisk aktivitet, samt rökning signifikans, korrelationskoefficienten för variablerna 

var 0,053 för ålder, 0,178 fysisk aktivitet samt 0,104 för rökning. P-värdet för dessa 

variabler var < 0,020. Att vara äldre, fysiskt inaktiv och röka innebar större 

sannolikhet att ha en låg självskattad hälsa. Snusning visade en tendens till 

korrelation med p-värde 0,063, korrelationskoefficienten var 0,042. 
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6.2.2 Odds för låg självskattad hälsa i sjukdom 

Samtliga binära logistiska regressioner som genomfördes visade på en signifikant 

skillnad mellan de som hade sjukdomen med besvär och referensgruppen, se tabell 3. 

De som upplevde sig ha besvär i den specifika sjukdomen hade således signifikant 

högre odds för en låg självskattad hälsa gentemot de som inte hade den specifika 

sjukdomen. 

I Nagelkerke R-square visade modellerna på relativt låga värden vilket indikerar att 

sjukdomarna ej kunde predicera värdet på den beroende variabeln (självskattad 

hälsa) väl. Cancer visade på lägst värde Nagelkerke 1,8 % och depression på det 

högsta värdet 9,5 %. Det innebär att depression är den sjukdom som bäst kunde 

förklara variansen i självskattad hälsa och cancer var den sjukdomen som i lägst 

utsträckning kunde förklara detta. 

Tabell 3 Visar OR för låg självskattad hälsa beroende på upplevda besvär i varje sjukdom. 

* Personer utan den specifika sjukdomen utgör referenskategorin. 

Depression med besvär var den sjukdomsgrupp som visade på högst odds för låg 

självskattad hälsa (OR= 7,283). OR för dem med depression utan besvär var 2,308. 

Depression var den enda av de studerade sjukdomarna som visade på en signifikant 

skillnad mellan de som hade sjukdomen utan besvär och referensgruppen. 

Konfidensintervallet mellan de utan besvär och de med besvär överlappar inte 

varandra. Det finns således en signifikant skillnad mellan dessa två grupper i hur 

depression påverkar den självskattade hälsan. 

Astma och allergi med besvär var den sjukdom som visade på lägst odds för en låg 

självskattad hälsa gentemot referensgruppen, OR= 2,024 medan astma och allergi 

utan besvär var OR= 1,439 med p-värdet 0,059. Detta tyder på att det kan finnas en 

Sjukdom 

Män & kvinnor 

P-värde ExpB, 

oddsratio 

  CI, 95 % Nagel-

kerke Nedre Övre 

Hjärt- & kärlsjukdomar* 
Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,057 

<0,001        

 

1,791 

6,532 

 

0,982 

3,614 

 

3,266 

11,804 

0,033 

Cancer* 
Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,695 

<0,001 

 

1,116 

4,028 

 

0,646 

2,330 

 

1,927 

6,964 

0,018 

Astma & allergi* 
Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,059 

<0,001 

 

1,439 

2,024 

 

0,986 

1,565 

 

2,100 

2,618 

0,022 

Mag- & tarmsjukdomar* 
Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,454 

<0,001 

 

1,279 

3,499 

 

0,672 

2,527 

 

2,435 

4,844 

0,041 

Muskel- & ledsjukdomar* 
Utan besvär 

Med besvär 

<0,001 

0,158 

<0,001 

 

1,730 

4,712 

 

0,808 

3,337 

 

3,704 

6,652 

0,058 

Depression* 
Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

 

2,308 

7,283 

 

1,486 

5,087 

 

3,584 

10,427 

0,095 
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tendens till samband hos personer med astma och allergi utan besvär för hur oddsen 

för låg självskattad hälsa påverkas. 

Hjärt- och kärlsjukdom utan besvär hade p-värdet 0,057 och OR=1791 vilket tyder 

på att det kan finnas en tendens till samband i denna sjukdomsgrupp för hur oddsen 

för låg självskattad hälsa påverkas. För personer med hjärt- och kärlsjukdom med 

besvär är OR 6,532, konfidensintervallet för dessa två grupper överlappar inte 

varandra. 

6.2.3 Kontroll för ålder, kön och levnadsvanor 

Kontroll för multikollinaritet mellan kontrollvariablerna ålder, kön, alkohol, fysisk 

aktivitet, rökning och snusning och sjukdomarna visade på att det ej fanns någon hög 

korrelation. I samtliga analyser var Tolerans värdet >0.9 och VIF-värde <1,0. 

I tabell 4 presenteras oddskvoterna för låg självskattad hälsa både för de med besvär 

och de utan besvär i sin sjukdom efter kontroll för ålder, kön och levnadsvanorna 

alkohol, fysisk aktivitet, rökning och snusning. Personer med besvär i sin sjukdom 

visar på signifikans i samtliga analyser även efter att effekterna av dessa variabler har 

kontrollerats för. I Bilaga 2 visas oddskvoterna för låg självskattad hälsa för de 

signifikanta kontrollvariablerna i block 2 i den hierarkiska logistiska regressionen. 

Ålder, fysisk aktivitet och rökning visade på signifikans i samtliga analyser, i båda 

blocken. Detta innebär att oavsett sjukdom har ålder, fysisk aktivitet och rökning en 

signifikant påverkan på utfallet i självskattad hälsa. Kön visade på signifikans i den 

hierarkiska logistiska regressionen för hjärt- och kärlsjukdom men endast i block 2, 

vilket betyder att det finns en skillnad mellan könen i självskattad hälsa i hjärt- och 

kärlsjukdom vilken inte finns när man endast tittar på kontrollvariablerna. Snus hade 

ett p-värde under 0,09 i hjärt- och kärlsjukdom, cancer samt mag- och tarmsjukdom 

vilket indikerar att levnadsvanan kan ha en eventuell påverkan på hur personer med 

dessa sjukdomar skattar sin hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Tabell 4. Visar enskild OR för låg självskattad hälsa beroende på besvär i varje sjukdom 

efter kontroll för ålder, kön, fysisk aktivitet, rökning, snusning och alkohol. 

Sjukdom P-värde ExpB, 

Odds-

ratio 

   CI, 95 % Nagel-

kerke 

Block 1 

Nagel-

kerke 

Block 2 Nedre Övre 

Hjärt- kärlsjukdom* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,100 

<0,001 

 

1,731 

6,461 

 

0,900 

3,404 

 

3,300 

12,260 

0,061 0,088 

Cancer* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,423 

<0,001 

 

1,259 

4,544 

 

0,717 

2,481 

 

2,210 

8,324 

0,059 0,077 

Astma & allergi* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,019 

<0,001 

 

1,621 

2,121 

 

1,084 

1,610 

 

2,425 

2,795 

0,058 0,081 

Mag- & tarmsjukdom* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,799 

<0,001 

 

1,095 

3,416 

 

0,545 

2,417 

 

2,200 

4,828 

0,060 

 

 

0,096 

Muskel- & ledsjukdom* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,084 

<0,001 

 

1,985 

4,458 

 

0,911 

3,077 

 

4,325 

6,460 

0,061 0,109 

Depression* 

Utan besvär 

Besvär 

<0,001 

0,001 

<0,001 

 

2,250 

6,333 

 

1,402 

4,293 

 

3,610 

9,343 

0,058 0,130 

*Personer utan den specifika sjukdomen utgör referenskategorin. 

För depression med besvär skedde en minskning i OR från 7,3 i den binära analysen 

till 6,3 i den hierarkiska vilket innebär att ålder, fysisk aktivitet och rökning har en 

viss confounding effekt i denna sjukdomsgrupp. Depression utan besvär visade på 

fortsatt signifikans och konfidensintervallet för de två besvärsgrupperna i sjukdomen 

skiljer sig åt vilket innebär att det finns en skillnad i hur oddsen för en låg 

självskattad hälsa påverkas i depression beroende på om man har besvär eller inte 

även efter kontroll för dessa variabler. 

Astma och allergi med besvär var fortsatt den sjukdomsgrupp med lägst odds (OR= 

2,121). Astma och allergi utan besvär uppnådde gränsen för signifikans efter kontroll 

för ålder, kön och levnadsvanor. Endast ålder, fysisk aktivitet och rökning visade på 

ett signifikant samband vilket innebär att dessa variabler har en viss påverkanseffekt 

på sambandet mellan självskattad hälsa och besvärsfria astma och allergi. 

Signifikansen stärktes även för muskel- och ledsjukdom utan besvär efter de 

hierarkiska analyserna även om det ej uppnår gränsen för signifikans, p= 0,084 vilket 

indikerar att det kan finnas en tendens till samband värt att studera närmare. Oddset 

för låg självskattad hälsa i denna sjukdomsgrupp var 1,985. För personer med 

muskel- och ledsjukdom med besvär var OR 4,458. Konfidensintervallet 

överlappande mellan de med besvär och de utan besvär i sjukdomen vilket innebär 

att det nödvändigtvis inte finns någon skillnad i hur den självskattade hälsan 

påverkas av besvär i sjukdomen. 
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Efter de hierarkiska logistiska regressionerna med kontroll för kön, ålder, alkohol, 

fysisk aktivitet, rökning och snusning visade hjärt- och kärlsjukdom med besvär 

högst odds för låg självskattad hälsa gentemot referensgruppen, OR 6,5. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Det var ett stort externt bortfall i denna studie då hälften av dem som fick en 

inbjudan till Hälsolyftet i Östergötland valde att inte delta (Landstinget Östergötland, 

2014). Det saknas information om det externa bortfallet i Jönköpings län. Storleken 

på detta material påverkas av det externa bortfallet i Hälsolyftet, om fler personer 

valt att delta ökar möjligheten att fler valt att delta även i LSH-studien vilket i sin tur 

påverkat antalet i denna studie. Tidigare studier har visat att personer som skattar sin 

hälsa lågt och har dåliga levnadsvanor är mindre benägna att svara på enkäter och 

telefonintervjuer (Hill, Roberts, Ewings, & Gunnel, 1997; Marcus & Telesky, 1983). 

Detta är något som även kan gälla för personer med besvär i sin sjukdom då tidigare 

forskning visat att personer med astma och tydliga symtom i sin sjukdom väljer att ej 

delta i enkätstudier (Rönmark, Lundqvist, Lundbäck, & Nyström, 1999). Detta skulle 

kunna vara en anledning till det bortfall som finns i Hälsolyftet och LSH-studien, 

vilket är det material denna studie stödjer sig på. 

Trots att sjukdomar med en prevalens på lägre än 100 personer och färre än elva i 

korstabeller med självskattad hälsa och besvärsgrad i sjukdomen uteslöts fick vissa 

sjukdomar små grupper efter hänsyn tagits till besvär och ej besvär. Detta är något 

som återspeglas i resultatet av studien då det är stora konfidensintervall i flera av 

analyserna. Gardner och Altman (2000) förklarar att mindre studiepopulationer ger 

en mindre precision i konfidensintervallen då deras vidd ökar. De stora 

konfidensintervallen för vissa av sjukdomarna i den här studien ger en viss osäkerhet 

till resultatet. Altman, Gore, Gardner och Pocock (2000) anser att ett brett 

konfidensintervall visar på bristande information om resultatet och tolkningen som 

sker från ett sådant resultat bör vara försiktigt, något som bör has i åtanke vid 

tolkning av resultatet i denna studie. 

Att stroke, kärlkramp och hjärtinfarkt slogs ihop till en sjukdomsgrupp, hjärt- och 

kärlsjukdomar sågs inte som ett problem då även andra sjukdomar i studien utgjorde 

sjukdomsgrupper, exempelvis mag- och tarmsjukdomar. Det som kan ses som 

negativt med denna sammanslagning är att dessa tre sjukdomar skiljer sig åt i 

sjukdomsbild och symtom och kan därmed ha olika påverkan på den självskattade 

hälsan vilket är något som ej framkommer i denna studie, detta gäller för samtliga 

sjukdomar i denna studie förutom depression. Vad gäller de övriga 

sjukdomsgrupperna i denna studie finns det till skillnad från hjärt- och kärlsjukdom 

ingen information om vilken sjukdom en person har när respondenten angett en 

sjukdom. Detta påverkar möjligheten att uttala sig om de med mag- och tarmsjukdom 

eller muskel- och ledsjukdomar har en långvarig eller kortvarig sjukdom, vilket är 

något som skulle kunna ha en inverkan på den självskattade hälsan. 

Något som format studiedesignen på den här studien är att materialet redan var 

insamlat. Det fanns således ingen möjlighet att påverka urvalet till studien, om denna 

möjlighet funnits hade det förmodligen varit ett större åldersspann på 
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respondenterna. Detta för att ge en större bredd till studien och kunna uttala sig om 

en bredare population. 

Bryman (2011) beskriver att en fördel med tvärsnittsstudier är att det går relativt 

snabbt att samla in data och få en bild över befolkningen samt att information om 

många personer kan samlas in samtidigt. Då deltagarna i Hälsolyftet även skulle 

komma att kallas till hälsosamtal var materialet tvunget att hållas begränsat. 

Nackdelar med tvärsnittsstudier är att det ger en ögonblicksbild och det ges ingen 

information hur situationen såg ut innan och efter mätningen vilket påverkar 

möjligheten att uttala sig om kausala samband. I denna studie blir denna nackdel med 

tvärsnittsstudier tydlig då det inte framkommer hur länge en person har haft en 

sjukdom eller hur länge de upplevt eventuella besvär av den vilket är något som kan 

påverka hur personen skattar sin hälsa (Bailis et al., 2003). 

Hill (1965) har beskrivit kriterier som ska underlätta identifieringen av kausala 

samband. Enligt några av dessa kriterier bör resultatet vara beständigt och stämma 

överens med tidigare studier. Då inga tidigare studier har återfunnits gällande besvär 

och hur det påverkar den självskattade hälsan i specifika sjukdomar går det således 

inte att uttala sig om kausalitet. Denna studie ger snarare en indikation på vad som 

bör undersökas närmare gällande självskattad hälsa och besvär i sjukdom. 

I denna studie kan en person ha en annan sjukdom än den specifika sjukdomen som 

analyserades i regressionen och således tillhöra referenskategorin i den enskilda 

analysen. Det vill säga att en person kan till exempel tillhöra referenskategorin för 

cancer men även ha hjärt- och kärlsjukdom med besvär. Detta är något som kan ha 

påverkat den självskattade hälsan för referensgruppen. 

En nackdel med denna studie är att det inte finns någon information om vilken typ av 

besvär som anses när en respondent angett sig uppleva det i sin sjukdom. Det kan 

följaktligen skilja sig mellan respondenterna med vad som avses med besvär då de 

själva fick avgöra om de hade besvär eller inte av sin sjukdom. Detta är något som är 

viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultaten i denna studie även om det är den 

individuella upplevelsen av besvär och dess påverkan på den självskattade hälsan 

som är det relevanta i denna studie och inte vad besvären består i. Besvären kan 

exempelvis bestå i symtom och fysiska komplikationer för vissa medan det för andra 

kan handla om psykiska faktorer som gör att de upplever besvär i sin sjukdom. 

Reliabiliteten och validiteten i ett mått som självskattad hälsa bör diskuteras då hälsa 

i sig är ett komplext begrepp vilket gör det svårt att mäta. Det skiljer sig mellan 

personer vad de anser är hälsa och det finns många saker i vardagen som kan påverka 

hur personer väljer att skatta sin hälsa (Krause & Jay, 1994; Peersman et al., 2012). 

En problematik och svårighet med validitet i självskattad hälsa som mått är att det 

finns flera definitioner för hälsa. Trots detta är självskattning av hälsa ett av de mer 

välanvända måtten för att låta personer bedöma sin hälsa och det har bland annat 

visat sig påverka överlevnaden i sjukdom (Bardage et al., 2001). I denna studie ligger 

inte fokus på definitionen för hälsa utan på människors skattning av sin hälsa, oavsett 

definition av begreppet. Att det kan skilja sig mellan personer vad som vägs in vid 

självskattning av hälsan bör således inte påverka begreppets validitet. Vad gäller 

reliabiliteten beskriver Bailis et al. (2003) att personer vanligen lägger viss eftertanke 

vid en självskattning av sin egen hälsa. Vidare beskriver författarna att en förändring 

i den självskattade hälsan vanligen sammanfaller med förändringar i såväl den 
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fysiska som psykiska hälsan. Detta stärker reliabiliteten på måttet självskattad hälsa 

då det visar att personer vanligen gör en liknande skattning av sin hälsa så länge inga 

större negativa eller positiva händelser skett. I denna studie saknas det dock 

information om hur länge deltagarna med sjukdom haft denna sjukdom. En ny 

diagnostisering skulle enligt Bailis et al. (2003) kunna ha en direkt negativ effekt på 

den självskattade hälsan. 

Vad gäller övriga frågor om sjukdomar, alkohol, fysisk aktivitet, rökning och snus är 

frågor som liknade frågor från andra studier och kan jämföras med dem och bör 

således vara variabla och reliabla. Frågorna om alkohol kommer ifrån AUDIT vilket 

är ett instrument för att identifiera riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. 

Instrumentet består ursprungligen utav tio frågor (Socialstyrelsen, 2015b). I denna 

studie användes två av dessa frågor. 

7.2 Resultatdiskussion 

Depression med besvär samt hjärt- och kärlsjukdom med besvär var de 

sjukdomsgrupper som visade på högst odds för låg självskattad hälsa, OR= 6,333 

respektive 6,461 efter kontroll för ålder, kön och alkohol, fysisk aktivitet, rökning 

och snusning. Att depression med besvär var en av de två sjukdomsgrupper med 

högst odds för låg självskattad hälsa var ej förvånande då en god mental och psykisk 

hälsa har visat sig vara en viktig faktor vid självskattning av hälsan (Singh-Manoux 

et al., 2006). Sjukdomen påverkar hela livssynen negativt och kan ge känslor av 

håglöshet och hopplöshet vilket kan påverka upplevelsen av besvär i sjukdomen 

negativt och således även den självskattade hälsan. En amerikansk studie visade att 

personer med depression och tydliga symtom hade högre odds för att deras 

självskattade hälsa skulle sjunka över tid än de med sjukdomen utan dessa symtom 

(Han, 2002). Att det finns ett negativt samband mellan depressionssymtom och 

självskattad hälsan stärks även av en senare studie (Ambresin, Chondros, Dowrick, 

Herrman & Gunn, 2014). Symtom och komplikationer skulle även kunna vara en del 

av förklaringen för högt odds i hjärt- och kärlsjukdom med besvär. Exempelvis ger 

stroke komplikationer som tal-, minnes-, koncentrations- och rörelsesvårigheter. 

Detta kan vara komplikationer som kan vara svåra att bortse ifrån vid en skattning av 

hälsan. Oddskvoterna för låg självskattad hälsa i dessa två sjukdomar skiljer sig 

något från tidigare studier. En studie som inkluderade både depression och hjärt- och 

kärlsjukdomar visade att oddskvoterna för en låg självskattad hälsa var 8,1 för 

depression och 2,5 för hjärt- och kärlsjukdom (Molarius & Janson, 2002). Det finns 

även studier som har visat på 8 respektive 15,1 gånger högre odds för låg självskattad 

hälsa hos de med hjärt- och kärlsjukdom (Ho et al., 2007; Alexopoulos & Geitona, 

2009). Att resultatet i denna studie skiljer sig mot tidigare studier skulle kunna bero 

på att denna studie tar hänsyn till deltagarnas besvär i sjukdomen. De studier som 

refereras till har justerat för ålder och kön medan denna studie kontrollerar för dessa 

faktorer tillsammans med levnadsvanor, vilket skulle kunna ge en förklaring till 

skillnaden. En annan förklaring till att hjärt- och kärlsjukdom visar spretiga resultat i 

oddskvoter kan vara att det skiljer sig mellan studier vilka sjukdomar som 

inkluderats i begreppet hjärt- och kärlsjukdom. 

Astma och allergi är den sjukdom som visade på lägst OR för låg självskattad hälsa 

hos de med besvär i sjukdomen, OR låg på ungefär 2 vilket liknar resultat från 

tidigare studier (Molarius & Janson, 2002; Syk et al., 2012). Mavaddat och kollegor 



 

18 
 

(2014) visade på något lägre OR för astma och luftrörskatarr, 1,1. Ingen av dessa 

studier inkluderade allergi i sina analyser. Att astma och allergi är den 

sjukdomsgrupp som visade sig ha minst signifikant påverkan på den självskattade 

hälsan skulle kunna bero på att det är två sjukdomar som inte har särskilt stor 

inverkan på det dagliga livet även vid besvär i sjukdomen. Det finns idag effektiva 

mediciner för allergi för att bli av med besvär samt goda behandlingar för astma. 

Oddsen för en låg självskattad hälsa är högre för dem med besvär i sin sjukdom än 

för de utan besvär i sin sjukdom. I såväl den binära som den hierarkiska logistiska 

regressionen visar depression en signifikant skillnad i OR mellan de med och utan 

besvär, utan att konfidensintervallet för de två grupperna överlappar varandra. Hjärt- 

och kärlsjukdom visar en tendens till denna skillnad i OR i den binära logistiska 

regressionen, detta försvinner dock efter kontroll för ålder, kön och levnadsvanor. I 

den hierarkiska logistiska regressionen visar astma och allergi en tydlig skillnad i OR 

mellan de med och utan besvär i sin sjukdom, emellertid överlappar 

konfidensintervallet mellan dessa två grupper. Att det kan finnas en skillnad i 

skattning av den egna hälsan beroende på besvär eller inte har även framkommit i en 

ULF-undersökning (Undersökning av levnadsförhållanden). Där framkom det att 64 

% av de med en sjukdom och 35 % av de med svåra besvär i sin sjukdom skattade 

sin hälsa som hög (SCB, 2015). Denna undersökning tar dock inte hänsyn till typ av 

sjukdom och levnadsvanor. 

Det kan således vara så att det inte enbart är sjukdomen som är avgörande för hur en 

person skattar sin hälsa. Att anse sig ha besvär utav sjukdomen kan ha vara av större 

betydelse för den självskattade hälsan än enbart sjukdom. Detta resonemang stöds av 

att OR för de med besvär är relativt jämt i de sjukdomar som studeras, dock skiljer 

sig depression, astma och allergi samt hjärt- och kärlsjukdom något från mängden. 

Det stöds även av att det finns en signifikant skillnad mellan de med och utan besvär 

i sin sjukdom hos depression och astma och allergi. De tre begreppen illness, 

sickness och disease kan användas som förklaring till detta (Twaddle, 1994). Det 

saknas en bra översättning av dessa tre begrepp till svenska och därför kommer de 

engelska begreppen användas. Twaddle definierar disease som en fysisk felfunktion, 

till exempel en infektion eller diagnostiserad sjukdom. Illness definierar han som den 

subjektiva definitionen av hälsostatusen och känslan av kroppslig och mental 

funktion. Illness baseras på en självskattning av sin hälsa. Sickness beskrivs som den 

sociala identitet personen i fråga får i och med sin sjukdom och hur personer i 

omgivningen ser på en. Dessa tre begrepp är till viss del oberoende från varandra 

men det finns även ett förhållande mellan begreppen (Twaddle, 1994). Förhållandet 

mellan de tre sjukdomarna illustreras i Figur 1. En svaghet med Twaddles definition 

av disease är att den ej innefattar psykiska felfunktioner eller brister (Nordenfelt, 

1994). I denna studie räknas dock även depression in i begreppet disease. 

Detta resonemang kan även gälla komplikationer och symtom i sjukdom då tidigare 

studier visar att personer med diabeteskomplikationer skattar sin hälsa lägre än 

diabetiker utan komplikationer (Schmitz et al., 2013). 
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Figur 1. Illustrear förhållandet mellan illness, sickness och disase enligt Twaddle 1994. 

 

Sjukdomarna i denna studie har sin utgångspunkt i disease då det är sjukdomar som 

har diagnostiserats av en läkare. Resultatet visar att disease har en viss påverkan på 

den självskattade hälsan men att besvär har en större negativ effekt än enbart 

sjukdom. Det vill säga att illness har en större påverkan på den självskattade hälsan 

än enbart disease. I illness beskrivs ofta symtom som ursprunget till den dåliga 

hälsan och även besvär kan efter resultatet i denna studie kunna tänkas inkluderas. 

Flera av sjukdomarna visade på ett liknande OR efter kontroll för ålder, kön och 

levnadsvanor vilket indikerar att dessa faktorer inte har någon större påverkan på 

sambandet mellan sjukdom och självskattad hälsa. Det är endast depression med 

besvär som visar på en större skillnad i OR efter kontroll från 7,3 till 6,3 vilket 

indikerar att de signifikanta kontrollvariablerna, ålder, fysisk aktivitet eller rökning 

påverkar detta samband vilket ger ett visst underlag för hur insatser mot denna grupp 

kan utformas för denna grupp. Exempelvis skulle dessa insatser kunna syfta till att 

öka den fysiska aktiviteten hos de med depression. Enligt en review studie har fysisk 

aktivitet en positiv påverkan på depressions-symtom och därmed oddsen att skatta 

sin hälsa som låg (Teychenne, Ball, & Salmon, 2008) något som även skulle kunna 

gälla besvär i sjukdomen. 

7.3 Framtida studier 

Fler studier behövs som undersöker sambandet mellan självskattad hälsa och besvär i 

olika sjukdomar för att kunna uttala sig om det samband som återfunnits är kausalt. 

Det vore även av intresse närmare studera de som har besvär i sin sjukdom och ändå 

skattar sin hälsa som god. En möjlighet är att undersöka vilka faktorer det är som 

skiljer mellan dessa personer och de som skattar sin hälsa som dålig. Är det fysiska 

faktorer som symtom och komplikationer som skiljer dem åt? Eller finns det några 

psykologiska faktorer som skiljer dem åt, har de som skattar sin hälsa som god 

exempelvis en bättre coping förmåga? Genom att titta närmare på denna skillnad ges 

större underlag för hur preventiva insatser kan utformas för de med sjukdom. 

9. Slutsats 

Denna studie visar att de som har besvär av sin sjukdom har högre odds för en låg 

självskattad hälsa än de som har sjukdom utan besvär. Det verkar således som om 
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besvär i sjukdom har en större negativ effekt på den självskattade hälsan än enbart 

sjukdom. Resultatet visar också att det finns en skillnad mellan olika sjukdomar hur 

stor påverkan besvären har på den självskattade hälsan. Vissa av resultaten från 

analyserna i denna studie bör tolkas med viss försiktighet då konfidensintervallen är 

stora vilket indikerar på en viss osäkerhet i materialet. Genom att även kontrollera 

för ålder, kön och levnadsvanor ökar användbarheten av denna studie, det ger en 

större förståelse för de personer som lever med sjukdom och ger ett ökat underlag för 

riktade insatser mot personer med sjukdom. 
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sitt engagemang i mitt arbete. Jag vill också tacka Elisabeth Wilhelm för all hjälp 

med statistiken. Jag vill även tacka Anna Stadig och Karin Festin för hjälp med 

frågor kring Hälsolyftet och dess enkäter. 
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Bilaga 1 

Frågorna presenteras utifrån den ordning de kommer i respektive enkät. Det är fler 

frågor i varje enkät än vad som framkommer i denna bilaga, endast de frågor som 

inkluderats i studien presenteras i bilagan. 

E.2 Frågor inför hälsosamtalet 

Fråga 1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Någorlunda 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 

Fråga 2 Hur mycket rör du dig på fritiden? Om din aktivitet varierar mycket t ex 

mellan sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. 

 Stillasittande fritid 

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, handarbete, eller annan stillasittande 

fritidssysselsättning. 

 Måttlig motion 

Du ägnar dig åt promenader, cykling, vanligt trädgårdarbete eller liknande 

minst 4 timmar i veckan. 

 Ansträngande motion och träning 

Du ägnar dig åt jogging, motionssimning, gympa, skidåkning, tyngre 

trädgårdarbete eller liknande minst 2 timmar i veckan. 

 Hård träning 

Du ägnar dig åt hård träning som motsvarar tävlingsidrott inom till exempel 

löpning, simning, skidåkning eller liknande regelbundet och flera gånger i 

veckan. 
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Fråga 18 Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka? 

  Standardglas per vecka 

 

 

 

Fråga 19 Hur ofta dricker du som är kvinna 4 standardglas och du som är man 5 

standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle? 

 Aldrig 

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Så gott som dagligen 
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Fråga 20 Mina rökvanor 

 Jag har aldrig varit rökare 

 Jag har slutat röka för mer än 6 månader sedan 

 Jag har slutat röka för mindre än 6 månader sedan 

 Jag röker men inte dagligen 

 Jag röker dagligen 

 

 

 

Fråga 21 Mina snusvanor 

 Jag har aldrig varit snusare 

 Jag har slutat snusa för mer än 6 månader sedan 

 Jag har slutat snusa för mindre än 6 månader sedan 

 Jag snusar men inte dagligen 

 Jag snusar dagligen  

 

 

 

 

 

 

 

  Cigaretter/dag 

  Cigarrer/dag 

  Paket piptobak/vecka 

  Antal dosor/vecka 
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E.3 Frågor om livsvillkor, stress och hälsa 

Denna enkät gavs endast till dem som valt att delta i LSH-studien. 

E3.F1. Har du eller har du haft någon eller några av följande sjukdomar 

diagnostiserat av en läkare? Om ja, hur mycket besvär du har för närvarande? 

 

 Nej Ja, men inga 

besvär 

Ja, lätta 

besvär 

Ja, svåra 

besvär 

Hjärtinfarkt        

Stroke         

Kärlkramp         

Cancer         

Diabetes         

Kronisk 

lungsjukdom 
        

Reumatisk 

sjukdom 
        

Astma/Allergi         

Mag/tarmsjukdom         

Muskel/ledsjukdom         

Neurologisk 

sjukdom 
        

Njursjukdom         

Depression         

Annan psykisk 

sjukdom 
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Bilaga 2 

Tabellen visar oddskvoten för låg självskattad hälsa för de signifikanta 

kontrollvariablerna i block 2 i den hierarkiska logistiska regressionen för varje 

specifik sjukdom. 

Sjukdom Kontrollvariabel P-

värde 

ExpB –

Odds-

ratio 

CI, 95% 

Nedre Övre 

Hjärt- 

kärlsjukdom* 

Ålder 0,030 1,013 1,001 1,025 

Kön 0,024 0,763 0,603 0,966 

Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,250 2,344 4,505 

Rökning 0,001 1,875 1,309 2,687 

Cancer* Ålder 0,020 1,014 1,002 1,026 

 Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,313 2,389 4,593 

 Rökning 0,001 1,828 1,273 2,625 

Astma &  Ålder 0,001 1,020 1,008 1,032 

Allergi* Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,227 2,318 4,491 

 Rökning 0,001 1,891 1,308 2,734 

Mag- & Ålder 0,008 1,016 1,004 1,028 

tarmsjukdom* Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,242 2,331 4,507 

 Rökning 0,002 1,768 1,223 2,555 

Muskel- & Ålder 0,040 1,012 1,001 1,025 

ledsjukdom* Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,358 2,408 4,683 

 Rökning 0,004 1,730 1,191 2,515 

Depression* Ålder <0,001 1,021 1,009 1,034 

 Fysisk aktivitet ‡ <0,001 3,114 2,220 4,368 

 Rökning 0,031 1,518 1,039 2,217 

 Kvinna är referenskategorin 

‡ Fysiskt aktiva är referenskategorin 

 Icke rökare är referenskategorin 


