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Förord
Begreppen hälsa och ohälsa har definierats på många olika sätt i litteraturen. Det finns också
skilda uppfattningar om vad som orsakar viss fysisk och psykisk hälsa och ohälsa. I föreliggande
rapport beskrivs de föreställningar som gemene man har om (o)hälsa, vilket är ett viktigt komplement till de professionellas förklaringar, eftersom de samexisterar. Föreställningarna om
hälsa är av särskilt intresse, då det finns en brist på sådan kunskap.
Rapporten bidrar bland annat med kunskap om människors föreställningar om hälsa, ohälsa
och vården samt om hur hälsan skattas i olika åldersgrupper. Ett centralt resultat, som visas i
undersökningens alla delar, är sambandet mellan den fysiska och psykiska hälsan. Det psykosomatiska perspektivet behöver således fokuseras i ökad omfattning inom såväl hälso- och sjukvården som folkhälsoarbetet. Det visas också att de unga vuxna hade fler psykosomatiska besvär,
en sämre psykisk hälsa samt lägre social livskvalitet än personer i de övriga åldersgrupperna
liksom att kvinnorna, i synnerhet de unga kvinnorna, hade en sämre fysisk och psykisk hälsa
samt psykisk livskvalitet än de unga männen. Det finns således en ojämlikhet i hälsa mellan åldersgrupperna och könen.
Faktoranalysen visade att människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården kan beskrivas
i sex dimensioner: vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, hälso-egenmakt, jämlikhet och alternativmedicin. Det är viktigt att göra fördjupade studier bland annat om vad dessa
aspekter har för vidare innebörd för människor.
Människors vardagliga föreställningar om vad som har betydelse för deras hälsa är av vikt att
beakta i synnerhet av vårdgivare för att underlätta relationen mellan patient och vårdgivare.
Med en sådan kunskap kan det också bli lättare för vårdgivaren att exempelvis motivera individen att inta ett mer hälsomedvetet förhållningsätt eller att stärka handlingskraften i förhållande
till eventuella problem. I undersökningen visas att egenmakt, hälsomedveten livsstil, livsbalans
och livsinställning är centrala teman i människors föreställningar om hälsan. Som ett komplement till den traditionella inriktningen i folkhälsoarbetet mot livsstilsfrågor, skulle man kunna
fokusera på samtliga dessa aspekter. Det skulle vara en hälsosatsning i en mer holistisk anda.
Hälso- och sjukvårdens aktörer skulle även kunna ha en viktig roll att fylla när det gäller att lyfta
fram betydelsen av dessa aspekter för hälsan, för att leva upp till devisen om en ”hälsofrämjande
hälso- och sjukvård”.
Vår förhoppning är att denna rapport kan bidra med fördjupad kunskap om människors föreställningar om hälsa och ohälsa och särskilt om de samband som beskrivs finnas mellan den
psykiska och fysiska hälsan. Att även beakta lekmäns uppfattningar om hälsa och ohälsa innebär
att vi har ett nytt perspektiv att ta hänsyn till i folkhälsoarbetet.
Rapporten är utförd på uppdrag av HSN-förvaltningen. Författarna står själva för innehåll och
slutsatser.
Stockholm i december 2010
Catharina Barkman, Utvecklingschef
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Stockholms läns landsting
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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården (hälso- och sjukvård och alternativmedicin) samt hur dessa föreställningar förhåller sig
till självskattningar av fysisk och psykisk (o)hälsa och livskvalitet samt hur demografiska
faktorer samverkar med dessa variabler. Huvudintresset riktas mot unga vuxna mellan 1830 år, men även personer mellan 31-80 år inkluderas i undersökningen. I syfte att anlägga
ett helhetsperspektiv studerades olika åldersgrupper samt både fysiska och psykiska ohälsooch hälsoaspekter. Såväl kvalitativa som kvantitativa analysmetoder användes.
Studien baseras på en enkät som Statistiska centralbyrån skickade ut hösten 2008 till 4 000
slumpmässigt utvalda personer bosatta i Stockholms län (2 000 personer i åldersgruppenen
18-30 år och 2 000 personer i åldersgruppen 31-80 år). Totalt 1425 personer besvarade enkäten, 60 % kvinnor och 40 % män. Enkäten bestod av ett antal specifika frågor, olika mätinstrument och några öppna frågor. Tre grupper av variabler undersöktes: demografiska
variabler, vardagliga föreställningar om hälsa, ohälsa och vården, samt självskattningar av
olika hälsoparametrar.
En faktoranalys visade att människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården kan beskrivas i sex dimensioner: vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, hälso-egenmakt, jämlikhet och alternativmedicin.
Resultaten visade också att de unga vuxna lider av en högre grad av psykosomatiska besvär
och psykisk ohälsa samt har en lägre grad av psykisk och social livskvalitet än deltagarna i de
övriga åldersgrupperna. Dessutom uppgav de unga kvinnorna ett sämre fysiskt tillstånd, en
högre grad av psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa och en lägre grad av psykisk livskvalitet än de unga männen i studien. Det finns således en ojämlikhet i hälsa såväl mellan
åldersgrupperna som mellan könen.
De kategorier som utifrån den tematiska analysen, visade sig vara centrala i beskrivningarna
av vad som orsakar fysisk och psykisk hälsa och ohälsa är: fysiska aspekter, livsstilsaspekter,
psykiska aspekter, sociala aspekter, fritidsaspekter, arbets- och studie-aspekter, behandlingsaspekter, övriga aspekter samt multifaktoriella aspekter. Oftast var det inte en enskild händelse som uppfattades orsaka ohälsa eller hälsa, utan flera olika samverkande faktorer.
Några centrala övergripande teman som beskrevs ha en inverkan på hälsan kunde urskiljas:
egenmakt, hälsomedveten livsstil, livsbalans och livsinställning.
Ett centralt resultat, som visas i både de statistiska och i de tematiska analyserna, är sambandet mellan den fysiska och psykiska hälsan, vilket visar att det psykosomatiska perspektivet behöver fokuseras och användas i ökad omfattning inom såväl hälso- och sjukvården
som inom folkhälsoarbetet.
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1 Inledning
När man strävar efter att främja hälsan i befolkningen är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv på hälsa och ohälsa. I föreliggande studie ligger ett särskilt fokus på unga vuxna boende i Stockholms län mellan 18 och 30 år, men även personer i åldersgruppen mellan 31
och 80 år ingår i studien. Såväl ohälsoparametrar som hälsoparametrar har undersökts både
när det gäller deltagarnas psykiska och fysisk hälsa. Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder har använts. Syftet med studien var att ta reda på och beskriva människors vardagliga föreställningar om olika hälsorelaterade frågor såsom orsaker till hälsa och ohälsa
och hälsorelaterade beteenden. Studien är i sin utformning explorativ.
Studier av människors föreställningar har fått ett antal alternativa benämningar så som exempelvis ”folk psychology”, ”naive psychology”, ”lay theories”, och ”implicit theories” (se
t.ex. Fletcher, 1995; Heider, 1958; Hochwälder, 2000; Kelley, 1992; Wegner & Vallacher,
1977). Inom fältet har man undersökt skilda fenomen såsom vardagliga föreställningar om
vad som menas med t.ex. intelligens, kreativitet, vishet (Sternberg, 1985; Sternberg m.fl.,
1981) moral (Hochwälder, 1997), personlighet (Hochwälder, 1996; Schneider, 1973), neuroticism (Furnham, 1984), och patogenes (Werbart m.fl., 2002; Werbart & Levander, 1998).
Människors föreställningar styr delvis deras beteenden och dessa beteenden får olika konsekvenser för hälsan. I föreliggande studie har undersökts vilka komponenter som är centrala i människors föreställningar om vad som är av betydelse för att bibehålla hälsa och
motverka ohälsa. De framtagna komponenterna har även relateras till olika
(o)hälsoindikatorer såsom självskattad fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och livskvalitet. Som
bakgrundsfaktorer har ett antal demografiska variabler inkluderats, såsom kön, ålder och
sysselsättning. I nästa avsnitt kommer hälso- och ohälsobegreppet att belysas samt hälsoläget i befolkningen. Därefter beskrivs den teoretiska ramen som använts och slutligen redovisas tidigare studier och den forskning som gjorts inom området.

2 Bakgrund
2.1 Hälsobegreppet
Hälsa har definieras på många olika sätt, som ett tillstånd, en upplevelse, en resurs eller en
process (Medin & Alexandersson, 2000). WHO:s definition av hälsa från 1948 (som sedermera har reviderats) är väl känd: ”Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. Hälsa kan också
ses som en balans mellan en persons mål och handlingsförmåga (Nordenfelt, 1991). Det kan
även betraktas som det normala tillståndet som vi inte reflekterar över eftersom vi förutsätter att det ska vara så (”hälsan tiger still”) eller som Eriksson (1996) uttrycker det, något
”ursprungligt och naturligt”. Hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, där människan ses som
en helhet, kan kontrasteras mot ett biomedicinskt synsätt på hälsa. Bäckman (1989, s. 40)
beskriver hälsa utifrån ett holistiskt-/helhetsperspektiv:
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Hälsa är
ä inte avsaknad av sjuukdom, utan ett dynamiskt och harm
moniskt
jämvikttstillstånd meellan de inre och yttre fakktorerna hos individen. D
Den helhet som
m dessa del--faktorer bilddar bestämm
mer individeens plats påå hälsasjukdom
ms-kontinuum
met ’.

Bäckkman (ibid.) menar såled
des att männ
niskans hälssa är mer än
n endast frånnvaro av sjuk
kdom
och rrefererar till Antonovskyy (1991) som
m skriver attt hälsa och välbefinnand
v
de kan ses so
om ett
tillståånd av självfförverkligan
nde och att m
man behöveer en konstru
uktiv livskraaft och flexibilitet
för aatt kunna haantera olikaa livssituatiooner. Anton
novsky (1979
9) betonar, liksom Bäckman
(19899), att hälsan
n inte är ko
onstant utan
n att vi hela tiden rör osss mellan yttterlighetern
na helt
frisk och myckett sjuk.
m begrepp har
h definieraats på olika sätt.
s En defin
nition (Bergssten Brucefo
ors m.
Psykiisk hälsa som
fl., 20003) inbegriper följandee aspekter: 1 ) att kunna utveckla och
h hävda en eegen integritet, 2)
att ku
unna upprättthålla och bibehålla
b
socciala relation
ner, 3) att ha tillgång tilll varierandee psykiskaa förhållninggssätt samt 4)
4 att ha meedvetenhet om
o och tilltrro till sina eegna resurseer. Begrepp
pet psykisk ohälsa är offta brett anvvänt och kan
n omfatta alllt från självrrapporteradee psykiskaa symtom såsom oro, needstämdhet ooch stress tilll svåra psyk
kiska sjukdom
mar.

2.2 Hälsan i befolkn
ningen
Hur står det då till med hällsan i befolkkningen? Årr 2005 bedömde två treedjedelar av kvinna och tre fjärdedelar
fj
av
a männen i Stockholm
ms län sitt hälsotillstånnd som gottt eller
norn
ockholms lääns landstin
ng, 2006). Männen
M
bed
dömde såleddes sin allm
männa
myckket gott (Sto
hälsaa som bättree än kvinnorrna. Den sjäälvskattade hälsan
h
i åldeersgruppen 18-24 år haar försämrrats, i synnerrhet sedan år
å 1990 (Stoockholms län
ns landsting, 2007). År 1990 uppgaav 5 %
av dee unga kvinn
norna en hällsa som var ssämre än medelgod jäm
mfört med 222 % år 2006. Motsvaraande siffra fö
ör de unga männen
m
varr 10 % år 1990 och 17 % år 2006. O
Oron för den
n egna
hälsaan har ocksåå ökat väsen
ntligt i åldeersgruppen 16-29 år (U
Ungdomsstyrrelsen, 2007
7). De
psykoosomatiska symtomen (ont i mageen, ont i huvvudet etc.) har
h ökat staadigt sedan 1980taletss mitt, framfförallt bland
d de unga kviinnorna (ibiid.).
Den psykiska häälsan i befolk
kningen beskkrivs genereellt sett vara sämre än deen fysiska hälsan.
h
männen i ålldern 18-84 år hade, enlligt en undeersök34 % av kvinnorrna respektivve 24 % av m
ning som genom
mförts i Stockholms län
n för några år sedan, ett
e nedsatt ppsykiskt välb
befinde (Stockhollms läns lan
ndsting, 20066). Den psyykiska hälsan
n bland ungga människo
or har
nand
försäämrats i synn
nerhet jämfö
fört med i böörjan av nittiotalet (Soccialstyrelsen,, 2008; Statiistiska
centrralbyrån, 20005; Stockho
olms läns laandsting, 2007). Socialstyrelsen (20008) redovissar en
öknin
ng av självrapporterad ängslan, oroo och ångesst bland ung
ga mellan 1 6-24 år sam
mt fler
självm
mordsförsökk bland äldrre tonåringarr. Unga kviinnor rapporterar generrellt sett en sämre
s
psykiisk hälsa än männen. Ungdomsstyr
U
relsen (2007) har visat att
a 26 % av m
männen och
h 41 %
av kvvinnorna meellan 16-29 år ofta anseer sig vara sttressade. Om
m man ser ttill livskvalitteten i
befollkningen beeskrivs den vara sämsst bland dee unga meellan 16-29 som är arbetslösa/bbefinner sig i åtgärd elleer är utrikes födda (ibid..).
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s
reepresenta
ationer
2.3 Teoretissk ram - sociala
I föreeliggande stu
udie har som
m teoretisk rram använtss teorin krin
ng ”sociala rrepresentatio
oner”.
Mosccovici har myntat
m
detta begrepp
b
(Faarr & Mosco
ovici, 1984), som är ett aanvändbart tanket
system
m när man studerar määnniskors vaardagliga förreställningarr om hälsa ooch ohälsa. In
ntresset riiktas här mo
ot hur orsak
ker, objekt ooch händelser uppfattass och tolkas av individeer och
hur d
dessa tolkniingar reflektteras i derass föreställniingar och handlingar (M
Marková & Farr,
1995). I synnerh
het har man inom rameen för teorin
n om socialaa representaationer intreesserat
niskor uppfaattar orsakerr till ohälsa och olika hälsorisker. M
Med en reprresensig föör hur männ
tation
n avses en individs
i
inre konstrukttion av verk
kligheten (av
vseende t.exx. hälsa och sjukdom)) som innefa
fattar kognitiva aspekterr (kunskap, tankar
t
och föreställning
f
gar) liksom affektiva aaspekter (käänslor, uppleevelser och erfarenheter). De affek
ktiva aspekteerna är relatterade
till jaaget till skilllnad från de kognitiva som är relaaterade till allmän
a
kunsskap. Hall (1997,
(
p.61)) menar att de
d sociala reepresentation
nerna inneffattar en process där maan använder språket föör att skapaa mening kriing ett fenom
men. Det finns således inga objektt, människorr eller
händ
delser som har
h en sann eller
e
slutgiltiig mening. De
D sociala reepresentatioonerna behö
övs för
att m
människan skka kunna oriientera sig ooch kommun
nicera, genom att benäm
mna olika deelar av
den eegna världen
n och den de
d delar medd andra. Chaaib (1991, s.. 5) skriver oom sociala reprer
sentaationer utifråån Moscovicci’s teori:
Föör att anpassa sig till omvvärlden måstte människan skapa – koonstruera –
vaad som har kommit att kaallas represen
ntationer. Människan levver emellertid
d inte isolera
ad i sin omvvärld och fra
amförallt inte i ett sociallt tomrum.
Individens erfa
arenheter av omvärlden delas
d
– i konvvergens eller i konflikt –
divider. Reprresentationerrna är sålunda sociala. D
Deras föremeed andra ind
koomst förutsättter alltid ett tillstånd av kommunika
ation mellan olika individ
der. Det är en
e förutsättniing för grupppens möjligheet att tillsam
mmans definieera olika asp
pekter av sin m
miljö och tolka dess symb
boliska refereenser för att
slu
utligen ta ställlning till olikka fenomen i vardagslivett.

2.4 Vardaglliga föresställninga
ar om hälsa och ohälsa
Det h
hör således till människ
kans natur aatt tolka och
h ge mening
g åt olika fööreteelser i livet. I
föreliiggande stud
die har män
nniskors varrdagliga föreeställningar om hälsa ooch ohälsa underu
söktss. Föreställniingar kan beeskrivas som
m ’erfarenheeter och sociiala värderinngar som inttegreras tiill en given bild’ (Olin Lauritzen, 11997, s.11). Ålder, kultu
urell tillhörigghet, social klass,
utbild
dning, yrke m.m. har beetydelse när föreställnin
ngar formas och varierarr också med
d individen
ns livssyn och aktuellt hälsotillstån
nd. Människ
kors vardaglliga föreställlningar om hälsa
och oohälsa brukaar också ben
nämnas lekm
mannaföresttällningar. Det
D handlar om lekmän
ns förståelsse för och fö
örklaringar till
t hälsa ochh ohälsa i varrdagslivet, tiill skillnad m
mot förståelssen av
hälsaa utifrån ett professioneellt perspekttiv. Det pro
ofessionella perspektivett, som också kan
kallass det auktorriserade perrspektivet, hhar sitt ursp
prung i vetenskapliga ku
kunskaper, teeorier
om ooch definitio
oner av sjuk
kdom (Han
nsson Scherm
man, 1998). Det vardaggliga perspeektivet
9

vilar på erfarenh
heter av sjuk
kdom (ibid.) . Lekmanneen har egna idéer om häälsa, sjukdom
m och
ndling och gör utifrån dessa idéerr sina egna ställningstaganden (jm
mf. Calnan, 1987).
1
behan
Männ
niskors vard
dagliga föresställningar oom hälsa och ohälsa är, enligt Olinn Lauritzen (1997,
(
2001), antingen hämtade fråån det mediccinska kunskapsfältet elller är kultuurellt formad
de. De
påverkas av såväl filosoffiska, magisska, religiösaa som vetenskapliga upppfattningar (Malkan p
mquiist, 2000). Tamm
T
(1989) menar att varje person
ns upplevelse av hälsa ooch sjukdom
m är av
temp
porär karaktäär, men att vissa
v
aspekteer är allmänggiltiga och hållbara
h
överr tid:
Näär vi undersööker en indiviids eller en grupp
g
av indiividers uppfaattningar och
h
förreställningar om hälsa resspektive sjukkdom måste vi
v vara medvvetna om attt
vi vid undersökkningstillfälleet ”gör ett sn
nitt” i en stä
ändigt pågåeende process..
(Taamm, 1989, s.9)
s

Näraa förbundet med orsak
kstänkandet är skuld- och
o ansvarsfrågan (Hannsson Scherrman,
1998). Utifrån taanken att määnniskan sjäälv är ansvarrig för sin häälsa, t.ex. gennom sitt levvnadssätt, kkan den sjukke göras anssvarig för sin
n sjukdom och
o skuldbeläggas. Om orsakerna istället
förlägggs till omväärlden avlasttas personen
n från ansvaar och skuld.
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3 Syfte och frågeställningar
3.1 Syfte
Det huvudsakliga syftet med studien var att ta reda på hur boende i Stockholms län beskriver sina vardagliga föreställningar om hälsa och ohälsa och vården1 samt hur dessa föreställningar relaterar till olika självskattningar av fysisk och psykisk (o)hälsa samt livskvalitet. Ett
annat syfte var att ta reda på hur demografiska faktorer samverkar med dessa variabler.
Könsskillnader har särskilt beaktats. Huvudintresset riktas mot unga vuxna mellan 18-30 år,
men även personer mellan 31-80 år inkluderas i undersökningen.

3.2 Frågeställningar
1. Vilka faktorer föreligger i människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården?
2. Vilka skillnader finns det mellan unga vuxnas och äldre personers föreställningar
om hälsa, ohälsa och vården, liksom mellan könen?
3. Vilka skillnader finns det mellan unga vuxna och äldre personer när det gäller självskattad hälsa respektive ohälsa, liksom mellan könen?
4. Vilken relation finns mellan föreställningar om hälsa, ohälsa och vården och självskattad hälsa respektive ohälsa?
5. Vilka orsaker till egen fysisk och psykisk hälsa och ohälsa beskrivs av deltagarna i
studien?

1

Begreppet ”vården” innefattar här såväl konventionell hälso- och sjukvård som annan typ av vård som
ligger utanför denna arena, såsom alternativmedicinsk vård/behandling.
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4 Metod
4.1 Deltagare
I föreliggande studie deltog totalt 1 425 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18 – 80 år
bosatta i Stockholms län. I tabell 1 beskrivs deltagarna med avseende på följande sex demografiska variabler: ålder, kön, födelseort, civilstånd, utbildning och sysselsättning.
Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen med avseende på bakgrundsvariabler i termer av procent och antal (inom parentes)
Bakgrundsvariabler
Kön
Kvinna
Man
Födelseort
Sverige
Utomlands
Civilstånd b
Ensam
Har en relation
Utbildning
Högst gymnasium
Universitet / Högskola

Sysselsättning c
Ej sysselsatt
Sysselsatt

Alla a
(18-80 år)

18 – 30 år

31-50 år

51-65 år

66-80 år

59.8 (838)
40.2 (564)

62.3 (319)
37.7 (193)

61.3 (239)
38.7 (151)

58.3 (179)
41.7 (128)

52.2 (97)
47.8 (89)

84.2 (1180)
15.1 (221)

87.3 (445)
12.7 (65)

82.1 (321)
17.9 (70)

82.7 (254)
17.3 (53)

83.3 (155)
16.7 (31)

26.8 (376)
73.2 (1025)

34.8 (176)
65.2 (333)

17.4 (68)
82.6 (323)

24.8 (76)
75.2 (230)

28.0 (52)
72.0 (134)

53.7 (750)
46.3 (647)

57.5 (293)
42.5 (217)

42.7 (167)
57.3 (224)

56.4 (172)
43.6 (133)

62.0 (114)
38.0 (70)

21.6 (301)
78.4 (1094)

5.5 (28)
95.5 (480)

6.4 (25)
93.6 (363)

26.8 (82)
73.2 (224)

88.2 (164)
11.8 (22)

a

Genomsnittsåldern för hela undersökningsgruppen var ca. 43 år med en standardavvikelse på ca. 18
år. b Ensam: ogift/ej sambo, frånskild/separerad, änka/änkling. Har en relation: pojkvän/flickvän/
särbo, gift/sambo. c Ej sysselsatt: arbetslös, sjukskriven, förtidspensionerad/sjukpensionerad, ålderspensionerad. Sysselsatt: arbetar, studerar, sköter hushållet, tjänstledig (t.ex. föräldraledig), annat (t.ex.
militärtjänst).

4.2 Variabler
Den enkät som deltagarna fick besvara bestod av ett antal specifika frågor (t.ex. om födelseort), mätinstrument (som t.ex. mätte livskvalitet) och några öppna frågor. Föreliggande
rapport avgränsar sig till att enbart studera följande tre grupper av variabler: demografiska
variabler, vardagliga föreställningar om hälsa, ohälsa och vården, samt självskattningar av
hälsa.

4.3 Demografiska variabler
Sex demografiska variabler undersöktes: ålder, kön, födelseort, civilstånd, utbildning, och
sysselsättning. Ålder mättes som en kontinuerlig variabel, men för vissa analyser gjordes den
om till en variabel med fyra kategorier: 18-30 år (unga vuxna), 31-50 år, 51-65 år och 66-80
år. Kön angavs genom att sätta kryss i en ruta: ”man” eller ”kvinna”. Födelseort angavs genom att sätta kryss i en ruta ”i Sverige” eller ”utomlands”. Civilstånd hade fem svarsalter12

nativ som ordnades i två kategorier: ”ensam” (ogift/ej sambo, frånskild/separerad,
änka/änkling) och ”har en relation” (pojkvän/flickvän/särbo, gift/sambo). Utbildning hade
fyra svarsalternativ som ordnades i två kategorier: ”högst gymnasieutbildning” (grundskola
eller motsvarande, gymnasieutbildning eller motsvarande, annan utbildning: vilken…?) och
”universitet/högskola". Sysselsättning hade nio svarsalternativ som ordnades i två kategorier:
”ej sysselsatt” (arbetslös, sjukskriven, förtidspensionär/sjukpensionär, ålderspensionär) och
”sysselsatt” (arbetar, studerar, sköter hushållet, tjänstledig (t.ex. föräldraledig), annat; t.ex.
militärtjänst.

4.4 Föreställningar om hälsa, ohälsa och vården
4.4.1 Frågor med fasta svarsalternativ.
Utgångspunkten var att människor har föreställningar om vad som bidrar till att de är fysiskt och psykiskt friska eller får besvär och blir sjuka. Syftet var att finna de grundläggande
faktorerna bakom dessa föreställningar eller, med andra ord, kunna identifiera grundläggande kategorier föreställningar.
De två författarna och en medarbetare började med att förutsättningslöst generera drygt 100
påståenden om vad som kan tänkas bidra till att människor upplever sig fysiskt och psykiskt
friska eller får besvär och blir sjuka (t.ex. ”Att tänka negativt gör människor sjuka”, ”Ett
aktivt socialt liv gör att man håller sig frisk”), liksom frågor om egna hälsofrämjande strategier (t.ex. ”Jag söker själv information för att få tips på hur man ska sköta sin hälsa”). Dessutom inkluderades frågor om hälso- och sjukvården (t.ex. ”Jag förlitar mig oftast på det som
läkaren säger”) och alternativmedicin (t.ex. ”Jag tror att akupunktur kan bota många sjukdomar”). Samtliga påståenden granskades av 10 medarbetare2 med avseende på relevans och
formulering. Efter revidering fick 95 personer (88 kvinnor och 17 män i åldrarna 17 till 88
år, med en genomsnittsålder på 44 år) ange hur pass väl dessa påståenden stämde in på dem
på en 5-gradig Likert-skala som sträckte sig från ”inte alls” (0) till ”helt och hållet” (4). Efter
diverse statistiska analyser och med tanke på att inte ha för många frågor till huvudundersökningen behölls 40 frågor.
I huvudstudien användes samma 5-gradiga skala där respondenterna fick skatta hur väl de
40 påståendena stämde in på dem. Utifrån en rad explorativa faktoranalyser kunde de 40
frågorna reduceras till 21 frågor som laddade på sex meningsfulla faktorer. Dessa 21 frågor
och de sex faktorerna redovisas i Tabell 2. För fortsatta analyser beräknades för varje individ
ett medelvärde för var och en av de sex faktorerna.

2

Medarbetarna arbetade vid dåvarande Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting.
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4.4.2 Frågor med öppna svarsalternativ
För att få en djupare förståelse vad gäller deltagarnas attityder och föreställningar om hälsa
och ohälsa ställdes även fyra frågor med öppna svarsalternativ. Syftet med frågorna var att
utröna vad människor uppfattar är orsaken till deras fysiska och psykiska hälsa och ohälsa.

4.5 Indikatorer på hälsa och ohälsa med hjälp av självskattningar
Sju variabler - ordnade på tre områden – skattades avseende: fysiskt hälsotillstånd, psykosomatiska besvär (fysisk hälsa), psykiskt hälsotillstånd, generell psykisk ohälsa (psykisk
hälsa), samt den fysiska, psykiska, och sociala aspekten av livskvalitet (livskvalitet).

4.5.1 Fysisk hälsa
Fysiskt hälsotillstånd mättes med en fråga, som bl. a. i en variant använts av Hällström m.fl.
(2003). Respondenten ombads att besvara följande fråga: ”Hur bedömer du att ditt fysiska
hälsotillstånd är för närvarande?”. Svaren gavs på en 5-gradig Likert- skala som gick från
”mycket dåligt” (=0) till ”mycket bra” (=4)
Psykosomatiska besvär mättes med en uppsättning av 16 psykosomatiska besvär (t.ex. svår
trötthet, huvudvärk/migrän, magkatarr/magbesvär), frågor som tidigare använts av Theorell
(i Al-Saffar, 2003). Respondenten ombads här att besvara följande fråga: ”Har du haft känningar av några av följande besvär under de senaste tre månaderna?”. Svaren gavs på en 4gradig Likert skala, som gick från ”inte alls” (=0) till ”alltid” (=3). För varje individ summerades poängen för de 16 besvären, vilket resulterade i ett teoretiskt minimum på 0 poäng
och ett teoretiskt maximum på 48 poäng.

4.5.2 Psykisk hälsa
Psykiskt hälsotillstånd mättes med en fråga som använts av Hällström m.fl. (2003). Respondenten ombads att besvara följande fråga: ”Hur bedömer du att ditt psykiska hälsotillstånd
är för närvarande?”. Svaren gavs på en 5-gradig Likert skala, som gick från ”mycket dåligt”
(=0) till ”mycket bra” (=4)
Generell psykisk ohälsa mättes med General Health Questionnaire (GHQ12) som utarbetats
av Goldberg och Williams (1988). Instrumentet består av 12 frågor (t.ex. Har du de senaste
veckorna känt dig olycklig och nedstämd?”). Svaren gavs på en 4-gradig Likert-skala, där
värdet 0 stod för frånvaro av symptom och 3 stod för närvaro av symptom. För varje individ
summerades poängen för de 12 frågorna, vilket resulterade i ett teoretiskt minimum på 0
poäng och ett teoretiskt maximum på 36 poäng.

4.5.3 Livskvalitet
Livskvalitet mättes med en förkortad version av The Göteborg Quality of Life Scale som
ursprungligen utarbetats av Wiklund m.fl. (1990). Instrumentet består av 11 frågor som
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antas mäta den fysiska, psykiska och sociala aspekten av livskvalitet. Svaren gavs på en 7gradig Likert skala, som gick från ”mycket dåligt” (=1) till ”alldeles utmärkt” (=7).
Den fysiska aspekten av livskvalitet mättes med tre frågor om: hälsa, kondition, och aptit.
För varje individ beräknades ett medelvärde för dessa tre frågor, ett värde som kunde ligga
mellan ett teoretiskt minimum på 0 poäng och ett teoretiskt maximum på 7 poäng.
Den psykiska aspekten av livskvalitet mättes med fyra frågor om: humör, energi, tålamod
och självförtroende. För varje individ beräknades ett medelvärde för dessa fyra frågor, ett
värde som kunde resultera i ett teoretiskt minimum på 0 poäng och ett teoretiskt maximum
på 7 poäng.
Den sociala aspekten av livskvalitet mättes med fyra frågor om: hem och familjesituation,
bostad, arbetssituation, och ekonomi. För varje individ beräknades ett medelvärde för dessa
fyra frågor, ett värde som kunde anta ett teoretiskt minimum på 0 poäng och ett teoretiskt
maximum på 7 poäng.

4.6 Procedur
Enkäten skickades ut senhösten år 2008 av Statistiska centralbyrån till sammanlagt 4 000
slumpmässigt utvalda personer bosatta i Stockholms län. Utskicket bestod av 2 000 enkäter
till personer i åldersgruppen 18-30 år och 2 000 enkäter till personer i åldersgruppen 31-80
år. I utskicket ingick ett följebrev där det bland annat framgick att deltagandet var anonymt
och frivilligt. Dessutom bifogades ett frankerat svarskuvert. Efter cirka tre veckor fick samtliga 4000 personer en påminnelse samt en ny enkät och frankerat svarskuvert.
Den slutliga svarsfrekvensen blev 26% (n = 512) för åldersgruppen 18-30 år och 41% (n =
812) för åldersgruppen 31-80 år. Svarsfrekvensen för hela urvalet blev 36% (n = 1425). Av
dem som besvarade enkäten var 60% kvinnor och 40% män.
Projektet är granskat av en etikprövningsnämnden i Stockholm och har godkänts
(2008/5:7).

4.7 Analyser
Såväl kvantitativa som kvalitativa analyser genomfördes inom ramen för studien. De slutna
svarsalternativen i frågeformuläret analyserades med kvantitativa metoder och de öppna
svarsalternativen analyserades med kvalitativ metodik.

4.7.1 Statistiska analyser
För att besvara den första frågeställningen, dvs. för att undersöka om människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården kan ordnas i distinkta kategorier användes faktoranalys.
Syftet med faktoranalysen kan förenklat sägas vara att sammanfatta ett antal frågor som
statistiskt sätt hör ihop till några få utmärkande faktorer (dimensioner/begrepp). I förelig15

gande studie användes en så kallad principal komponent analys med varimax rotering. För
en grundläggande beskrivning av faktoranalys se t.ex. Kim och Mueller (1986).
För att besvara den andra frågeställningen dvs. för att undersöka om det förelåg skillnader
mellan åldersgrupper och kön när det gäller föreställningar om hälsa, ohälsa och vården
gjordes en variansanalys för oberoende mätningar med föreställningar om (o)hälsa och vården som utfallsvariabler. Skillnader mellan åldersgrupper följdes upp med Bonferrronis
post-hoc test och skillnader mellan män och kvinnor inom åldersgrupperna med oberoende
t – test. Genomgående användes 5% som högsta acceptabla signifikansnivå. För en grundläggande beskrivning av variansanalys se t.ex. Hassmén och Koivula (1996).
För att besvara den tredje frågeställningen dvs. för att undersöka om det förelåg skillnader
mellan åldersgrupper och könen med avseende på hälsa och ohälsa användes exakt samma
statistiska metoder som användes för att besvara den andra frågeställningen (se ovan).
För att besvara den fjärde frågeställningen dvs. vilka relationerna är mellan föreställningar
om hälsa, ohälsa och vården och självskattad hälsa respektive ohälsa användes bivariata korrelationskoefficienter och hierarkiska regressionsanalyser. Bivariata korrelationskoefficienter3 används för att uppskatta sambandet mellan två variabler, eller med andra ord, för
att studera hur starkt två variabler samvarierar med varandra. Hierarkiska regressionsanalyser används dels för att skatta hur en enskild prediktorvariabel relaterar till utfallsvariabeln
och dels för att skatta hur stor del av variationen i utfallsvariabeln som kan förklaras utifrån
variationen hos en viss mängd prediktorvariabler. För en grundläggande beskrivning av
korrelations- och regressionsanalys se t.ex. Kleinbaum m.fl. (1988).

4.7.2 Kvalitativa analyser
Av de totalt 1425 enkäter som besvarades var det 1240 personer som besvarade någon eller
några av de fyra öppna frågor som ställdes i enkäten och som berörde vardagliga föreställningar om fysisk och psykisk hälsa och ohälsa. Samtliga svar skrevs ner ordagrant och samlades i en textfil som kom att bli föremål för en tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och beskriva mönster (teman) i det datamaterial som undersöks (Braun & Clarke, 2006). Ett tema beskriver något betydelsefullt om materialet i förhållande till frågeställningen och kan sägas vara meningsbärare. Analysen syftar till att nå en
förståelse på ett övergripande plan, ibland kopplat till en teoretisk nivå. Tillvägagångssättet
var först att analysera enkätsvaren för varje enskild fråga för att därefter sammanfatta gemensamma teman fråga för fråga. Därefter inbegrep analysen en rörelse fram och tillbaka
över hela datamaterialet för att finna övergripande mönster/kategorier som omfattade samtliga frågor. De teman som identifierades reviderades tills dess att de kändes relevanta och
meningsfulla i förhållande till frågeställningarna och det empiriska materialet.
Citaten som återfinns i resultatdelen är ordagrant återgivna utifrån de svar som lämnades,
men kan ha justerats något vid språkfel. Dessa citat ska inte ses som representativa för samt3

Pearsons produkt-moment korrelationskoefficienter
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liga svar utan speglar både specifika och mer generella uppfattningar. Det kan således vara
bara en person som har en uppfattning som återges i texten eller några få, flera eller många.
Hur många som har en viss uppfattning är emellertid inte det mest väsentliga här, utan det
är istället bredden av svar och de olika teman som utkristalliseras utifrån denna mångfald
som är intressant, och vilket bidrar till en djupare förståelse av det fenomen som här är i
fokus. Det var fler kvinnor än män som besvarade de öppna frågorna, liksom övriga frågor i
enkäten, vilket kan ha bidragit till att fler av de citat som presenteras här kommer från kvinnorna.
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5 Resultat av de statistiska analyserna
5.1 Föreställningar om hälsa, ohälsa och vården
Syfte med faktoranalysen var att finna faktorer som grupperar ihop frågor som täcker
samma tematiska område. En serie faktoranalyser gjordes på de 40 frågorna som avsåg att
mäta människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården. Analyserna resulterade i följande sex faktorer som mättes med 21 frågor (se Tabell 2):
 Faktor 1 (Vårdtillit) mättes med fem frågor (fråga 1 – 5) och anses mäta tillit till vården.
 Faktor 2 (Kropp och psyke) mättes med fyra frågor (fråga 6 – 9) och mäter uppfattningar om relationen mellan kropp och psyke.
 Faktor 3 (Positivt förhållningssätt) mättes med tre frågor (fråga 10 – 12) och mäter i
vilken utsträckning personerna uppfattar att ett positivt och utåtriktat förhållningssätt påverkar hälsan gynnsamt.
 Faktor 4 (Hälso - egenmakt) mättes med tre frågor (fråga 13 – 15) och mäter i vilken
utsträckning personerna själva tar tag i frågor som rör deras hälsa.
 Faktor 5 (Jämlikhet) mättes med tre frågor (fråga 16 – 18) och mäter föreställningar
om hur förhållanden i samhället relaterar till människors hälsa och till möjligheter
att få vård.
 Faktor 6 (Alternativmedicin) mättes med tre frågor (fråga 19 – 21) och mäter förhållningssätt till alternativ-/komplementär medicin.
I Tabell 2 kan utläsas att egenvärdena för de sex faktorerna var större än ett och att de sex
faktorerna förklarade tillsammans ca 54 % av den totala variationen. Faktorladdningarna
visar att varje fråga huvudsakligen laddar på endast en faktor. Cronbach´s alfa koefficienterna för de sex faktorerna (0.67 – 0.50) visar på en något låg intern-konsistens.
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Tabell 2. Den slutliga faktoranalysen av föreställningar om hälsa, ohälsa och vården
Faktorer

Frågor

F1
Vårdtillit

F2
Kropp &
psyke

F3
Positivt
förhållningssätt

F4
Hälsoegen
makt

F5
Jämlikhet

F6
Alternativmedicin

1. Jag får oftast den hjälp jag behöver när jag besöker
sjukvården

.80

.03

.07

.01

-.09

-.09

2. Jag förlitar mig oftast på det som läkaren säger

.76

.14

.00

-.08

-.09

-.01

.73

-.10

.14

-.02

-.07

.07

.48

-.19

-.14

.02

-.23

-.06

* 5. Jag drar mig ofta för att söka hjälp hos läkare

.42

.02

-.22

.21

.05

-.03

6. Om man mår dåligt fysiskt påverkas också den psykiska hälsan

-.03

.71

.17

.10

.00

.07

7. Jag tror att oro kan leda till fysisk ohälsa

.02

.68

.28

-.01

.10

.16

.00

.67

.27

.07

.21

.09

-.04

.58

-15

.35

-.08

.03

.01

.12

.80

.02

.04

.10

11. Att tänka negativt gör människor sjuka

-.19

.27

.63

.02

-.08

.18

12. Ett aktivt socialt liv gör att man håller sig frisk

.13

.19

.59

.13

.21

-.07

13. Jag håller mig frisk/försöker att må bra genom att ha
en hälsosam livsstil (bra mat, inte röka, motion, etc.)

.21

.03

.16

.76

.01

.08

* 14. Jag rör inte på mig mer än jag måste

-.02

.09

-.05

.73

-.16

-.07

-.10

.16

.08

.62

.08

.12

.02

.08

.12

-.02

.76

-.03

-.14

.09

-.10

.07

.67

.12

-.22

-.04

.13

-.13

.60

.00

-.15

.12

.03

.13

.02

.78

20. Jag tror att akupunktur kan bota många sjukdomar

-.02

-.08

.32

.09

.20

.68

21. Om jag skulle få ont i ryggen tror jag att massage kan
hjälpa

.08

.27

-.06

-.09

-.08

.61

Egenvärden

3.44

2.55

1.70

1.32

1.20

1.08

% förklarad variation

16.40

12.13

8.11

6.28

5.73

5.16

Kumulativ % förklarad variation

16.40

26.53

36.64

42.92

48.65

53.82

Cronbachs alfa

0.66

0.67

0.61

0.58

0.50

0.54

3. Jag litar på att hälso- och sjukvården skall hjälpa mig
att bli frisk även om jag har besvär som är svåra att
beskriva
* 4. För att få bra vård inom hälso- och sjukvården
måste man ta saken i egna händer

8. Om man är ur balans psykiskt får man ett sämre immunförsvar
* 9. Jag ser kropp och psyke som separata delar som inte
har med varandra att göra
10. Bästa sättet att hålla sig frisk/må bra är genom positivt tänkande

15. Jag söker själv information för att få tips på hur man
skall sköta sin hälsa
16. Jag menar att det är de sociala orättvisorna som gör
folk sjuka
17. Jag tror att kvinnor får sämre behandling för sina
hjärtbesvär än män
18. Rika människor går förbi alla andra i vårdköerna,
det är min uppfattning
19. Om läkaren inte kan hjälpa till så kan jag tänka mig
att gå till en alternativmedicinsk behandlare (massör,
kiropraktor, zonterapeut, t.ex.)

* Svaren på denna fråga spegelvändes innan analysen.

Resultaten talar för att människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården kan bestå av
åtminstone de sex faktorerna: vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, hälso19

egenmakt, jämlikhet och alternativmedicin. Faktoranalysen visade att dessa faktorer är
ganska distinkta och lättolkade även om Cronbachs alfa koefficienterna visade att frågorna
inom respektive faktor inte är så högt korrelerade med varandra.

5.2 Indikatorer på hälsa och ohälsa med hjälp av självskattningar
För att undersöka om det förelåg skillnader mellan åldersgrupper och mellan könen användes en 4 (åldersgrupper) x 2 (kön) variansanalys för oberoende mätningar med självskattningar av de sex faktorerna av föreställningar om hälsa, ohälsa och vården som utfallsvariabler. Skillnader mellan åldersgrupper följdes upp med test för besked om statistisk signifikans4. Dessutom studerades skillnader mellan män och kvinnor inom åldersgrupperna med
oberoende t – tester. Genomgående användes 5 % som högsta acceptabla signifikansnivå.

5.2.1 Vårdtillit

Figur 1. Genomsnittliga värden på faktorn ”Vårdtillit” för kvinnor och män i fyra åldersgrupper.

Figur 1 visar skattningarna för faktorn ”Vårdtillit”. Om man bortser från indelningen utifrån kön så fanns det skillnader mellan gruppen 66-80 år och de tre övriga grupperna, där
den äldsta gruppen (66-80 år) hade en högre tillit till vården än de tre resterande. Det fanns
även signifikanta skillnader mellan könen för unga vuxna (18-30 år) där kvinnorna hade
lägre tillit till vården än männen.

4

Bonferronis post-hoc test
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F2 Kropp och psyke

5.2.2 Kropp och psyke

Figur 2. Genomsnittliga värden på faktorn ”Kropp och psyke” för kvinnor och män i
fyra åldersgrupper.

Figur 2 visar skattningarna för faktorn ”Kropp och psyke”. Om man bortser från indelningen utifrån kön, fanns det signifikanta skillnader mellan gruppen 66-80 år och de övriga
grupperna (där gruppen 66-80 år ansåg att det finns en svagare koppling mellan kropp och
psyke i jämförelse med de tre övriga) samt mellan unga vuxna (18-30 år) och gruppen 31-50
år (där de unga vuxna ansåg att det finns en svagare koppling mellan kropp och psyke jämfört med gruppen 31-50 år). Det fanns även skillnader mellan könen (förutom för den äldsta
åldersgruppen), där kvinnor i större utsträckning än män tror att kropp och psyke hänger
ihop.

5.2.3 Positivt förhållningssätt

Figur 3. Genomsnittliga värden på faktorn ”Positivt förhållningssätt” för kvinnor och
män i fyra åldersgrupper.

Figur 3 visar skattningarna för faktorn ”Positivt förhållningssätt”. Det förelåg skillnader
mellan åldersgrupperna samt en interaktion mellan åldersgrupper och kön. Om man bortser från indelningen utifrån kön så fanns det skillnader mellan unga vuxna (18-30 år) och de
tre övriga grupperna, där unga vuxna i mindre utsträckning uppfattade att ett positivt förhållningssätt bidrar till hälsa än de övriga tre grupperna. Det fanns även skillnader mellan
könen för gruppen unga vuxna (18-30 år), där män i mindre utsträckning än kvinnorna
ansåg att ett positivt förhållningssätt har ett samband med hälsan.
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5.2.4 Hälso-egenmakt

Figur 4.Genomsnittliga värden på faktorn ”Hälso-egenmakt” för kvinnor och män i
fyra åldersgrupper.

Figur 4 visar skattningarna för faktorn ”Hälso-egenmakt”. Om man bortser från indelningen utifrån kön så förelåg det skillnader mellan gruppen 31-50 år och gruppen 66-80 år,
där gruppen 31-50 år skattade en högre grad av hälso-egenmakt än gruppen 66-80 år. Det
visas också, om man bortser från indelningen i åldersgrupper, att kvinnorna uppger en
högre grad av hälso-egenmakt än männen. Det fanns signifikanta skillnader mellan könen i
gruppen unga vuxna (18-30 år) och för gruppen 51-65 år, där kvinnorna skattade en högre
grad av hälso-egenmakt än männen.

F5 Jämlikhet

5.2.5 Jämlikhet

Figur 5. Genomsnittliga värden på faktorn ”Jämlikhet” för kvinnor och män i fyra åldersgrupper.
Figur 5 visar skattningarna för faktorn ”Jämlikhet”. Om man bortser från indelningen utifrån kön, så fanns det skillnader mellan de unga vuxna (18-30 år) och de tre övriga grupperna (där unga vuxna hade lägre skattningsvärden, vilket innebär att de upplever samhället
som mer jämlikt jämfört med var och en av de tre övriga åldersgrupperna) samt mellan
gruppen 31-50 år och 51-65 år (där gruppen 31-50 år skattade lägre värden vilket innebär att
de upplevde samhället som mer jämlikt än gruppen 51-65 år). Om man bortser från indelningen i åldersgrupper så skattade kvinnorna högre på denna faktor. De upplever således
samhället som mindre jämlikt i jämförelse med männen. Skillnader mellan könen inom de
22

olika åldersgrupperna förelåg för unga vuxna (18-30 år) och för gruppen 31-65 år, där kvinnorna skattade högre dvs. upplevde samhället som mindre jämlikt i jämförelse med männen.

5.2.6 Alternativmedicin

Figur 6. Genomsnittliga värden på faktorn ”Alternativmedicin” för kvinnor och män i
fyra åldersgrupper.

Figur 6 visar skattningarna för faktorn ”Alternativmedicin”. Om man bortser från indelningen utifrån kön så förelåg det skillnader mellan den äldsta gruppen (66-80 år) och de tre
resterande, där den äldsta gruppen skattade betydligt lägre tilltro till alternativmedicin i
jämförelse med de tre resterande. Det framkom också att, om man bortser från indelningen
i åldersgrupper, att kvinnorna hade en större tilltro till alternativmedicin än männen. Variansanalysen visade på en interaktionseffekt, vilket innebär att hur skillnaderna mellan kvinnor och män ser ut med avseende på tilltro till alternativmedicin beror på vilken åldersgrupp som undersöks. Det fanns skillnader mellan könen inom de olika åldersgrupperna för
unga vuxna (18-30 år) och för gruppen 31-50 år, där kvinnorna i båda grupperna skattade
en större tilltro till alternativmedicin än männen.
Sammanfattningsvis, om vi fokuserar på unga vuxna, så visade resultaten följande:
1. Unga vuxna hade en lägre vårdtillit än den äldsta åldersgruppen (66-80 år). Bland
unga vuxna hade kvinnorna lägre tillit till vården än männen.
2. Unga vuxna ansåg att det finns en svagare koppling mellan kropp och psyke i jämförelse med gruppen 31-50 år. Bland unga vuxna ansåg kvinnorna i större utsträckning än männen att kropp och psyke är relaterade till varandra.
3. Unga vuxna uppfattade i mindre utsträckning än de övriga tre åldersgrupperna att
ett positivt förhållningssätt har en gynnsam inverkan på hälsan, männen i större utsträckning än kvinnorna.
4. Unga vuxna skilde sig inte från de övriga åldersgrupperna i fråga om hälso-egenmakt. Bland unga vuxna skattade kvinnorna en högre grad av hälso-egenmakt än
männen.
5. På faktorn jämlikhet hade de unga vuxna lägre skattningsvärden än de tre övriga åldersgrupperna, vilket innebär att de unga upplever samhället som mer jämlikt i jämförelse med de tre övriga åldersgrupperna. Bland unga vuxna skattade kvinnorna
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högre på denna faktor. De upplever således samhället som mindre jämlikt än männen.
6. Unga vuxna hade mer tilltro till alternativmedicin än den äldsta gruppen (66-80 år).
Bland unga vuxna hade kvinnorna en högre grad av tilltro till alternativmedicin än
männen.

5.3 Skillnader mellan unga vuxna och övriga åldersgrupper med
avseende på självskattningar av hälsa och ohälsa
5.3.1 Fysiskt hälsotillstånd

Figur 7. Genomsnittliga värden på frågan om fysiskt tillstånd för kvinnor och män i
fyra åldersgrupper.

Figur 7 visar skattningarna på frågan om fysiskt tillstånd (”Hur bedömer du att ditt fysiska
hälsotillstånd är för närvarande?”). Det fanns enbart skillnader mellan könen och om man
bortser från indelningen i åldersgrupper så bedömde kvinnorna sitt fysiska hälsotillstånd
som sämre än männen. Skillnader mellan könen inom de olika åldersgrupperna förelåg för
unga vuxna (18-30 år) och för den äldsta gruppen (66-80 år), där kvinnorna skattade sitt
fysiska tillstånd som sämre än männen.

5.3.2 Psykosomatiska besvär

Figur 8. Genomsnittliga värden på indexet som mäter psykosomatiska besvär för
kvinnor och män i fyra åldersgrupper.
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Figur 8 visar skattningarna för indexet som mäter psykosomatiska besvär. Om man bortser
från indelningen utifrån kön så fanns det skillnader mellan unga vuxna (18-30 år) och de
övriga tre åldersgrupperna, där de unga vuxna hade högre värden på indexet än de övriga
tre grupperna. Vidare visas i samtliga fyra åldersgrupper att kvinnorna hade högre värden
på indexet än männen.

5.3.3 Psykiskt hälsotillstånd

Figur 9. Genomsnittliga värden på frågan om psykiskt tillstånd för kvinnor och män i
fyra åldersgrupper.

Figur 9 visar skattningarna på frågan om psykiskt tillstånd (”Hur bedömer du att ditt psykiska hälsotillstånd är för närvarande?”). Om man bortser från indelningen utifrån kön så
fanns det skillnader mellan unga vuxna (18-30 år) och gruppen 51-65 och 66-80 år (där den
yngre gruppen mådde i snitt sämre psykiskt än de två äldre grupperna) samt mellan gruppen 31-50 år, 51-65 år och 66-80 år (där återigen den yngre gruppen mådde i snitt sämre
psykiskt än de två äldre). Kvinnorna mådde sämre än männen, om man bortser från indelningen i åldersgrupper. Skillnader mellan könen inom de olika åldersgrupperna förelåg
endast för unga vuxna (18-30 år), där kvinnorna beskrev sig må psykiskt sämre än männen.

5.3.4 Generell psykisk ohälsa (GHQ)

Figur 10. Genomsnittliga värden på indexet som mäter generell psykisk ohälsa för
kvinnor och män i fyra åldersgrupper.
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Figur 10 visar skattningarna av generell psykisk ohälsa. Om man bortser från indelningen
utifrån kön så fanns skillnader mellan unga vuxna (18-30 år) och de tre övriga åldersgrupperna, där unga vuxna uppgav en högre grad av generell psykisk ohälsa än de tre övriga
grupperna. Bortsett från indelningen i åldersgrupper, så uppgav kvinnorna en högre grad av
generell psykisk ohälsa än männen. Skillnader mellan könen inom de olika åldersgrupperna
förelåg för unga vuxna (18-30 år) och gruppen 31-50 år, där kvinnorna uppgav en högre
grad av generell psykisk ohälsa än männen.

5.3.5

Den fysiska aspekten av livskvalitet

Figur 11. Genomsnittliga värden på skalan som mäter den fysiska aspekten av livskvalitet för kvinnor och män i fyra åldersgrupper.

Figur 11 visar skattningarna som mäter den fysiska aspekten av livskvalitet. Det förelåg enbart skillnader mellan könen. Om man bortser från indelningen i åldersgrupper, bedömde
kvinnorna den fysiska aspekten av livskvalitet sämre än männen. Skillnader inom åldersgrupperna förelåg endast för den äldsta gruppen (66-80 år), där kvinnorna bedömde den
fysiska aspekten av livskvalitet vara sämre än männen.

5.3.6 Den psykiska aspekten av livskvalitet

Figur 12. Genomsnittliga värden på skalan som mäter den psykiska aspekten av livskvalitet för kvinnor och män i fyra åldersgrupper.

Figur 12 visar skattningarna på skalan som mäter den psykiska aspekten av livskvalitet. Om
man bortser från indelningen utifrån kön så fanns det skillnader mellan unga vuxna (18-30
år) och de tre äldre grupperna (där den yngre gruppen skattade en lägre grad av psykisk
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livskvalitet än de äldre) samt mellan gruppen 31-50 och de två äldre grupperna (där återigen
den yngre gruppen skattade en lägre grad av psykisk livskvalitet än de äldre). Kvinnorna
angav en lägre grad av psykisk livskvalitet än männen, om man bortser från indelningen i
åldersgrupper. Skillnader mellan könen inom de olika åldersgrupperna förelåg för unga
vuxna (18-30 år) och för gruppen 31-50 år, där kvinnorna skattade en lägre grad av psykisk
livskvalitet än männen.

5.3.7 Den sociala aspekten av livskvalitet

Figur 13. Genomsnittliga värden på skalan som mäter den sociala aspekten av livskvalitet för kvinnor och män i fyra åldersgrupper.

Figur 13 visar de genomsnittliga skattningarna på skalan som mäter den sociala aspekten av
livskvalitet. Det förelåg enbart skillnader mellan åldersgrupperna. Om man bortser från
indelningen utifrån kön så fanns det skillnader mellan unga vuxna (18-30 år) och de tre
äldre grupperna (där den yngre gruppen skattade en lägre grad av social livskvalitet än de
äldre) samt mellan gruppen 31-50 och de två äldre grupperna (där återigen den yngre gruppen skattade en lägre grad av social livskvalitet än de äldre).
Sammanfattningsvis, med fokus på unga vuxna, så visade resultaten följande:
1. Inga skillnader kunde påvisas mellan de unga vuxna och de tre övriga åldersgrupperna med avseende på fysiskt tillstånd. Unga vuxna kvinnor skattade sitt fysiska
tillstånd som sämre än männen.
2. Unga vuxna hade högre värden på det index som avsåg att mäta psykosomatiska besvär (dvs. skattade en högre grad av psykosomatiska besvär) än de övriga tre grupperna. Unga vuxna kvinnor skattade högre grad av psykosomatiska besvär än männen.
3. Unga vuxna skattade sitt psykiska tillstånd sämre än gruppen 51-65 och 66-80 år.
Unga vuxna kvinnor uppgav att de mådde psykiskt sämre än männen.
4. Unga vuxna skattade en högre grad av generell psykisk ohälsa än de tre övriga åldersgrupperna. Unga vuxna kvinnor uppgav en högre grad av generell psykisk
ohälsa än männen.
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5. Inga skillnader kunde påvisas mellan unga vuxna och de tre resterade åldersgrupperna eller mellan unga vuxna kvinnor och män på skalan som mätte den fysiska
aspekten av livskvalitet.
6. De unga vuxna skattade en lägre grad av psykisk livskvalitet än de äldre grupperna.
Unga vuxna kvinnor uppgav en lägre grad av psykisk livskvalitet än männen.
7. De unga vuxna skattade en lägre grad av social livskvalitet än de äldre grupperna.
Inga skillnader förelåg mellan unga vuxna kvinnor och män i fråga om social livskvalitet.

5.4 Korrelationskoefficienter
För att undersöka hur föreställningar om hälsa, ohälsa och vården relaterar till olika självskattningar av (o)hälsa, beräknades samband i form av Pearsons produkt-moment korrelationskoefficienter. I Tabell 3 visas dessa skattade samband.
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Tabell 3 Sambanden (i form av Pearsons produkt-moment korrelationskoefficienter) mellan
de sex faktorerna av föreställningar om hälsa, ohälsa och vården samt de sju indikatorerna på (o)hälsa, beräknat på hela undersökningsgruppen (n=1425). a
Variabler
1. F1 – Vårdtillit
2. F2 – Kropp och Psyke
3. F3 - Positivt förhållningssätt
4. F4 – Hälso-egenmakt
5. F5 – Jämlikhet
6. F6 - Alternativmedicin

1.

2.

.66
.05*

.67

.06*

.42*

.61

.29*

.14*

.58

.14*

.17*

-.04

.50

.29*

.27*

.13*

.19*
.27*

.04

.03

.05

-.01

.28*
.12*

.13*
.10*

.22*
.22*

-.04

.09*

.07*

-.04

.14*
.13*

.21*

.05

.06*

.38*

.24*

.00

.12*

.19*

.28*

.04

.08*

.21*

.05
.28*
.11*

3.

4.

7. Fysiskt hälsotillstånd
8. Psykosomatiska besvär
9. Psykiskt hälsotillstånd
10. Generell psykisk ohälsa
11. Livskvalitet – Fysiskt
12. Livskvalitet – Psykiskt
13. Livskvalitet – Socialt

a

I diagonalen presenteras Cronbachs alfa koefficienter.
minst 5% –nivån (tvåsidig prövning).

b

5.

.14*
.06*
.11*
.12*
.06*
.11*

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.54
-.04
.12*
-.02

b

i.a.
.56*

.04

.49*
.45*

-.02

.63*

-.02

.43*

-.02

.42*

.86
.59*
.58*
.56*
.52*
.50*

b

i.a.
.72*
.51*

.63*
.58*

.87
.48*
.60*
.55*

.74
.62*

.82

.61*

.67*

.72

i.a. : icke-applicerbar (p.g.a. av det bara finns en fråga). * Signifikant på

Tabell 3 visar att sambanden mellan de sex faktorerna av föreställningar om hälsa, ohälsa
och vården är relativt låga5. Bland annat kan utläsas att ju högre värden man skattat på faktorn vårdtillit desto lägre har man skattat på faktorn jämlikhet (-0.28), vilket innebär att en
högre grad av vårdtillit tenderar att gå hand i hand med en högre grad av upplevd jämlikhet.
De som upplever att det föreligger ett beroende mellan kropp och psyke tenderar även att
uppfatta att ett positivt förhållningssätt har goda effekter på hälsan, ha en högre grad av
hälso-egenmakt, och en större tilltro till alternativmedicin. Tilltron till att ett positivt förhållningssätt inverkar gynnsamt på hälsan tenderar även att relatera till en tilltro till alternativmedicin. Vidare visas att sambanden mellan de sju (o)hälsoindikatorerna är måttligt
starka6. I en förväntad riktning går sambanden mellan skattningarna av fysisk (o)hälsa (variabel 7 och 8) och psykisk (o)hälsa (variabel 9 och 10). En hög grad av fysisk (o)hälsa relaterar till en hög grad av psykisk (o)hälsa och en hög grad av fysiskt ohälsotillstånd (variabel
7) relaterar till en hög grad av psykosomatiska besvär (variabel 8). Det psykiska ohälsotillståndet (variabel 9) samvarierar med en hög grad av generell psykisk ohälsa (variabel 10).
De tre dimensionerna av livskvalitet (fysiskt, psykiskt och socialt: variabel 11, 12, och 13) går
hand i hand med varandra. En bättre fysisk och psykisk hälsa relaterar till bättre livskvalitet.
Det visas här också att sambanden mellan de sex faktorerna av föreställningar om hälsa,

5
6

(׀.05 ׀- ׀.42)׀
(׀.42 ׀- ׀.72)׀
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ohälsa och vården liksom att de sju (o)hälsoindikatorerna är låga7. En högre grad av vårdtillit, hälso-egenmakt och upplevd jämlikhet är relaterad till en högre grad av generell hälsa
(variabel 7–13). Tilltron till att ett positivt förhållningssätt har goda effekter på hälsan är
relaterad till ett bättre psykiskt hälsotillstånd (variabel 9) och generell livskvalitet (variabel
11, 12, och 13). Uppfattningen att det föreligger ett beroende mellan kropp och psyke är
relaterad till en högre generell psykisk ohälsa (variabel 10) och en tilltro till alternativmedicin till fler psykosomatiska besvär (variabel 8).
Sammanfattningsvis, sambanden visar bl.a. på följande.
1. Sambanden mellan de sex faktorerna av föreställningar om hälsa, ohälsa och vården
(å ena sidan) och de sju (o)hälsoindikatorerna är låga.
2. En hög grad av fysisk ohälsa hänger ihop med en hög grad av psykisk ohälsa.
3. En högre grad av vårdtillit, hälso-egenmakt, liksom upplevd jämlikhet är alla relaterad till en högre grad av generell hälsa.
4. De som upplever att det föreligger ett beroende mellan kropp och psyke tenderar
även att uppfatta att ett positivt förhållningssätt har goda effekter på hälsan, ha en
högre grad av hälso-egenmakt, och en större tilltro till alternativmedicin.
5. En tilltro till alternativmedicin är kopplad till något fler psykosomatiska besvär.

5.5 Regressionsanalyser
Hierarkiska regressionsanalyserna har genomförts för att undersöka hur bakgrundsvariablerna samt föreställningar om (o)hälsa och vården relaterar till olika skattningar av (o)hälsa.
Se tabell 4-10. Analysen visar dels hur en enskild prediktorvariabel relaterar till utfallsvariabeln (β) och dels hur stor del av variationen i utfallsvariabeln som kan förklaras utifrån variationen hos en viss mängd av prediktorvariabeln (R2).

7

(׀.00׀ – ׀.38)׀
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5.5.1 Det fysiska hälsotillståndet
Tabell 4. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med fysiskt hälsotillstånd som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om
(o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Fysiskt hälsotillstånd
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

.09**
.09**
-.04
-.02
.10***
.22***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

.17***
-.05
.04
.27***
-.02
-.04
13.59
6, 1370
.06
.06

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

.08**
.10***
-.03
-.03
.06*
.22***

21.78
12, 1364
.16
.10

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 4 kan bl. a. utläsas att ålder, kön, utbildning, och sysselsättning är relaterade till
det fysiska hälsotillståndet. Tabellen visar även att vårdtillit och hälso-egenmakt relaterar till
det fysiska hälsotillståndet.
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5.5.2 Psykosomatiska besvär
Tabell 5. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med psykosomatiska besvär som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om
(o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Psykosomatiska besvär
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

-.21***
-.21***
.09***
.02
-.10***
-.18***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

-.22***
.08**
-.06*
-.14***
.06*
.06*
25.16
6, 1370
.10
.10

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

-.20***
-.19***
.08***
.02
-.08***
-.20***

26.07
12, 1364
.19
.09

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 5 kan utläsas att samtliga bakgrundsvariabler, förutom civilstånd, är relaterade
till psykosomatiska besvär. Tabellen visar även att samtliga 6 faktorer av föreställningar om
(o)hälsa och vården är relaterade till psykosomatiska besvär.
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5.5.3 Det psykiska hälsotillståndet
Tabell 6. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med psykiskt hälsotillstånd som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om
(o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Psykiskt hälsotillstånd
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

.24***
.08***
-.07**
.08**
.05*
.14***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

.19***
-.14***
.12***
.15***
-.03
.01
16.83***
6, 1370
.07
.07

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

.22***
.07**
-.07**
.08***
.05*
.15***

19.40***
12, 1364
.15
.08

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 6 kan utläsas att samtliga bakgrundsvariabler är relaterade till det psykiska hälsotillståndet. Tabellen visar även att vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, och
hälso-egenmakt är relaterade till det psykiska hälsotillståndet.
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5.5.4 Generell psykisk ohälsa
Tabell 7. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med generell psykisk ohälsa som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om
(o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Generell psykisk ohälsa
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

-.23***
-.12***
.03
-.04
-.02
-.13***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

-.17***
-.12***
-.06*
-.15***
.08**
-.01
14.01***
6, 1370
.06
.06

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

-.23***
-.10***
.02
-.04
-.01
-.14***

17.29***
12, 1364
.13
.07

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 7 kan utläsas att ålder, kön, och sysselsättning är relaterade till generell psykisk
ohälsa samt att samtliga faktorer av föreställningar om (o)hälsa och vården, förutom alternativmedicin, är relaterade till generell psykisk ohälsa.
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5.5.5 Den fysiska aspekten av livskvalitet
Tabell 8. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med den fysiska aspekten av livskvalitet
som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om (o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Livkvalitet fysisk
β Steg 1

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

.17***
.08***
-.07**
.02
.05
.22***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

β Steg 2

.17***
.11***
-.07**
.01
-.01
.21***

.16***
-.06*
.05
.38***
-.06*
-.02
13.01
6, 1370
.05
.05

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

a

35.06
12, 1364
.24
.19

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 8 kan utläsas att ålder, kön, födelseort, och sysselsättning är relaterade till den
fysiska aspekten av livskvalitet. Tabellen visar även att vårdtillit, kropp och psyke, hälsoegenmakt och jämlikhet är relaterade till den fysiska aspekten av livskvalitet.
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5.5.6 Den psykiska aspekten av livskvalitet
Tabell 9. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med den psykiska aspekten av livskvalitet
som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om (o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Livkvalitet psysisk
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

.28***
.09***
-.02
.03
.02
.16***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

.21***
-.09**
.12***
.20***
-.04
.00
16.31
6, 1370
.07
.07

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

.26***
.09***
-.01
.03
-.00
.16***

23.33
12, 1364
.17
.10

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 9 kan utläsas att ålder, kön, och sysselsättning är relaterade till den psykiska
aspekten av livskvalitet. Tabellen visar även att vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, och hälso-egenmakt är relaterade till den psykiska aspekten av livskvalitet.
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5.5.7 Den sociala aspekten av livskvalitet
Tabell 10. Resultat från hierarkisk regressionsanalys med den sociala aspekten av livskvalitet
som utfallsvariabel och bakgrundsvariablerna samt de sex faktorerna av föreställningar om (o)hälsa och vården som prediktorvariabler.
Variabler

Livkvalitet psysisk
β Steg 1 a
β Steg 2

Steg 1: Bakgrundsvariabler
Ålder
Kön (Kvinna = 0, Man = 1)
Född i Sverige? (Sverige 0, Utomlands = 1)
Civilstånd (Ensam = 0, Sällskap = 1)
Utbildning (Högst gymnasium = 0, Universitet /Högskola = 1)
Sysselsättning (Ej sysselsatt = 0, Sysselsatt = 1)

.28***
.09***
-.02
.03
.02
.16***

Steg 2: Föreställningar om (o)hälsa och vård
F1: Vårdtillit
F2: Kropp och Psyke
F3: Positivt förhållningssätt
F4: Hälso-egenmakt
F5: Jämlikhet
F6: Alternativmedicin

.21***
-.09**
.12***
.20***
-.04
.00
16.31
6, 1370
.07
.07

F – värde för modellen
Frihetsgrader
R2
Förändring i R2
a

.26***
.09***
-.01
.03
-.00
.16***

23.33
12, 1364
.17
.10

β är standardiserade regressionskoefficienter. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Från tabell 10 kan utläsas att ålder, födelseort, civilstånd, och sysselsättning är relaterade till
den sociala aspekten av livskvalitet. Tabellen visar även att vårdtillit, positivt förhållningssätt, hälso-egenmakt, och jämlikhet är relaterade till denna aspekt av livskvalitet.
Sammanfattningsvis visar resultaten att studiens sex bakgrundsvariabler förklarade 5 – 12 %
av variationen hos de sju använda skattningarna av psykisk (o)hälsa. Dessutom visades att
de sex faktorerna av föreställningar om hälsa, ohälsa och vården förklarade 7 – 19 % av variationen hos de sju använda skattningarna av psykisk (o)hälsa, utöver vad som förklarats av
de sex bakgrundsvariablerna.
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6 Resultat av den tematiska analysen av de öppna frågorna.
6.1 Övergripande resonemang
I enkäten ingick fyra öppna frågor som rörde föreställningar om fysisk och psykisk (o)hälsa.
Det är svaren på dessa frågor som föreliggande framställning baseras på.
1.
2.
3.
4.

Om du har något fysiskt besvär – vad tror du är orsaken?
Om du huvudsakligen känner dig fysiskt frisk – vad tror du är orsaken?
Om du mår psykiskt dåligt i något avseende – vad tror du är orsaken?
Om du huvudsakligen mår psykiskt bra – vad tror du är orsaken?

Svaren på ovanstående fyra frågor analyserades. Efter genomläsning av samtliga svar utkristalliserades ett antal teman som avspeglar de aspekter som var mest centrala i beskrivningarna av vad som orsakar psykisk och fysisk hälsa och ohälsa.










Fysiska aspekter - inbegriper exempelvis arvet, kroppens hälsostatus, den kroppsliga
fysiologin och sådant som har en inverkan på kroppen.
Livsstilsaspekter - handlar om sömn, motion, kostvanor etc.
Psykiska aspekter - handlar om exempelvis livsinställning, personliga egenskaper,
coping, livshändelser och psykisk (o)hälsa.
Sociala aspekter - handlar främst om relationer och trygghet/otrygghet i olika avseenden (t.ex. boende, ekonomi).
Fritidsaspekter - handlar om intressen, fritidssysselsättning eller annat som engagerar.
Arbets- och studieaspekter - berör positiva och negativa sidor av arbets- och studielivet.
Behandlingsaspekter - inbegriper positiva och negativa konsekvenser av behandling
eller kontakt med vårdgivare/behandlare.
Övriga aspekter - är aspekter som inte direkt inryms i ovan nämnda kategorier.
Multifaktoriella aspekter - inbegriper flera av de aspekter som nämns ovan och som
förekommer i kombination med varandra.

I följande framställning redogörs för deltagarnas uppfattningar om vad som ger upphov till
(o)hälsa. De nio aspekterna som nämns kommer då att relateras till fysisk ohälsa, fysisk
hälsa, psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Det handlar således om i vilket avseende de nio olika
aspekterna uppfattas orsaka antingen hälsa eller ohälsa.
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6.2 Aspekte
er som up
pplevs ha
a betydelse för psy
ykisk och
h fysisk
(o)hälsa
a
6.2.1
1 Fysiska aspekter
6.2.1
1.1 Fysisk ohälsa
De fyysiska aspek
kter som up
ppfattades kkunna bidra till fysisk ohälsa
o
inbeggriper sådant som
arvett, besvär/sjukkdomar, fyssiska fel, yttrre faktorer (infektioner,
(
b
tungt arbette, felaktig belastning,, skada, gifteer), att vara spänd i krooppen, graviiditet, överv
vikt eller högg ålder. En vanlig
v
uppfa
fattning var att vissa kro
oppsliga bessvär är mer ärftligt betin
ngade än anndra. En kviinna i
undeersökningen uttryckte deet så här:
Jag tror att flera
a av de fysiskka besvär som
m jag har beeror på stresss och
högga prestationsskrav tidigare
re i mitt liv. I grunden ligg
gger generna, som
orsaakar hur besvvären yttrar ssig. (Kvinna, 68 år)

6.2.1
1.2 Fysisk hälsa
De fyysiska aspek
kter som an
nsågs bidra ttill fysisk häälsa var att vara
v
ung, avsspänd och ha
h bra
grundförutsättniingar i termer av arv, im
mmunförsvaar, kondition
n, vikt och ffysik. Sådant som
fy
ohälsaa var att tväätta händern
na ofta, klä ssig varmt och att
beskrrevs kunna förebygga fysisk
byggaa upp kropp
pen. Några ansåg
a
att dett kan vara bra
b att utsättta sig för bakkterier. Ärfttlighet
och ggoda förutsäättningar förr fysisk hälssa ansågs kunna kompensera för eett sämre levverne.
Sedan
n kan, som visas
v
i nedan
nstående cittat, även and
dra förhållan
nden ha betyydelse i sam
mmanhangget.
Orrsaker till fyssisk hälsa: G
Goda gener occh ett starkt immunförsva
i
ar,
t.eex. jag sporta
ar inte, drickker alkohol då
d och då, allmänt
a
ganskka
inaktiv. Kanskke också minn mammas hemlagade
h
mat
m och myckket
sallad till mateen. (Man, 27 år)

6.2.1
1.3 Psykisk ohälsa
De fyysiska aspek
kter som an
nsågs kunnaa leda till pssykisk ohälssa var framfförallt olika sjukdomsstillstånd occh besvär. Det
D kunde occkså handla om exempeelvis sömnbrrist, alkohollberoende, graviditet eller om såd
dant som kaan följa med åldrandet såsom orkeeslöshet, glö
ömska
n av deltagarrna berörde det senare:
och kkrämpor. En

Det är joobbigt och deeppigt att käänna kroppen
ns krafter avvta och att sm
märtor och
förslitnin
ngar tar ut sin
n rätt. Åldra ndet är jobbiigt även psyk
kiskt. (Kvinnna, 63 år)

39

6.2.1
1.4 Psykisk hälsa
Fysisska aspekterr som beskrrevs bidra tilll psykisk häälsa var sådant som att ha bra geneer, att
vara ung, pigg occh ha hälsan
n.
manfattandee kommenta
ar: Ärftliga aanlag beskreevs ha stor betydelse
b
förr den fysiska hälSamm
san. F
Fysiska besvvär och kräm
mpor ansågss även inverrka på den psykiska
p
hälssan i negativv eller
posittiv bemärkellse (det senare vid avsaaknad av beesvär). Åldrandet uppleevdes kunnaa föra
med sig negativaa konsekvensser för såväl den fysiska som psykisk
ka hälsan.

2 Livstilsa
aspekter
6.2.2
6.2.2
2.1 Fysisk ohälsa
De liivsstilsaspek
kter som deeltagarna i sstudien ansååg kunna orrsaka fysisk ohälsa var dåliga
d
matvvanor, vällevvnad, inaktivvitet, dåliga ssömnvanor, rökning, alk
kohol och annnat missbru
uk.

6.2.2
2.2 Fysisk hälsa
De liivsstilsaspek
kter som man uppfatta de hade bettydelse för den
d fysiska hhälsan föruttsätter
en viiss medveten
nhet om hälsosamma beeteenden. Mycket
M
av det som togs uupp handlad
de om
att gee kroppen avv sådant som
m upplevs varra bra, såsom
m träning, av
vslappning ooch bra matt (t.ex.
myckket fisk, vegeetarisk mat, ekologisk m
mat). Det han
ndlade också om att ätaa regelbundeet, vila
vid bbehov, sova bra
b och äta vitaminer.
v
A
Att leva i en sund miljö,, t.ex. på lanndet, ansågs också
kunn
na bidra till fysisk hälsa.. Att undvikka det som uppfattas
u
som dåligt varr också ett viktigt
v
temaa som berörd
des. Det som
m man ville uundvika varr oftast drog
ger, rökning och alkohol men
ocksåå sådant som
m har att görra med kosteen; en del näämnde kött, mättat fett ooch socker. Desssutom
m beskrevs vikten av måttlighet
m
m
med mat och
h alkohol. Några
N
få ansååg sig vara friska
trots en ohälsosaam livsstil på grund av tur eller braa gener. Visssa besvär occh sjukdomaar ank
ooch, menar man,
m kunna uppträda
u
oaavsett livsstill.
sågs lligga utanför den egna kontrollen
Jag tror
t
att om man
m lever ettt sunt liv blirr man mindre sjuk, föru tom
sjukd
domar som t.ex. hjärninfllammation, cancer
c
mm. (Man,
(
23 år)

6.2.2
2.3 Psykisk ohälsa
Livssstilsaspekterrna ansågs också ha beetydelse för den psykiska ohälsan. Deltagarnaa lyfte
upp d
de negativa konsekvensserna av ett oohälsosamt liv i betydellsen av exem
mpelvis dåligg mat,
alltföör mycket allkohol eller droger. Dett kunde ocksså handla om
m att inte fåå påfyllnad av
a sådant man ansåg sig behöva såsom
s
motioon, avslappn
ning och söm
mn. En sämrre livsstil besskrevs
na få konsekvvenser för hur
h man förhhåller sig till det dagliga livet:
kunn

När jag
j inte tränar tillräckliggt, då sover man
m sämre och blir mer neegativt inställd till vardagspro blem i ställlet för att ta det med en
klackkspark. (Kvin
nna, 22 år)
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6.2.2
2.4 Psykisk hälsa
Livssstilsaspekterrna har enligt en stor d el av dem so
om besvarad
de frågorna betydelse fö
ör den
psykiiska hälsan. Ett hälsosam
mt leverne iinnefattade framförallt bra kost, m
motion, god sömn,
s
bra samliv, vistellser utomhu
us, bra dagligga rutiner saamt måttligh
het vad gälleer födointag, godol liksom rök
kfrihet. Det kkunde även handla om att unna sigg t.ex. god mat. En
sakerr och alkoho
bra liivsstil beskreevs kunna vaara en ”buffe
fert” när livet inrymmer påfrestninggar.
Periooder då jag går
g ner litet i vikt och mootionerar, så mår jag gannska
myckket bättre pssykiskt och kklarar stress bättre och om jag äter ssunt
(köttt, frukt och grönt), menn inte så myycket bröd och
o kolhydraater.
(Man, 50 år)

Samm
manfattandee kommenta
ar: En osundd livsstil an
nsågs, enligt deltagarna i studien, kunna
k
bidraa till såväl fyysisk som pssykisk ohälssa. En bra livvsstil å andrra sidan kann fungera so
om en
”bufffert” när liveet inrymmerr påfrestninggar. De livssttilsfaktorer som
s
beskrevvs bidra till en
e bra
hälsaa var många och skiftan
nde och desssa uppfattnin
ngar förutsäätter en viss medvetenhet om
hälsoosamma beteeenden.

6.2.3
3 Psykisk
ka aspekterr
6.2.3
3.1 Fysisk ohälsa
De p
psykiska asp
pekter som togs
t
upp som
m orsaker tiill den fysisk
ka ohälsan vvar t.ex. obaalans i
livet, prestationsskrav, stresss, överanstrrängning, brrist på återh
hämtning ooch eget refflektemulans
randee, dålig beaarbetning avv livshändelsser, negativvt tänkande, depressionn, understim
samt känslor avv meningslö
öshet och m
maktlöshet. Det handlaade även om
m något up
pplevt
ma och anhörigs sjukdo
om eller dödd. Många hade
h
således noterat ett samband mellan
m
traum
den ffysiska och psykiska
p
hälssan.

Om jag är väldigt strressad, blomm
mar eksemen
n upp lättare. (Kvinna, 300 år)

Jag kan vara stressad, deprimeraad en längre period, må dåligt
d
på någgot sätt,
vilket kaan leda till sju
ukdom eller aandra kroppssbesvär. (Kvinna, 29 år)
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6.2.3
3.2 Fysisk hälsa
Vissaa av de psykkiska aspekteerna ansågs kunna få po
ositiva konsekvenser förr den fysisk
ka hälsan. D
Det handlad
de om att ku
unna hanteraa svårigheteer och påverka sitt liv, hha bra självk
kännedom,, självkänslaa, självförtroende, att varra tillfreds samt
s
att ha balans
b
i livett. Annat som
m togs
upp vvar positivt tänkande och
o att inte hha så myckeet livsstress.. Även här bbeskrevs ett samband
d mellan krop
pp och psyk
ke:

Enligt eggna upplevelser så tror jaag att om ma
an är lycklig psykiskt,
p
så bblir kroppen friskkare (Kvinna
a, 21 år)

Egen
nmakt, i form
m av att ha egna
e
resurseer för att han
ntera sitt liv
v, ansågs ha betydelse fö
ör den
fysiskka hälsan, säärskilt i kom
mbination meed andra hällsofrämjande aspekter:
Oftast känn
ner jag mig fysiskt
fy
frisk. FFörsöker tän
nka på hälsan
n, sköta migg så att jag
inte får ont i magen. Må
år bra i min ffamilj. Motiionerar regelb
bundet. Kännner en tillfredsställelsee med livet trrots svårighetter och motggångar. Känner att jag kann påverka!
(Kvinna, 522 år)

6.2.3
3.3 Psykisk ohälsa
Deltaagarna beskrrev sju, delvvis överlappaande, psykisska aspekterr som ansågss ha betydellse för
psykiisk ohälsa: 1)
1 negativa tankar,
t
2) obbalans, 3) en
n pressad liv
vssituation, 44) oro, 5) en
n svår
barnd
dom 6) psykkiska besvär och sjukdom
mar samt 7) personliga tillkortakom
t
mmanden.
m snarare änn möjligheteer, att
Mångga av de neegativa tankkarna handl ade om att se problem
känn
na besvikelsee, att inte ku
unna förlåta och gå vidaare, känslor av
a att inte ku
kunna påverk
ka sitt
liv occh tristess. Obalans
O
i vaardagslivet m
mellan t.ex. aktivitet och
h vila, arbette och fritid,, konflikteer leder till en
e dålig varrdagsrytm. E
En pressad livssituation
l
n beskrevs bbestå av kravv från
omgiivningen, men
m också inre krav som
m dikteras avv en hög am
mbitionsnivå.. Oron inbeggriper
en oro för egen
n och andraas sjukdom liksom för bostadssitu
uationen, arb
rbetet, ekonomin,
fö att inte duga
d
som määnniska. En svår barndo
om betyder ttraumatiskaa uppframttiden eller för
levelsser i barndo
omen, t.ex. på
p grund avv psykiskt sju
uka föräldraar, sexuellt uutnyttjande, våldtäkt eeller mobbn
ning. De psyykiska besvä r och sjukdoomar som deltagarna
d
sjjälva nämnd
de var
psykoos, neuros, ångest,
å
tvånggssyndrom, anorexi, dep
pression, needstämdhet, kris och sorrg. De
persoonliga tillkorrtakommand
den som exxemplifieradees i deltagarnas utsagoor var dålig självkänslla, dåligt sjäälvförtroendee och blygheet. Dit hör också
o
att intte lyckas se ttill de egna behoven, sätta gränseer, prioriteraa och planerra. För vissa är det svårtt att leva i nnuet. Myckett i benmakt:
skrivvningarna haandlade om brist på egen
Jag haar tappat koontrollen, liveet stör mig, jag
j styr inte över livet - då blir det
kaos och
o då mår i alla fall inte jag bra. (Ma
an, 22 år)
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Springeer bara på i gamla
g
vanorr och ser inte vad orsakern
na är till att man mår
dåligt och
o har inte genomfört
g
förrändringar. (Kvinna,
(
45 år)
å

Inte ssällan beskreevs en händelsekedja, däär en negativv händelse kunde
k
leda tiill en annan:
Stress geer sömnsvåriigheter som i sin tur får en
e att må psyykiskt dåligt. Livskris,
som att förlora jobbeet, kan utlösaa depression. (Kvinna, 56 år)

6.2.3
3.4 Psykisk hälsa
Sju p
psykiska asp
pekter, som delvis är övverlappandee, beskrevs bidra
b
till psyykisk hälsa. Dessa
är 1) medvetenh
het, 2) balans, 3) att varra tillfreds, 4)
4 en inre drrivkraft, 5) ooptimism, 6)
6 exinskaper.
stenttiella orsakerr och 7) perssonliga egen
h insikt om
m vad som har
h betydelsse för hälsann såsom att se till
Medvvetenheten innebär att ha
sina egna behov och ta hänssyn till kropppens signaler. Viktigt var
v också attt inte ha förr högt
da krav på sig själv. Dett beskrevs occkså ha betyydelse att om
mge sig medd människorr som
ställd
man tycker om. Mycket
M
av detta
d
kan ben
nämnas egen
nmakt.
Jag lyssnaar på min kroopp och mitt iinre, gör intee saker som ja
ag inte vill, uutan ser
till att mitt liv ser ut soom jag vill occh mår bra avv. (Kvinna, 51
5 år)

[Orsaker tilll psykisk hällsa]: Sluta täänka negativvt och sluta försöka
f
gå ttillbaka i
tiden. I ställeet bör man försöka
f
ordnna framtiden så gott man
n kan. Även oom man
fförsöker plan
nera sitt liv som
s
önskas, sskall man alldrig glömma
a att det blir som det
blir. (Kvinnaa, 29 år)

ansen som viktig för denn psykiska hälsan
h
De soom besvaratt frågorna i enkäten sågg också bala
exem
mpelvis när det
d gäller ak
ktiviteter kon
ntra återhäm
mtning och sådant
s
som har att göraa med
ekon
nomin, motio
onen, maten
n, sömnen, relationernaa och hemsiituationen. D
Det handlad
de om
att haa att ha ett bra
b tempo i vardagen
v
ochh inte för mycket
m
stress eller för måånga problem
m. Att
vara tillfreds med sitt liv inb
begriper att känna glädjje, tacksamh
het och att vvara nöjd med sig
dkommit. D
Det handladee också om att
a kunna taa livet med jämnj
själv och med deet man åstad
nga upp sig på småsakerr. Se nedansstående citat:
mod och inte hän
nre drivkraft
ft ansågs ock
kså vara vikttigt för den psykiska häälsan. Med ddetta avses att ha
En in
engaggemang, mo
otivation, en
nergi och en
n målinriktn
ning i livet. Optimism hhandlar om att se
möjliigheter iställlet för motggångar och hhinder, att fo
okusera på de
d bra sakerrna i livet occh låta
bli attt älta sådan
nt som inte går att påveerka. I följan
nde citat inrryms både aaspekten ”att vara
tillfreeds” och ”op
ptimism”.
Har en positiv
p
inställlning och ha r inte hängt upp mig på små saker. LLivet går upp
p
och ner. (Kvinna,
(
45 år)
å
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Det ffinns också existentiella
e
orsaker som
m ansågs ha betydelse fö
ör den psykiiska hälsan såsom
s
att käänna menin
ng i livet och
h tron på attt man självv har en vikttig plats att fylla. En gu
udstro
eller ett nyandliggt intresse nämndes
n
ockkså av någraa av de tillfrågade. Vissaa personliga egeno
vara viktiga
v
som att vara flexxibel, öppen,, ödmjuk, haa tålamod och att
skapeer beskrevs också
kunn
na förlåta. Vikten
V
av attt ha humor och en viss självdistanss betonades också. Desssutom
ansåggs en bra självkänsla, sjjälvkännedoom och ett bra
b självförttroende ha bbetydelse fö
ör den
psykiiska hälsan liksom
l
att haa en förmågga att hanteraa svårigheterr i livet.
manfattandee kommenta
ar: Många avv de tillfrågaade hade notterat ett sam
mband mellaan den
Samm
fysiskka och psykiiska hälsan och
o beskrev en rad psyk
kiska aspekteer som hade betydelse fö
ör den
fysiskka hälsan. Det
D som uppgavs ha betyydelse för deen psykiska ohälsan varr: negativa taankar,
obalaans, en presssad livssitu
uation, oro, en svår barrndom, psyk
kiska besvär
är och sjukd
domar
samt personliga tillkortakom
mmanden. D
De aspekter som beskreevs ha betyddelse för den
n psyhet, balans, aatt vara tillfreeds, en inre drivkraft, opptimism, exxistenkiskaa hälsan var: medvetenh
tiella orsaker och
h personliga egenskaperr. För den pssykiska hälsaan tycks livssinställningeen och
kt som fördees också oftaa fram
livssttilen ha särskkild betydelsse. Egenmakkt eller brist på egenmak
som orsak till hälsa respektivve ohälsa.

6.2.4
4 Sociala aspekter
6.2.4
4.1 Fysisk ohälsa
De so
ociala aspek
kter som nåågra av de ttillfrågade menade
m
kan ha betydelsse för den fysiska
fy
ohälssan var arbeetslöshet, miisshandel, attt flytta, skilsmässa, att ha
h småbarnn eller att varra ensamsstående med
d barn.

6.2.4
4.2 Fysisk hälsa
Mångga olika socciala aspekteer ansågs kuunna bidra till fysisk hällsa. Det kunnde handla om
o att
ha brra nära relattioner liksom
m en välfunggerande och
h kärleksfull familj. Viktten av att dee nära
och kkära mår brra lyftes oftta upp liksoom betydelsen av kärlek och ett bbra samliv. Några
N
nämn
nde också hur
h värdefulllt det kan vvar att ha ettt kärt husdjur. En viktig
ig del att det som
berörrdes handlaar om tryggh
heten i relaationerna, hemsituation
h
nen, boendeet, ekonomin
n och
arbettet. Följandee citat visar betydelsen
b
avv de goda näära relationeerna.
[Bidraar till fysisk hälsa]:
h
Ett rikkt socialt liv med människor som "lyft
fter" mig
och soom jag känneer gemenskapp med och tryygghet hos. (K
Kvinna, 20 årr)
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6.2.4.3 Psykisk ohälsa
De sociala aspekter som ansågs ha betydelse för den psykiska ohälsan var: 1) dåliga sociala
relationer, 2) en socialt utsatt situation och 3) socialt utanförskap
Dåliga sociala relationerna handlade mycket om konflikter med människor eller kriser i
förhållandet och separationer. En socialt utsatt situation inbegriper arbetslöshet eller svårigheter att få fast arbete, att inte ha en permanent bostad, ekonomiska problem, missbruk,
misshandel och rasism. Några menade att ett stort ansvar för barn, familj eller gamla föräldrar som behöver hjälp kan vara betungande. Dessutom inkluderades livsförändringar såsom
skilsmässa. Det sociala utanförskapet handlar bland annat om brist på sociala kontakter och
därmed även en bristande trygghet samt frånvaro av kärlek och närhet. En annan orsak till
psykisk ohälsa som berördes var att leva ensam utan barn. Även sociala svårigheter såsom
social fobi nämndes.

6.2.4.4 Psykisk hälsa
Det två sociala aspekter som särskilt framträder när orsaker till psykisk hälsa beskrevs var
1) det goda sociala livet i stort och 2) tryggheten.
Vad gäller det goda sociala livet i stort var det familjen, barnen, partnern, föräldrarna och
vännerna som är viktiga liksom att ha ett kärt husdjur. Det handlade om att älska och att
känna sig älskad, umgås med positiva människor och att bli bekräftad. För en del är det viktigt med ett stort socialt nätverk och mycket aktiviteter. Det sociala livet beskrevs också
kunna ersättas med TV, telefon och Internet enligt någon. Tryggheten inbegrep att ha en
stabil tillvaro med partnern, familjen och/eller andra personer, att ha ett fast arbete, ett bra
boende, en god ekonomi och att leva i ett välfärdssamhälle.
Sammanfattande kommentar: Vad gäller de sociala aspekterna beskrev deltagarna tryggheten, ekonomin, relationerna och arbetet som speciellt viktiga för såväl den fysiska hälsan som
ohälsan. Psykisk ohälsa hänger särskilt ihop med dåliga sociala relationer, en socialt utsatt
situation och socialt utanförskap. För den psykiska hälsan har det goda sociala livet och den
sociala tryggheten visats sig vara särskilt viktiga.

6.2.5 Fritidsaspekter
6.2.5.1 Fysisk ohälsa
Inga fritidsaspekter togs upp som orsaker till fysisk ohälsa.
6.2.5.2 Fysisk hälsa
Fritidsaspekterna har betydelse för den fysiska hälsan vilket i synnerhet inbegriper att vara
involverad i aktiviteter och olika sociala sammanhang. Betydelsen av utveckling, engagemang, stimulans, kreativitet och att ha roligt lyftes särskilt upp.

45

6.2.5.3 Psykisk ohälsa
Inga fritidsaspekter togs upp som orsaker till psykisk ohälsa.

6.2.5.4 Psykisk hälsa
Fritidsaspekterna var mest framträdande i relation till den psykiska hälsan. Det handlar då
om vikten av att ha intressen och göra saker (t.ex. resa, ha kulturella aktiviteter, gå kurser,
vara ute i naturen, träffa vänner) som skänker glädje, ger upplevelser och stimulans. Några
sade sig vilja ha mycket att göra på fritiden för att slippa känna efter hur de mår.
Sammanfattande kommentar: Inga fritidsaspekter togs upp i förhållande till ohälsan utan
endast i relation till hälsan, och då i synnerhet den psykiska hälsan.

6.2.6 Arbets-/studieaspekter
6.2.6.1 Fysisk ohälsa
Många av de arbets- och studieaspekter som togs upp som orsaker till fysisk ohälsa handlade om att ha för mycket arbete och leva under stress. Några andra omständigheter såsom
dålig ergonomi eller andra arbetsmiljöproblem (buller, damm, kemikalier t.ex.) beskrevs
också bidra till fysisk ohälsa.

6.2.6.2 Fysisk hälsa
De arbets- och studieaspekter som togs upp som orsaker till den fysiska hälsan handlar
framförallt om att trivas med arbetet eller studierna och att arbeta lagom mycket. Viktigt för
många är också att ha ett kreativt, utvecklande, stimulerande och meningsfullt arbete. Dessutom nämndes betydelsen av att ha använt skyddsutrustning och rätt arbetsteknik.

6.2.6.3 Psykisk ohälsa
Arbets- och studieaspekterna lyftes ofta fram i relation till den psykiska ohälsan. Det som
beskrevs var för stor arbetsbelastning, understimulans, tidspress, stora krav, låg kontroll,
bristande egen prestation och att ha ett svårdefinierat arbete. Dessutom kopplades en ovisshet om framtiden och en osäker ekonomi som egen företagare till psykisk ohälsa. Mycket
hade också att göra med ett bristande socialt klimat, konflikter och dåliga chefer. Andra
aspekter som berördes var bristande uppskattning, att ha fel jobb, att vara oförmögen att
arbeta samt att inte få tid över för familjen.

6.2.6.4 Psykisk hälsa
I förhållande till psykisk hälsa tog deltagarna upp flera arbets- och studieaspekter som var
motsatta till vad som beskrevs ha betydelse för den psykiska ohälsan. Dessa var; att ha ett
roligt, stimulerande, viktigt och kreativt arbete. Det beskrevs också vara betydelsefullt att ha
möjlighet att påverka arbetssituationen, känna tillfredsställelse med egna prestationer, få
uppskattning och stöd. Vikten av att ha en lagom arbetsbörda och ett lagom utmanande
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arbete beskrevs också liksom betydelsen av att ha bra kollegor och en bra chef. Det handlade
också om att inte bara leva för jobbet.
Sammanfattande kommentar: Arbets- och studieaspekterna ansågs ha betydelse för såväl
den psykiska som den fysiska hälsan, men i synnerhet för den psykiska hälsan. En tydlig
koppling mellan den fysiska och psykiska hälsan beskrevs av deltagarna.

6.2.7 Behandlingsaspekter
6.2.7.1 Fysisk ohälsa
Behandlingsaspekternas negativa konsekvenser för den fysiska hälsan handlade mest om
brister inom vård och behandling. Flera av de personer som ingår i undersökningen gav
som exempel biverkningar av läkemedel eller misslyckade operationer. En del ansåg att de
inte hade fått hjälp inom hälso- och sjukvården.

6.2.7.2 Fysisk hälsa
Behandlingsaspekternas positiva konsekvenser för den fysiska hälsan inbegriper att ha fått
bra hjälp av vårdgivare, uppsökt läkare i tid, följt sjukvårdens råd eller att ha fått medicin
som hjälpt. Några av deltagarna skrev att de fått hjälp av alternativ-/komplementärmedicinska behandlare.

6.2.7.3 Psykisk ohälsa
Vad gäller behandlingsaspekterna menade vissa av de tillfrågade att de drabbats av psykisk
ohälsa till följd av att man blivit illa bemött inom hälso- och sjukvården eller till följd av att
man själv (eller någon anhörig) inte fått hjälp. Några beskrev psykisk ohälsa som konsekvens av att ha blivit utsatt för misstag inom vården, såsom en misslyckad operation.

6.2.7.4 Psykisk hälsa
Rörande orsaker till psykisk hälsa tog deltagarna upp behandlingsaspekter som står i motsats till dem som ansågs leda till psykisk ohälsa, nämligen att ha en bra läkare, fått medicin
som hjälpt mot besvär eller ha erbjudits psykologsamtal. Några ansåg att en alternativmedicinsk behandling påverkat den psykiska hälsan positivt.
Sammanfattande kommentar: Vad gäller behandlingsaspekterna relaterades ohälsa till bland
annat brister i vård och behandling samt vårdgivarens dåliga bemötande. Hälsan sattes i
samband med att ha fått bra hjälp av vårdgivare.
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6.2.8
8 Övriga aspekter
a
Det vvar några övvriga aspekter som fram
mkom. En såådan är att inte
i beskrivaa någon orsak till
besväären, vilket kunde
k
bero på att man själv inte ko
ommit fram till någon oorsak, inte alls
a reflekteerat över dett eller på gru
und av en m
medicinsk osäkerhet krin
ng den aktueella sjukdom
m man
har.
Epilepssi - jag har liika litet som läkaren någgon tanke om
m orsaken (M
Man,
mellan 31-80 år)

Jag harr diabetes. In
ngen släkting har det. Harr haft det jäm
mt, svårt att ssäga
vad dett beror på. (K
Kvinna, 29 årr)

Någrra andra asp
pekter som togs
t
upp vaar att besvären är Guds vilja eller aatt besvären är en
”sign
nal” om att in
nte allt står rätt
r till.
Sjukdom tillhör
t
livet. För mig som
m troende ha
ar allting en mening, attt vi är
friska ellerr sjuka. Det är
ä en prövninng. (Kvinna, 40
4 år)

om tillfrågatts ansåg att mycket
m
hand
dlar om ifalll man vill blli sjuk
Fleraa personer blland dem so
eller inte. Ohälsaan uppfattad
des också kun
nna bero påå ren tur ellerr otur.
manfattandee kommenta
ar: Några avv de övriga aspekter
a
som
m framkom som förklarringar
Samm
till häälsa respektiive ohälsa ärr att inte besskriva någon
n orsak till besvären, att turen och oturen
o
har bbetydelse förr hälsan sam
mt att det han
ndlar om ifaall man vill bli
b sjuk ellerr inte. Övern
naturliga kkrafter beskrrevs också haa en inverkaan.

6.2.9
9 Multifaktoriella aspekter
a
De flesta orsakerr till (o)hälsaan som beskr
krevs var mu
ultifaktoriellaa eftersom ddet oftast intee bara
var en enskild häändelse som
m uppfattade s ligga bako
om hälsa resp
pektive ohällsa, utan en komg. Här visas ett urval avv citat
binattion av olikaa faktorer sååsom arv, livvsstil och livvsinställning
som illustrerar dessa
d
multifaaktoriella förrklaringar.

9.1 Fysisk ohälsa
6.2.9
Mångga olika aspekter beskreevs ha betyddelse för den
n fysiska ohäälsan. Ofta fr
framhölls attt olika
slags besvär har olika genes och iblandd beskrevs en
n tydlig kop
ppling mellaan ett visst besvär
b
v
vissa
orsaker
r.
och
Migrän
n - stress är orsaken. Hu vudvärk - littet sömn, för lite vätska/m
mat.
(Man, 22 år)
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6.2.9
9.2 Fysisk hälsa
Det ssom ansågs ha betydelsse för den fy
fysiska hälsaan refererar ofta till olikka strategierr som
utveccklats i syftee att hålla sigg frisk. Utifrrån svaren kan
k konstateras att det äär en mängd
d olika
orsakker som lyftees fram och som samverrkar med varrandra:
Olika orsaker: är laktovegetari
l
ian, äter myycket ekologissk mat, cyklaar nästan
överalllt dit jag ska
a, har jobbatt mig igenom
m svåra händelser tidigaare i livet,
kännerr att jag skap
par mitt liv occh kan påverrka det. (Kvin
nna, 50 år)

Det haar många an
nledningar [tiill den fysiskka hälsan], dä
äribland maaten, motion, ärrftliga gener och hur friskk man är psyykiskt. Fysisk
k hälsa berorr på olika
saker helt
h enkelt. (M
Man, 21 år)
)

6.2.9
9.3 Psykisk ohälsa
Vid fflera olika beelastningar i livet kan deet, enligt svaaren, bli svårrt att hanterra situationeen och
man kan drabbaas av psykissk ohälsa. D
Deltagarna tog
t ofta upp
p sambandeet mellan pssykisk
kter beskrevs relatera tilill psykisk ohälsa,
o
ohälssa och en dålig livsstil, men även aandra aspek
vilkett man ser exxempel på i följande
f
citaat:

Dåligtt självförtroen
nde, stress, ddålig sömn, för
f lite motio
on, för myckeet ensamhet, ossäkerhet på sig
s själv, meddia som alltid verkar vilja skrämma uupp, oroa
oss och
h få oss att känna
k
att vi inte duger soom vi är, att allt är så upppstressat.
(Kvinn
na, 28 år)

9.4 Psykisk hälsa
6.2.9
Olikaa aspekter beskrevs
b
sam
mverka för att psykisk hälsa ska uppnås.
u
Livssinställningeen, de
sociaala relationerrna och livssstilen har en
n särskild bettydelse.
Att man
m har en poositiv roll i ssitt privata och arbetsliveet och kännerr att man
gör deet som är vikktigt för sinaa nära och samhällets medlemmar [bbidrar till
psykissk hälsa]. Äveen att man kkan påverka sin
s situation, att man äteer rätt och
motionerar både kropp
k
och huvvud. (Kvinna
a, 48 år)

manfattandee kommenta
ar: Det är ofttast inte en enskild
e
händ
delse som upppfattades orsaka
o
Samm
hälsaa eller ohälsaa, utan flera olika faktorrer såsom arv, livsstil och livsinställlning, något som
talar för att det är
ä komplexa processer attt skapa men
ning kring.
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6.3 Syntes
Om man sammanfattar det som av deltagarna beskrevs ligga till grund för fysisk och psykisk
hälsa och ohälsa, är det några teman som är speciellt framträdande.

Egenmakt, hälsomedveten livsstil,
livsbalans och livsinställning

Dessa fyra teman är relaterade till såväl till den psykiska som fysiska hälsan och ohälsan, och
de är sådana som individen själv oftast kan påverka och som, om de saknas eller har en negativ slagsida, bäddar för ohälsa. Det finns naturligtvis andra viktiga aspekter som inte är
påverkbara i samma utsträckning, såsom arvet och uppväxtvillkoren. Egenmakt, hälsomedvetenhet vad gäller livsstilen, balans i livet och livsinställningen är emellertid sådana
aspekter som är gemensamma för många och som oftast är påverkbara och därför lyfts de
fram här.
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7 Sammanvägt resultat
Om man sammanför resultaten från de statistiska analyserna och den tematiska analysen av
de öppna frågorna finner man att det är några teman som sammanfaller eller åtminstone
har beröringspunkter med varandra. Faktoranalysen sorterade fram dimensionerna ”kropp
och psyke”, ”positivt förhållningssätt” och ”hälso-egenmakt”, vilka är faktorer med betydelse för hälsan som sammanfaller med de aspekter som framkom i analysen av deltagarnas
öppna svar. Den korrelationsanalys som gjordes visade på signifikanta samband mellan
respondenternas psykiska och fysiska hälsa. Ett liknande samband stod också att finna i den
tematiska analysen.
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8 Sammanfattande resultatdiskussion
8.1 Diskussion i förhållande till faktoranalysen
Människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården består, enligt fynden från den faktoranalys som gjordes, av sex faktorer: vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt,
hälso-egenmakt, jämlikhet och alternativmedicin. Här följer en sammanfattning och diskussion utifrån dessa faktorer.
Faktorn vårdtillit avser den tillit som människor hyser till vården och vårdgivare i stort. Det
har visat sig att 59 % av befolkningen i Stockholms län har förtroende för sjukvården
(Stockholms läns landsting, 2006). Bland yngre är förtroendet något lägre än bland de lite
äldre (Ungdomsstyrelsen, 2007), vilket också framkommer i föreliggande studie, där det
också visas att kvinnorna hade något mindre vårdtillit än männen. Högst tillit hade den
äldsta åldersgruppen. Det är svårt att uttala sig om vad detta beror på, men den egna erfarenheten av att vara nöjd med den hjälp man fått inom vården torde föra med sig en högre
grad av vårdtillit. Det kan också vara en generationsfråga (yngre är mer kritiska). De personer som gav uttryck för stor tillit till vården tenderade att skatta en högre grad av generell
hälsa. För att få människor att känna en högre grad av vårdtillit skulle det behövas mer öppenhet och bättre information om vården och dess behandlingsmetoder. Det finns också ett
behov av information om det kvalitetsutvecklingsarbete som sker inom hälso- och sjukvårdens alla områden samt om de utvärderingar som äger rum, och som allmänheten borde
kunna få ta del av.
En annan faktor som framkom i analysen var den som benämns kropp och psyke, en faktor
som beskriver individernas tilltro till att det finns ett samband mellan fysiska och psykiska
faktorer och att ett sådant samband har betydelse för vår hälsa. Inom den psykosomatiska
medicinen är detta tema centralt. Lerner menar att en individs biologiska och psykiska
egenskaper, dennes livsupplevelser och de sociala sammanhang personen ifråga lever inom
påverkar såväl etiologin som förloppet vid en sjukdom (Lerner, 1999). Det visas i föreliggande studie att respondenterna uppfattade ett tydligt samband mellan den psykiska och
fysiska hälsan. De unga männen hade emellertid en svagare tilltro till detta samband än de
unga kvinnorna. Ett flertal andra studier har påvisat sambandet mellan kropp och psyke.
Söderqvist och Bäckman (1988) har exempelvis visat att en stor livskontroll bidrar till färre
psykosomatiska besvär. Även en hög känsla av sammanhang i livet (Antonovsky, 1979) har
visats ha samband med bättre hälsa och livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2006; Svartvik
m.fl., 2002). Enligt Eysenck (1993) kan psykosociala faktorer till och med kan förutsäga
sjuklighet och dödlighet i cancer och hjärtsjukdom. De som beskrev att det fanns ett samband mellan kropp och psyke tenderade även att uppfatta att ett positivt förhållningssätt har
goda effekter på hälsan, skattade högre hälso-egenmakt och hade en större tilltro till alternativmedicin.
Nära relaterad till faktorn ”kropp och psyke” är faktorn positivt förhållningssätt. Analyserna
avslöjade att de unga vuxna, särskilt de unga männen, i mindre utsträckning än övriga åldersgrupper hade en tro på att ett positivt förhållningssätt har gynnsamma effekter på häl-
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san. Ju högre åldersgrupp man tillhör desto mer tror man på detta samband. Enligt de analyser som gjorts tycks denna uppfattning hänga ihop med en något högre skattat psykiskt
hälsotillstånd och generell livskvalitet, däremot inte med en bättre fysisk hälsa. Ett flertal
studier har visat att människors livsinställning har en inverkan på hälsan, såväl den psykiska
som den fysiska (t.ex. Fredriksson & Häggström, 1994). Scheier och Carver (1987) har kunnat påvisa ett samband mellan optimism och olika positiva hälsorelaterade variabler, alltifrån mindre fysiska symtom till ett bättre tillfrisknande från hjärtoperation. I en metaanalys
har Rasmussen och Scheier (2009) visat ett samband mellan optimism och en god fysisk
hälsa. Utvecklandet av ett positivt förhållningssätt visas således vara av vikt för hälsan enligt
dessa studier. I föreliggande studie påvisas dock inte något samband mellan deltagarnas tro
på att ett positivt förhållningssätt har positiva effekter på hälsan och den fysiska hälsan, men
det kan bero på att någon faktisk skattning av deltagarnas positiva förhållningssätt inte har
gjorts.
Ytterligare en faktor som framkom i faktoranalysen var det som här benämns hälsoegenmakt, vilket handlar om det egna ansvaret för hälsan som man tar. Man kan, som Hansson Scherman (1998) skriver, ha en ”icke-behandlande relation” till sina besvär som präglas
av passivitet och brist på ansvarstagande, eller en ”behandlande relation” där individen är
aktiv och ansvarstagande. Att ta egna beslut när det gäller behandlingen, att söka alternativa
behandlingar, fråga efter en ”second-opinion” eller skaffa sig egen information är olika sätt
där hälso-egenmakten kommer till uttryck. Media har en stor inverkan på människors hälsobeslut, men Sanders m. fl. (2007) pekar på att människor inte är passiva konsumenter av
hälsobudskap, utan gör egna tolkningar av dessa. Resultaten i föreliggande studie talar för
att hälso-egenmakten i de yngre åldersgrupperna är starkare än i den äldsta åldersgruppen,
liksom att de unga kvinnorna beskriver en högre grad av hälso-egenmakt i jämförelse med
de unga männen. Enligt annan forskning har kvinnor generellt sett visat sig vara mer
hälsomedvetna än män (se t.ex. Näslund, 1996) och ett samband mellan hälsoresurser
egenmakt har visats exempelvis av Cowley och Billings (1999). Hälso-egenmakten kan bidra
till positiva konsekvenser för såväl den psykiska som fysiska hälsan, något som resultaten i
föreliggande studie talar för. Att den psykiska hälsan påverkas gynnsamt av egenmakt har
även framkommit i andra studier (Jeanneau m.fl., 2006). På vilket sätt skulle man då kunna
värna om människors hälso-egenmakt? Personal inom hälso- och sjukvården skulle kunna
ha en viktig roll att fylla, till exempel genom att stärka patientens handlingskraft i förhållande till sina problem. I detta sammanhang är ett aktivt och empatiskt lyssnande från personalens sida viktigt för att förstå hur patienten definierar sin situation (jmf. Åsbring, 2003).
Faktoranalysen sorterade fram en dimension som kan kallas jämlikhet, vilket handlar om
individernas känsla för huruvida samhället är jämlikt eller ojämlikt avseende den behandling man får inom sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen (1982) läggs tonvikt på: ”en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Detta innebär lika vård för lika behov, oavsett social position och köpkraft. En jämlik sjukvård inbegriper även lika bra vårdkvalitet för alla (Burström, 2009). Dahlgren (2010) menar att det inte är kartlagt om höginkomsttagare har kortare väntetider än låginkomsttagare till den offentligt finansierade vården, men hänvisar till en undersökning genomförd i Danmark (Sundhetsministeriet, 2000)
som visat att så är fallet. Det har också framkommit att det finns skillnader i Sverige vad
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gäller vårdens kvalitet för olika patientgrupper (Sveriges kommun- och landstingsförbund,
2009). De yngre deltagarna i föreliggande undersökning, männen i högre grad än kvinnorna, upplevde mindre ojämlikhet än de äldre. De tycks helt enkelt uppfatta samhället som
mer jämlikt än vad de äldre gör. Denna upplevelse av rättvisa och jämlikhet i samhället
visade sig också samvariera med faktorerna vårdtillit och en bättre generell hälsa. Man kan
tänka sig flera förklaringar till varför undersökningens yngre deltagare skattat en relativt
hög uppfattning av jämlikhet. Kan det förhålla sig så, att den personliga erfarenheten av att
bli jämlikt respektive ojämlikt behandlad speglas i resultaten (de yngre har mindre ”vårderfarenhet”) eller har vi här att göra med en mediabild som får yngre personer att se förhållandena inom vården som mindre problematiska än vad äldre personer gör? En alternativ,
och mer existentiell, förklaring har att göra med unga människors förmodade känsla av att
inte se sjukdom som så näraliggande som kanske äldre gör. Det är emellertid svårt att ge
några svar på dessa frågor. Här krävs fördjupade undersökningar. Viktigt är emellertid att
kontinuerligt göra uppföljningar kring jämlikhetsförhållandena inom hälso- och sjukvården.
Tilltron till alternativ (komplementär) medicin var en annan faktor som framkom i analysen. Inom Stockholms län har, enligt Hanssen m.fl. (2005), 49 % av befolkningen prövat
någon form av alternativmedicinsk behandling såsom massage, kiropraktik, healing etc. Fler
kvinnor än män och fler med högre utbildning använder sig, enligt Hanssen m.fl., av sådana
behandlingar. Även i föreliggande studie noteras att kvinnorna har en högre tilltro till alternativmedicin än männen, allra mest gällde detta de unga kvinnorna. Furnham (2007) har
visat att unga män som har en positiv inställning till vetenskap är minst benägna att använda sig av alternativmedicin. Vicent och Furnham (1996) har kommit fram till att människor uppsöker alternativmedicinska behandlare bland annat för att dessa upplevs ha en helhetssyn på problemen och bättre behandling än annan behandling som man prövat. I föreliggande studie visas att de personer som ser ett samband mellan kropp och psyke har en
större tilltro till alternativmedicin, vilket är logiskt. Forskningen kring alternativmedicinens
betydelse för befolkningen är eftersatt i Sverige och skulle kunna utvecklas betydligt, exempelvis genom att undersöka dessa behandlingars effektivitet och patientnytta.

8.2 Diskussion i förhållande till övriga statistiska analyser
Korrelationsanalyserna (tabell 3) visade på signifikanta samband mellan den psykiska och
fysiska hälsan och att de olika ohälsoparametrarna hänger ihop. Variansanalysen indikerade
att de unga vuxna inte skilde sig från de tre övriga åldersgrupperna vad gäller skattat fysiskt
tillstånd, men de hade fler psykosomatiska besvär samt en högre grad av psykisk ohälsa än i
man hade i de högre åldersgrupperna. De unga hade dessutom en lägre livskvalitet vad gäller psykiska och sociala aspekter. Dessa resultat är samstämmiga med resultat från annan
forskning. Den psykiska hälsan bland unga beskrivs vara sämre än i andra åldersgrupper
(Socialstyrelsen, 2008; Stockholms läns landsting, 2007, Ungdomsstyrelsen, 2007) och livskvaliteten i befolkningen har visats vara sämst bland de unga mellan 16-29 år (Ungdomsstyrelsen, 2007). I föreliggande studie framkom även att den psykiska hälsan och de psykiska
och sociala aspekterna av livskvaliteten är bättre ju äldre individerna är. Frågan är bara om
detta förhållande håller i sig när dagens unga har blivit äldre. Som det ser ut idag måste
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satsningar till för att i synnerhet de unga vuxnas psykiska hälsa ska förbättras. De ungas liv
innehåller flera sårbarhetsmoment och det är viktigt att de får tillräckligt stöd i att hantera
de livsvillkor som de lever under, exempelvis genom att tillskapa olika mötesplatser där
dessa frågor kan ventileras (Åsbring, 2010). Kvinnorna, och i synnerhet de unga kvinnorna,
skattade både en sämre fysisk och psykisk hälsa än männen. Liknande resultat har framkommit i tidigare undersökningar (Socialstyrelsen, 2008; Stockholms läns landsting, 2007;
Ungdomsstyrelsen, 2007). Kvinnorna hade även en lägre grad av psykisk livskvalitet än
männen. Det finns således en ojämlikhet i hälsa mellan kvinnorna och männen.
Om man betraktar de sex kategorierna från faktoranalysen och hur de relaterar till ohälsoparametrarna kan man konstatera att både en hög grad av vårdtillit och en hög grad av hälsoegenmakt är kopplade till en bättre generell hälsa. Dessutom kan man notera att de som
uppfattade att ett positivt förhållningssätt har goda effekter på hälsan skattade ett bättre
psykiskt hälsotillstånd och generell livskvalitet. Sysselsättning, ålder och kön visade sig vara
särskilt viktiga demografiska variabler med betydelse för såväl den fysiska som den psykiska
hälsan.

8.3 Diskussion i förhållande till den tematiska analysen
Utifrån respondenternas svar om vad de uppfattade ligga till grund för psykisk och fysisk
hälsa och ohälsa framträdde åtta olika teman. Dessa teman är: fysiska aspekter, livsstilsaspekter, sociala aspekter, fritidsaspekter, arbets- och studieaspekter, behandlingsaspekter,
övriga aspekter och multifaktoriella aspekter. Aspekterna är påverkade av den kulturella
kontext vi befinner oss i. Det finns, inom forskningen, ett antal förklaringsmodeller som
tagits fram utifrån människors uppfattningar om vad som påverkar ohälsan, även i viss mån
kring vad som orsakar hälsa.

8.3.1 Vardagliga föreställningar om ohälsa
Richt (1994) tar upp biologiska, sociokulturella, epidemiologiska och teleologiska förklaringar samt förklaringar kopplade till människors handlingar. Mycket av Richts tänkande
skulle kunna appliceras på föreliggande studie. Mercado-Martinez och Ramos-Herrera
(2002) har undersökt människors föreställningar om orsaker till diabetes. Många av de personer som ingick i studien ansåg att deras diabetes berodde på en kombination av personliga, strukturella (samhälliga), sociala, ekonomiska och emotionella faktorer. Ofta fanns en
koppling till deras erfarenheter och problem i det dagliga livet och det handlade ofta om
deras arbete, relationer, fritid och familjeliv. Dessa resultat överensstämmer i stort med de
resultat som framkom i föreliggande analys av deltagarnas öppna svar. Lekmäns, patienters
och professionellas uppfattningar om orsaker till depression har undersökts av, till exempel
Kuyken m.fl. (1992). Biologiska/medicinska orsaker beskrevs liksom sådant som handlade
om förluster i livet, ouppfyllda förhoppningar, stress, traumatiska livshändelser och dåligt
socialt stöd. En annan orsak till depression som beskrevs var att vara en känslig personlighetstyp. Dessa skiftande förklaringar finner vi också i föreliggande studie. Risør (2009) menar att förklaringarna till depressioner dels utgår från varje individs personegenskaper, dels
orsakas av allmänmänskliga frågor som berör mening och sammanhang i livet. I förelig55

gande studie finns exempel på båda, vilket visar att resultaten har en koppling till Antonovskys teori KASAM (1979). En klassisk studie av vardagliga föreställningar om ohälsa baseras
på intervjuer med medelålders arbetarklasskvinnor i Skottland (Blaxter, 1983). Bland dessa
kvinnor ansågs infektioner vara den vanligaste orsaken till kroppsliga besvär. Andra faktorer som berördes var arv, miljön, sekundära effekter av besvär, stress, graviditet, menopausen, trauman och kirurgiska ingrepp. I en senare studie har Blaxter (1993) visat att även
psykologiska orsaker, såsom åsidosättande av egna behov och individuell sårbarhet, beskrevs kunna orsaka ohälsa. De flesta av de aspekter som nämns av Blaxter togs också upp av
deltagarna i föreliggande undersökning, men här framträder sambandet mellan kropp och
psyke än tydligare. Pill och Scott (1982) har också gjort intervjuer med kvinnor. Hälften av
dessa kvinnor ansåg att orsakerna till deras ohälsa berodde på deras egna beteenden, något
som tyder på självinsikt och även viss självförebråelse. Även i föreliggande undersökning
beskrev de tillfrågade vissa besvär som självförvållade, såsom de livsstilsrelaterade, medan
andra besvär, såsom de ärftliga, ansågs ligga utanför den egna kontrollen (jmf. Hansson
Scherman, 1998). Vissa besvär och tillstånd beskrevs således vara mer påverkbara än andra.
Både Blaxter (1983) och Pill och Scott (1982) framhåller att komplexa, multifaktoriella beskrivningar ofta används för att förklara besvär. Även föreliggande undersökning visar att så
är fallet. Ofta var det flera olika betingelser som ansågs ge upphov till hälsa respektive
ohälsa, vilket talar för att meningsskapandet inbegriper komplexa processer (jmf även Kuyken, m.fl 1992). Även Herzlich och Pierret (1987) och Risør (2009) pekar på att människor
sällan använder endast en förklaring, utan att man oftast har flera olika. Vissa aspekter återkommer dock oftare än andra såsom de livsstilsrelaterade, vilka beskrevs ha betydelse för
såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Inte sällan beskrevs en händelsekedja, där en
negativ händelse (t.ex. stress) leder till andra negativa händelser (t.ex. sömnsvårigheter) som
i sin tur kan få ytterligare konsekvenser. Specifika symtom (t.ex. eksem) kopplades ibland
till specifika orsaker (t.ex. stress), vilket tyder på en tydlig uppfattning om vad som orsakar
besvären. Ohälsan ansågs oftast uppkomma till följd av att man hade utsatt sig för det som
upplevs vara skadligt för hälsan eller inte fått påfyllning av sådant som uppfattas främja hälsan.

8.3.2 Vardagliga föreställningar om hälsa
Om vi övergår till vardagliga föreställningar om vad som bidrar till hälsa har Millstein och
Irwin (1987), beskrivit att det kan handla om sådant som att kunna springa en mil, inte ha
för många krämpor, ha en bra inställning, doktorn säger att man är frisk eller att själv känna
att man mår bra. Blaxter (1990) beskriver hälsa som frånvaro av besvär, att vara i fysiskt bra
skick och leva ett hälsosamt liv. Dit hör också att kunna utnyttja sin energi samt att ha ett
psykosocialt välbefinnande. Lindholm (1993, 1997) har undersökt gymnasieelevers uppfattning om hälsa. De ansåg att hälsosamma levnadsvanor, goda relationer, personliga egenskaper, livssynen, sociala och ekologiska förhållanden påverkar hälsan gynnsamt. Merparten
av dessa aspekter har även framkommit i föreliggande studie. I Lindholms undersökning
(1993) fann man att unga människor har två olika hälsomotiv, nämligen att antingen sträva
efter att uppnå positiva effekter eller att undvika negativa effekter. I den studie som presenteras här beror en bra hälsa på; 1) något som individen själv aktivt gör eller har gjort för att
hålla sig frisk och må bra (t.ex. motion), 2) goda förutsättningar och livsvillkor som redan
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finns (t.ex. ett bra familjeliv), 3) frånvaro av negativa hälsoaspekter (t.ex. stress), 4) undvikande av det som uppfattas vara dåligt för hälsan (t.ex. rökning) samt 5) måttlighet när det
gäller sådant som upplevs som osunt eller riskfyllt (t.ex. alkohol). Budskapen kring dessa
aspekter tycks således ha nått ut och påverkat individerna. För den psykiska hälsan uppfattades det vara särskilt viktigt att det basala i livet fungerar, men många lyfte också fram vikten av stimulans, mening etc.

8.4 Allmän diskussion
Deltagarnas föreställningar om hälsa och ohälsa sammanfaller delvis med hälsans bestämningsfaktorer (se Pellmer & Wramner, 2007) som innefattar människors sociala nätverk,
uppväxtmiljö, levnadsvanor och livsvillkor. Det finns också en koppling till människors
hälsolitteracitet (health literacy - se Adams m.fl., 2009) som avser våra möjligheter att förstå
och tolka olika faktorers inverkan på hälsan och söka relevant hälsoinformation, vilket kan
beskrivas som en sorts kompetens. En hög grad av hälsolitteracitet ökar möjligheterna till
att fatta bra hälsobeslut och finna rätt väg inom vården. Såväl hälsans bestämningsfaktorer
som graden av hälsolitteracitet kan tänkas ha betydelse för individernas vardagliga föreställningar om hälsa och ohälsa.
Föreliggande undersökning har några svagheter som bör nämnas. En uppenbar sådan är
den låga svarsfrekvensen samt det faktum att det var fler äldre och kvinnor som besvarade
enkäten. Detta begränsar givetvis resultatens generaliserbarhet. Det går inte att få kännedom
om vilka personer enkäterna skickats ut till eftersom de besvarades anonymt (det finns ingen koppling mellan enkät och individ). Av den anledningen går det inte att uttala sig om hur
bortfallet egentligen ser ut. En annan fundamental svaghet är att enkätfrågorna om tänkbara
föreställningar om hälsa, ohälsa och vården skapades av rapportens två författare och ytterligare en forskare och inte utifrån förslag från målgruppen för undersökningen. Detta kan
medföra att de i studien undersökta föreställningarna inte är fullständigt representativa för
målgruppen. Utifrån svaren på de öppna frågorna som ställdes kan emellertid konstateras
att frågorna ändå varit relativt representativa. Ytterligare en svaghet är att Cronbachs alfa
värdena för de sex faktorerna i faktoranalysen genomgående var något låga. Detta skapar en
tveksamhet kring hur väl de olika frågorna i varje skala egentligen mäter samma sak. Ett
annat förfarande, till exempel med noggrannare testningar av frågornas relevans i olika
målgrupper, hade eventuellt kunnat förebygga detta problem. En annan svårighet handlar
om kategoriseringen av de öppna svaren. Det var inga problem med placeringen av svaren
inom områdena fysisk ohälsa/hälsa eller psykisk ohälsa/hälsa eftersom deltagarna skrev sina
svar under dessa fyra rubriker. En tolkning har däremot gjorts avseende inom vilka
aspekter-kategorier (livsstilsrelaterade-, sociala- etc.) deltagarnas utsagor skulle placeras.
Misshandel kan exempelvis klassificeras både som en social, psykisk och en fysisk aspekt,
men placerades här i kategorin sociala aspekter, vilket beror på det sammanhang som beskrivits av respondenterna. Det finns således ett relativt stort tolkningsutrymme. Det är
också viktigt att föra fram att forskarens förförståelse är av betydelse i en undersökning som
denna och påverkar de frågor som ställts i enkäten och de resultat som lyfts fram. Dessutom
är det viktigt att framhålla att resultaten inte utgör någon slutgiltig sanning, utan att de, i
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enlighet med teorin om sociala representationer, baseras på den mening som skapats kring
de fenomen som undersökts.
Det är även på sin plats att reflektera över hur de två delarna i studien, d.v.s. de statistiska
och de tematiska analyserna, hänger ihop. I resultatdelen visas att det finns beröringspunkter delarna mellan, men sett i backspegeln, borde den tematiska analysen ha föregått den
statistiska faktoranalysen, eftersom frågorna i enkäten då hade varit grundade i deltagarnas
uppfattningar. Nu kan man istället se det som två olika analyser som kompletterar varandra
och som kan förstärka vissa resultat. Det visas till exempel att de faktorer som framkom i
faktoranalysen delvis överensstämmer med de teman som växte fram i analysen av de öppna
svaren. Det kan dock konstateras att det inte är lätt att föra samman två olika analyssätt på
det sätt som gjorts här och att det glapp som finns mellan den statistiska och tematiska analysen, i såväl språklig som analytisk bemärkelse, är svår att överbrygga på ett bra sätt.
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9 Fortsatt arbete
Ett centralt resultat som framkom i undersökningen är att de unga vuxna hade fler psykosomatiska besvär, sämre psykisk hälsa samt lägre psykisk och social livskvalitet än personer i
de övriga åldersgrupperna. Dessutom visas att kvinnorna, i synnerhet de unga kvinnorna,
hade en sämre fysisk och psykisk hälsa samt psykisk livskvalitet än de unga männen. Det
finns således en ojämlikhet i hälsa mellan åldersgrupperna och könen. En viktig uppgift är
således att särskilt beakta dessa aspekter i folkhälsoarbetet och att arbeta för att minska
denna ojämlikhet, till exempel genom riktade insatser till unga människor, i synnerhet unga
kvinnor. Det som också tydligt framkom är det nära sambandet mellan den psykiska och
fysiska hälsan och detta samband visas i alla delar av studien. Särskilt vårdgivare bör vara
observanta vad gäller detta. I folkhälsoarbetet kan både primär- och sekundärpreventiva
insatser behövas för att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. En förbättrad psykisk
hälsa kan få som konsekvens att även den fysiska hälsan förbättras, vilket ger en ”dubbel”
vinst för individen och samhället.
Analysen av innehållet i de öppna frågorna visade att meningsskapandet kring (o)hälsa och
ohälsa inbegriper komplexa processer och att deltagarna ofta hade multifaktoriella förklaringar till hälsa och ohälsa. Det är dock inte alltid lekmäns föreställningar överensstämmer
med de professionellas uppfattningar (Hughner & Kleine, 2004). Därför är det speciellt viktigt att vårdgivarna är inlyssnande vad gäller människors vardagliga föreställningar om vad
som har betydelse för deras hälsa (jmf. Malterud, 1990; Olin Lauritzen, 1990; Åsbring,
2003). En sådan kunskap skulle kunna underlätta relationen mellan patient och vårdgivare,
graden av följsamhet och eventuellt också läkeprocessen. Idag görs satsningar på att utbilda
vårdgivare i ett ”hälsofrämjande förhållningssätt”, vilket också borde inbegripa att försöka
förstå hur patienten definierar sin situation och utgå från denna referensram i arbetet. Med
denna kunskap om hur patienten ser på sin hälsa kan det bli lättare för vårdgivaren att motivera individen att inta ett mer hälsomedvetet förhållningsätt och att stärka handlingskraften i förhållande till eventuella problem.
Deltagarnas uppfattningar om orsaker till hälsa och ohälsa betraktas här som föreställningar. Dessa föreställningar kan emellertid vara verkliga orsaker till ohälsa, vilket det inte går
att uttala sig om här, men det är ändå föreställningar som är grundade i människors egna
tankar om (o)hälsa. I en fortsättningsstudie skulle man kunna undersöka sambandet mellan
människors föreställningar om (o)hälsa och verkliga orsaker till (o)hälsa. Det var framförallt
fyra övergripande teman som framträdde i den tematiska analys som gjorts avseende vad
som uppfattas bidra hälsa och ohälsa. Dessa var egenmakt, hälsomedveten livsstil, livsbalans
och livsinställning. Utifrån hypotesen att föreställningarna kan ha bäring på verkliga orsaker
till hälsa och ohälsa skulle man, som ett komplement till den traditionella inriktningen i
folkhälsoarbetet mot livsstilsfrågor, också kunna fokusera på egenmaktens, livsbalansens
och livsinställningens betydelse. Det skulle vara en hälsosatsning i en mer holistisk anda
som spänner över flera olika områden, såväl fysiska som psykiska, en satsning som också
skulle kunna ge synergieffekter. Flera arenor skulle kunna användas i ett sådant utvecklingsarbete, såsom inom ramen för skolämnet livskunskap eller som ett samlat hälsokoncept
riktat till olika delar av befolkningen. Angreppssättet skulle också vara ett sätt att öka graden
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av ”health literacy” inom målgrupperna. Även hälso- och sjukvårdens aktörer skulle kunna
ha en viktig roll att fylla när det gäller att lyfta fram betydelsen av egenmakt, en hälsomedveten livsstil, livsinställning och livsbalans för att leva upp till devisen om ”en hälsofrämjande hälso- och sjukvård” (Socialstyrelsen, 2005; Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Ett stöd
för detta argument är exempelvis att analyserna visade att hälsoegenmakt samvarierade med
en bättre generell hälsa.
Eftersom det område som här fokuseras är relativt nytt och spänner över ett stort fält, så är
rapporten främst användbar som inspirationskälla för forskare, vårdgivare och andra som
arbetar med hälso- och folkhälsofrågor. Rapporten bidrar särskilt med kunskap om människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården, hur hälsan skattas i olika åldersgrupper
och kring det psykosomatiska perspektivet.
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10 Slutsatser
I föreliggande undersökning har en strävan varit att anlägga ett helhetsperspektiv på
(o)hälsa genom att använda kvalitativa och kvantitativa metoder samt studera olika åldersgrupper. Såväl fysiska som psykiska hälsoaspekter har varit i fokus liksom hälsa och ohälsa.
De huvudsakliga resultaten från studien kan delas in i tre områden. Det första området
handlar om människors föreställningar om hälsa, ohälsa och vården, och utifrån den faktoranalys som gjordes utkristalliserades sex olika faktorer: vårdtillit, kropp och psyke, positivt förhållningssätt, hälso-egenmakt, jämlikhet och alternativmedicin. I korrelationsanalysen framkom exempelvis att de tillfrågade som såg ett samband mellan kropp och psyke
även ansåg att ett positivt förhållningssätt har goda effekter på hälsan, har högre hälsoegenmakt och en större tilltro till alternativmedicin. Det andra området berör deltagarnas
skattning av hälsan, som visade ett tydligt samband mellan deras fysiska och psykiska hälsa.
Det framkom också att de unga vuxna hade en högre andel psykosomatiska besvär samt en
högre grad av psykisk ohälsa än de övriga åldersgrupperna liksom en lägre psykisk och social livskvalitet. Det fanns också könsskillnader. De unga kvinnorna hade ett sämre fysiskt
tillstånd samt skattade en högre grad av psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa i jämförelse med de unga männen liksom en lägre grad av psykisk livskvalitet. Det tredje området
inbegriper uppfattningarna om orsaker till psykisk och fysisk (o)hälsa. Det var åtta aspekter
som framträdde här: fysiska aspekter, livsstilsaspekter, sociala aspekter, fritidsaspekter, arbets- och studieaspekter, behandlingsaspekter, övriga aspekter och multifaktoriella aspekter.
Oftast var det inte en enskild händelse som uppfattades bidra till hälsa eller ohälsa, utan
flera olika samverkande faktorer. Många beskrev ett tydligt samband mellan den psykiska
och fysiska hälsan. Utifrån beskrivningarna framträdde några centrala övergripande delvis
påverkbara aspekter, som kan ses som en nutida diskurs. Dessa var: egenmakt, hälsomedveten livsstil, livsbalans och livsinställning, aspekter som kan fokuseras i folkhälsoarbetet.
Det psykosomatiska perspektivet behöver också generellt uppmärksammas mer liksom
ojämlikheten i hälsa mellan olika åldersgrupper och kön. Människors egna föreställningar
om (o)hälsa bör tas i beaktande i synnerhet av vårdgivare.
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