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Förord
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bland annat beskriva hälsosituationen i
Sverige och dess bestämningsfaktorer samt delta i hälsokartläggningar
internationellt. I detta uppdrag ingår att redovisa hur hälsan och dess
bestämningsfaktorer fördelar sig i olika grupper i samhället, till exempel avseende
ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och etnicitet. Vidare vill vi bidra till
att utveckla metoder för att på bästa sätt regelbundet kunna kartlägga
hälsosituationen i Sverige och möjliggöra internationella jämförelser.
Undersökningen European Health Interview Survey (EHIS) genomfördes första
gången i Sverige 2014. EHIS kommer på sikt att möjliggöra jämförelser av
hälsosituationen i EU:s olika länder och ge möjlighet att följa förändringar av
hälsosituationen över tid. Tidigare hälsokartläggningar har visat stora skillnader i
hälsa mellan Europas länder, och studier såsom EHIS, som även kartlägger
bestämningsfaktorer för hälsa, kan ge en ökad förståelse för vad dessa stora
skillnader beror på och hur de kan påverkas.
Denna rapport är en första redovisning av resultaten från den svenska delen av
EHIS och har ett fokus på skillnader mellan olika sociodemografiska grupper. Den
huvudsakliga målgruppen är regering, riksdag och tjänstemän på nationell nivå,
men rapporten är också av intresse för politiker och tjänstemän på regional och
lokal nivå och andra som arbetar med folkhälsofrågor. Förutom redovisning av
resultaten från enkäten ingår en del metodologiska analyser. Till exempel jämförs
EHIS med tidigare nationella hälsokartläggningar, och självrapporterade uppgifter
om sjukvårdsbesök jämförs med registerbaserade uppgifter om samma sak. Syftet
med dessa analyser är att effektivisera och förbättra sättet på vilket kartläggningar
av hälsa in befolkningen görs i framtiden.
Arbetet har genomförts av Richard Bränström (projektledare), Maria Kölegård och
Magnus Stenbeck. Ansvariga chefer har varit enhetschef Lisa Brouwers och
avdelningschef Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten, maj 2017
Anders Tegnell
Avdelningschef
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Förkortningar
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BMI:

Body mass index

EHIS:

European Health Interview Survey

GALI:

Global Activity Limitation Indicator

HLV:

Nationella folkhälsoenkäten– ”Hälsa på lika villkor” som
regelbundet genomförts i Sverige av Folkhälsomyndigheten

ICC:

Intra Class Correlation (inomklasskorrelation)

KI:

Konfidensintervall

OK:

Oddskvot

ULF/SILC:

Undersökningarna av levnadsförhållanden som regelbundet
genomförts i Sverige av Statistiska centralbyrån

Ordlista
Inomklasskorrelation
Inomklasskorrelationen är en statistisk beräkning som tar fram ett värde viket
beskriver hur väl två mått stämmer överens med varandra. Ett värde på 1 innebär
en exakt överenstämmelse och ett värde på 0 innebär en total avsaknad av
överenstämmelse. I denna rapport tolkar vi ett värde nära eller över 0,9 som tecken
på en mycket god överenstämmelse.

Konfidensintervall
Konfidensintervall redovisas ofta i statistiska undersökningar där uppgifter inte
samlas in för hela befolkningen utan enbart för ett urval av möjliga deltagare
(urvalsundersökningar). Konfidensintervall består av en statistisk skattning av
osäkerheten i de mått som samlas in i urvalsundersökningar. Intervall beskrivs för
en given konfidensgrad eller osäkerhetsgrad. En vanlig konfidensgrad är 95 % och
är den som används i denna rapport. Intervallet beskriver mellan vilka värden som
befolkningens sanna värde på ett visst mått finns, i det här fallet med 95 %
säkerhet.

Logistisk regressionsanalys
Logistisk regressionsanalys är en matematisk metod med vilken man kan analysera
om det finns ett samband mellan en responsvariabel (Y), som endast kan anta två
möjliga värden, och en eller flera förklarande variabler (X). Med en sådan metod
kan man testa vilken effekt en viss förklarande variabel, till exempel inkomst, har
på ett visst hälsoutfall, till exempel bra eller dålig självskattad hälsa. Med en
regressionsanalys kan man lägga in ett antal variabler i analysen som man vet har
betydelse för upplevelsen av bra eller dålig hälsa. Det kan till exempel vara att man
vill veta hur upplevelsen av hälsa är oberoende av vilken ålder man har. Detta
brukar man kalla för att man justerar för ålder. Andra synonymer är att man
kontrollerar för ålder eller att man konstanthåller ålder som variabel.

Oddskvot
De värden man tittar på i en logistisk regressionsanalys är oddskvoter, vilka ger en
uppfattning om hur starkt sambandet är mellan exempelvis utbildningsnivå och
dålig hälsa. När oddskvoten bland personer med låg utbildning respektive hög
utbildning är lika med 1 finns det ingen skillnad i dålig hälsa mellan de två
grupperna. Om oddskvoten däremot är större än 1 finns det en överrisk för personer
med låg utbildning att ha dålig hälsa. Om oddskvoten skulle vara mindre än 1 är
det i detta fall mindre vanligt att skatta sin hälsa som dålig bland personer med låg
utbildning.
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Sammanfattning
European Health Interview Survey (EHIS) är en kartläggningsstudie om hälsa,
sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor som organiseras
av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. EHIS genomfördes i samtliga EUländer under 2014 och 2015. I Sverige genomfördes EHIS mellan september 2014
och januari 2015. Ett slumpmässigt urval omfattade 11 006 personer 15 år och
äldre, och av dem valde totalt 6 292 personer (57,2 procent) att delta. Det
huvudsakliga syftet med EHIS är att kartlägga hälsoläget i Europa och möjliggöra
jämförelser mellan länder när det gäller hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. På
sikt kommer även jämförelser av förändringar av hälsa i Europa över tid att kunna
redovisas och analyseras.
Denna rapport ger en överblick över de områden som ingår i EHIS, och de exakta
frågor som används presenteras i bilaga 1. Rapporten är uppdelar i fyra delar. I del
1 redovisas hälsosituationen och fördelningen av hälsans bestämningsfaktorer i
olika sociodemografiska grupper. I del 2 presenteras jämförelser mellan resultat
från EHIS med tidigare nationella hälsoundersökningar. I del 3 jämför vi resultaten
från EHIS med uppgifter från nationella svenska register. Slutligen, i del 4,
beskrivs svarsfrekvenser från en fördjupad riktad uppföljningsstudie som
genomfördes bland ett urval av de som svarade på den första EHIS-enkäten.
Sociodemografiska skillnader i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer
Dålig självskattad hälsa, funktionsnedsättning på grund av ohälsa och kronisk
sjukdom var vanligare bland kvinnor än bland män, liksom i många tidigare
kartläggningar. Bland de vanligast förekommande sjukdomarna och symtomen var
både nack- och ryggproblem och depression vanligare bland kvinnor än bland män.
Diabetes var dock vanligare bland män.
Av de sociodemografiska variabler som analyseras i rapporten har ålder mest
genomgående koppling till hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Självskattad
nedsatt hälsa, kronisk sjukdom och funktionsnedsättning ökade med ökad ålder,
men det var ingen skillnad i depression i olika åldersgrupper.
Resultaten visade att det finns stora skillnader i hälsa mellan grupper med olika
utbildningsnivå och inkomst. Personer med kortare utbildning och lägre inkomst
rapporterade oftare nedsatt självskattad hälsa och funktionsnedsättning. Av de
vanligast förekommande sjukdomarna och symtomen var både nack- och
ryggproblem och depression vanligare bland de med kort utbildning. Analyser av
levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa visade också stora skillnader med större
riskbeteende bland dem med kort utbildning avseende: daglig rökning, fetma,
alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och cancerscreening.
Analyserna utifrån födelseland visade att de som är födda utanför Europa mer
sällan rapporterade nedsatt allmänt hälsotillstånd och erfarenhet av olyckor jämfört
med personer födda i Sverige. Förutom denna skillnad var det få signifikanta
skillnader mellan grupper av personer med olika födelseland i de analyser som
10

kontrollerade för övriga sociodemografiska variabler. Analyser av levnadsvanor
och riskfaktorer för ohälsa visade att daglig tobaksrökning var vanligare bland
personer födda utanför Europa jämfört med de som är födda i Sverige.
Riskkonsumtion av alkohol var något mer ovanligt bland de som är födda utanför
Europa.
I EHIS var det relativt få som självidentifierade sig som homo- eller bisexuella, och
vi fann därför få signifikant skillnader. Dock var depression mer än dubbelt så
vanligt bland homo- och bisexuella jämfört med heterosexuella. Analyser av
levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa visade inga signifikanta skillnader mellan
individer med olika sexuell läggning.
I EHIS ingick en fråga om funktionsnedsättning som tagits fram av Eurostat och är
tänkt att ingå i alla befolkningskartläggningar som genomförs i EU:s regi. I denna
rapport redovisas fördelningen av riskfaktorer för hälsa bland dem med och utan
funktionsnedsättning, och resultaten visar att personer med funktionsnedsättning i
många fall rapporterar fler riskfaktorer för ohälsa. Daglig rökning var något
vanligare bland de med funktionsnedsättning. Vidare har personer med
funktionsnedsättning oftare högt blodtryck och fetma, och de rapporterade mer
sällan en tillräcklig nivå av fysisk aktivitet.
Jämförelse mellan EHIS och andra nationella kartläggningar
Jämförelsen av resultat från olika nationella hälsokartläggningar visade
förhållandevis god samstämmighet för flera centrala mått på ohälsa. Mått på allmän
självskattad hälsa, kronisk sjuklighet och funktionsnedsättning stämde väl överens
mellan olika undersökningar. Det fanns dock stora skillnader mellan
undersökningarna när det gäller frågeområden som var kopplade till självskattade
levnadsvanor där olika typ av frågor har använts i de olika undersökningarna.
Jämförelse mellan självrapporterade och registerbaserade uppgifter om
hälsa
Jämförelserna visade att överenstämmelsen vad god mellan självrapporterad och
registerdokumenterad slutenvård och läkemedelsanvändning, men mindre god
avseende öppenvårdsbesök. Uppgifter om vissa typer av specifika sjukdomar, till
exempel cancer, kan med fördel hämtas från nationella register.
Genomförbarhet och bortfall i riktade fördjupade uppföljningsstudier
Den riktade fördjupade uppföljning som genomfördes bland ett urval av deltagarna
i EHIS visade att denna typ av undersökning är ett fungerade sätt att göra
detaljerade undersökningar i specifika grupper. Den svarsfrekvens som uppnåddes
får anses relativt god. Eftersom hela urvalet i dessa riktade undersökningar redan
svarat på en hel del frågor om sin hälsa (i den första undersökningen) är det även
möjligt att få en mycket god bild av bortfallet och skillnaderna mellan ickesvarande och de svarande.
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Summary in English
European Health Interview Survey 2014
Results and implementation in Sweden
European Health Interview Survey (EHIS) is a population-based study of health,
diseases, health care usage, and health related lifestyle organized by the European
commission’s statistics agency Eurostat. EHIS was conducted in all European
Union member states in 2014 and 2015. In Sweden EHIS was done between
September 2014 and January 2015. Of a random sample of 11 006 individuals, 15
years and older, a total of 6 292 (57.2%) agreed to participate. The main purpose
with EHIS is to monitor the health situation in Europe and enable comparisons
between countries regarding health and determinants for health. With time,
comparisons of change over time in the heath situation in Europe will be possible
to describe and analyze.
This report gives an overview of the different areas of inquiry that are included in
EHIS, and the exact questions used are presented as a supplement (see appendix).
The report is divided into four parts. In part 1, the health situation and the
distribution of health determinants in the population are presented by sociodemographic groups. In part 2, comparisons between results in EHIS and other
national health surveys are presented. In part 3, comparisons between self-report
measures and registry-based data from national registries are presented. Finally, in
part 4, the feasibility and response rate from an in-depth follow-up survey that was
conducted in a small sample of participants in the original study is presented.
Socio-demographic differences in health and health determinants
Similar to results from many previous surveys, self-rated poor health, functional
disability, and chronic disease were more common among women than men.
Regarding common diseases and symptoms, both neck and back problems and
depression were more common among women than men. Diabetes was more
common about men than women.
Of all socio-demographic variables analyzed in the report, age was the factor most
consistently related to health and health behaviors. Self-rated poor health, chronic
disease, and functional disability was more common with increasing age. However,
there was no differences between different age group in depression symptoms.
The results showed large differences in health in groups based on level of
education and income. People with shorter education and lower income were more
likely to report poor health and disability. Regarding the most common diseases
and symptoms analyzed in the report, both neck and back problems and depression
were more common among those with shorter education. Analyses of health related
behaviors and risk factors for poor health showed large differences with more risk
among those with short education regarding: daily tobacco smoking, overweight,
alcohol consumption, physical activity, and cancer screening.
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Analyses of differences between groups based on country of birth, showed that
people born outside of Europe were less likely to report poor health and
experiences of accidents as compared to individuals born in Sweden. Except for
these differences, few significant differences were identified among people born in
different countries in analyses controlling for other socio-demographic variables.
Analyses of health behaviors and risk factors for poor health, showed that daily
smoking was more common among people born outside of Europe as compared to
those born in Sweden. Risk consumption of alcohol was less common among those
born outside of Europe.
In EHIS, few individuals identified as gay, lesbian or bisexual, and few significant
differences were identified. However, depression was more than twice as common
among gay, lesbian or bisexual as compared to heterosexuals. Analyses of health
risk behaviors and risk factors for poor health did not show any significant
differences based on sexual orientation.
In EHIS, a question on functional disability developed by Eurostat was used, and
the plan is to include this questions in all population surveys organized by the
European Union in the future. In this report, the distribution of health risk factors
among those with and without functional disability is reported. The results show
that individuals with a disability more often reported risk factors for health. Daily
smoking, high blood pressure, overweight, and insufficient physical activity were
more common among individuals with functional disability.
Comparisons between EHIS and other national health surveys
The analyses of comparability in results between different national health surveys
showed relatively high similarities for several important measures of health.
Measures of self-rated health, chronic diseases, and functional disability were
comparable across different surveys. The fields of inquiry where the results
differed most between surveys, were those related to self-reported health risk
behaviors where different types of questions had been used in different surveys.
Comparisons between self-report and registry-based health information
The analyses of differences between self-report and registry based information
showed that the correspondence was good between self-reported and registry
documented inpatient care and use of prescription medication, but less good
regarding outpatient care. The information regarding specific diseases diagnosis,
e.g. cancer, can be collected from national registries with high level of confidence.
Feasibility and response rate of targeted in-depth follow-up studies
The conclusion from the results of the targeted in-depth follow-up study conducted
among a sample of the participants in EHIS, showed that this type of study is a
feasible way of conducting detailed monitoring in specific groups. The response
rate should be considered relatively good. Since the whole sample in these studies
already have responded to a lot of questions regarding their health (in the main
survey), it is also possible to get a very good picture of the non-respondents and
how the non-respondents differ from the respondents.
13

N.B. The title and summary of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication
has been produced in English.
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Bakgrund
European Health Interview Survey (EHIS) är en kartläggningsstudie kring hälsa,
sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor som organiseras
av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. EHIS genomfördes i en första
omgång 2006–2009 i 14 av EU:s medlemsländer. Inför den andra omgången av
EHIS, som genomfördes 2014–2015, utformades en manual för genomförandet av
kartläggningen. Syftet med manualen var att uppnå en så hög grad av jämförbarhet
som möjligt i de data som samlas in i olika medlemsländer. I manualen specificeras
hur undersökningen ska genomföras och vilka frågor som ska besvaras.
Utformningen av enkäten kunde dock anpassas för att tillgodose specifika
nationella behov.
Under 2014 och i början av 2015 genomförde Folkhälsomyndigheten EHIS enligt
instruktioner från Eurostat. Folkhälsomyndigheten ledde arbetet och gav Statistiska
centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra datainsamlingen. Resultaten
levererades till Folkhälsomyndigheten i mars 2015 och återrapporterades enligt
instruktioner till Eurostat i juni 2015.
Denna rapport presenterar en nationell analys av resultaten med fokus på
sociodemografiska skillnader i hälsa och hälsan bestämningsfaktorer. Nästa
omgång av EHIS kommer enligt planer att genomföras under 2019.
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Syfte med undersökningen
Det övergripande syftet med EHIS är att kartlägga hälsoläget i Europa och
möjliggöra jämförelser mellan länder kring hälsa och hälsans bestämningsfaktorer.
Olika länder i EU har olika tillgång till hälsostatistik och EHIS är ett sätt att få
jämförbar statistik från samtliga länder. På sikt kommer EHIS att möjliggöra
analyser av förändringar av hälsosituationen i olika länder över tid.
Syftet med denna rapport är att deskriptivt redovisa resultaten från EHIS 2014 och
presentera hur resultat från olika delar av undersökningen fördelar sig i olika
sociodemografiska grupper (del 1).
De områden som EHIS kartlägger är
 självskattad hälsa, sjukdomar, symtom och kroniska sjukdomstillstånd
 olyckor och skador
 faktorer med stark koppling till hälsa såsom övervikt; fysisk aktivitet;
konsumtion av frukt och grönsaker; tobaksrökning; och alkoholkonsumtion
 utnyttjande av förebyggande vårdresurser
 upplevelse av otillfredsställelse med vård.
Mer specifikt beskriver denna rapport hur dessa hälsoaspekter fördelas i olika
befolkningsgrupper baserat på
 kön
 ålder
 socioekonomisk status (utbildningsnivå och inkomst)
 födelseland
 sexuell läggning
 funktionsnedsättning.
Vidare presenteras en jämförelse mellan resultat från EHIS och tidigare
kartläggningar av hälsa och levnadsvanor avseende utvalda indikatorer på hälsa
och hälsans bestämningsfaktorer (del 2).
I tredje delen genomförs en jämförelse mellan självskattade uppgifter om hälsa och
uppgifter från nationella register om hälsa, vård, sjukskrivning och
läkemedelsanvändning (del 3).
Slutligen redovisas svarsfrekvenser från en uppföljningsstudie som genomförts
med ett urval av deltagarna i huvudstudien. Uppföljningsstudien innehöll mer
detaljerade och riktade frågor om bestämningsfaktorer för hälsa och är ett första
försök att se om denna metod kan användas som ett kostnadseffektivt sätt att samla
in fördjupad information om bestämningsfaktorer för hälsa i representativa urval av
specifika grupper i befolkningen.
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Metod
Urval av deltagare i undersökningen
Undersökningen skulle genomföras i ett befolkningsurval bland invånare 15 år och
äldre, och totalt skulle Sverige samla in svar från minst 6 200 individer. Det
framgick av det avtal som Sverige ingått (Commission Regulation [EU] No.
141/2013). Ett slumpmässigt urval av 11 006 personer 15 år och äldre drogs ur
befolkningsregistret i augusti 2014. Urvalet var uppdelat i grupper, det vill säga
stratifierat, avseende ålder, födelseland och kön. Fler unga, män och utlandsfödda
valdes till urvalet. Totalt svarade 6 292 personer, vilket motsvarar 57,2 procent.
Andelen svarande i olika åldersgrupper uppdelat på kön och födelseland
presenteras i figur 1.
Figur 1 Andel svarande i EHIS 2014 uppdelat på kön, åldersgrupp och födelseland.
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Val av undersökningsmetodik
I Sverige genomfördes EHIS av SCB, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, via
webb och pappersenkäter med kompletterande telefonintervjuer. Deltagare
rekryterades via brev med inbjudningar till ett slumpmässigt urval ur
befolkningsregistret, se brev i bilaga 1. Efter ett initialt inbjudningsbrev med
information om studien fick hela urvalet en pappersenkät och svarskuvert samt
information om hur enkäten kunde besvaras via internet. Insamling av svar pågick
september 2014–januari 2015. De som inbjudits att delta i undersökningen och inte
svarade eller hörde av sig fick två påminnelsebrev med cirka tre veckors
mellanrum. Den andra påminnelsen innehöll även en ny pappersenkät och
svarskuvert. Bland de som inte svarade efter andra påminnelsen genomfördes
telefonintervjuer till dess den önskade svarsfrekvensen uppnåddes. Av totalt 6 292
svarande valde 63 procent att svara via pappersenkät, 20 procent via webbenkät
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och 17 procent via telefonintervju. Andelen svarande under olika delar av
insamlingsperioden framgår av tabell 1.
Tabell 1. Beskrivning av inflödet av enkäter under insamlingsperioden.

Antal

Andel

Efter första utskick av enkät och kuvert

2 801

25,4

Efter första påminnelsen

1 584

14,4

845

7,7

Telefonintervjuer

1 062

9,6

Totalt

6 292

57,2

Bortfall

4 714

42,8

11 006

100,0

Efter andra påminnelsen med ny enkät och kuvert

Urval

Figur 2 visar andelen som valde att svara via pappersenkät, webbenkät eller
telefonintervju i olika åldersgrupper och uppdelat på kön. Telefonintervjuer och
webbsvar var vanligare bland yngre och allra vanligast bland unga män.
Figur 2 Andel svarande på EHIS 2014 genom pappersenkät, webbenkät eller via
telefonintervju uppdelat på kön och åldersgrupp.
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Undersökningens innehåll
Sociodemografiska bakgrundsvariabler
En rad olika bakgrundsvariabler ingår i undersökningen för att möjliggöra analyser
av hälsosituationen i olika grupper och för att identifiera ojämlikheter i hälsa.
Enkätsvaren kompletteras med registerdata om sociodemografiska variabler för att
minska tidsåtgången i intervjuundersökningen, för att underlätta för deltagarna att
fylla i enkäten och för att garantera en hög kvalitet på data.
Eurostat har utformat en lista med sociala bakgrundsvariabler som ska utgöra en
grund för befolkningsundersökningar i Europa – Core Social Variables. Dessa
variabler utgör grunden för de sociala variablerna även i den svenska delen av
EHIS.
I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att ”analysera utvecklingen av hälsa och
hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön,
etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder”. De flesta av dessa
variabler har kopplats till enkätsvar via centrala register, till exempel kön, ålder och
födelseland. Sexuell läggning, transidentitet och funktionsnedsättning behöver man
dock ställa specifika frågor om. Eurostat har utvecklat en fråga som
rekommenderas som standardfråga i alla europeiska undersökningar, GALI (Global
Activity Limitation Indicator) och denna fråga användes även i den svenska delen
av EHIS. Sexuell läggning mättes med en fråga som ingått i den nationella
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor sedan 2005. Transidentitet är ovanligt
(uppskattningsvis cirka 0,4 procent av befolkningen (1)) och antalet personer som
skulle ingå i denna undersökning bedömdes som för litet för att kunna generera
tillförlitliga svar för analys av hälsan i denna grupp.
Antal och andel män och kvinnor i olika åldersgrupper presenteras i tabell 2.
Tabell 2. Antal och andel svarande i olika åldersgrupper separat för män och kvinnor.

Åldersgrupper
15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Antal (%)

Män

621 (19)

548 (17)

514 (16)

589 (18)

384 (12)

365 (11)

257 (8)

Kvinnor

481 (16)

455 (15)

484 (16)

523 (17)

391 (13)

404 (13)

276 (9)
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Utbildningsnivå redovisas ofta i tre kategorier: kort, mellanlång och lång
utbildning, se tabell 3. Kort utbildning har personer som gått högst 11 år i skolan,
motsvarande folkskola, grundskola, realskola, flickskola eller avslutat grundskola
och högst tvåårigt gymnasium eller yrkesskola. Mellanlång utbildning har personer
som gått 12–14,5 år i skolan, motsvarande 3–4 år i gymnasiet eller mindre än 120
högskolepoäng. Lång utbildning har personer med minst 15 år i skolan,
motsvarande 120 högskolepoäng eller mer. I figur 3 presenteras fördelningen i
utbildningsnivå separat för män och kvinnor. För vissa samband redovisas även
utbildningsnivå i enlighet med den uppdelning som Eurostat rekommenderar:
grundskola eller motsvarande; gymnasium eller motsvarande; universitet- eller
högskoleutbildning (upp till tre år); och magisterutbildning eller högre.
Figur 3. Andel svarande med olika utbildningsnivå uppdelat på män och kvinnor.
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Mellanlång utbildning
Män

Lång utbildning

Kvinnor

Ekonomisk situation redovisas som disponibel hushållsinkomst fördelat på
kvintiler (fem lika stora grupper), enligt instruktioner från Eurostat. Fördelningen
av män och kvinnor i inkomstgrupperna presenteras i figur 4.
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Figur 4. Andel män och kvinnor per disponibel hushållsinkomst uppdelat i kvintiler.
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Som komplement till uppgiften om hushållsinkomst ställdes även en fråga om
kontantmarginal: ”Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du
på en vecka måste skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det?" De som på
denna fråga svarade ja bedöms ha en kontantmarginal och de som svarade nej
kategoriserades som att inte ha en kontantmarginal. Andelen med kontantmarginal
fördelat på inkomstnivå presenteras i figur 5.
Figur 5. Andel män och kvinnor som saknar kontantmarginal i grupper med olika nivå av
disponibel hushållsinkomst.
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Förutom ålder, kön, utbildning och inkomst redovisas flera av resultaten uppdelat
på etnicitet, boendeort, sexuell läggning och grad av funktionsnedsättning. Etnicitet
redovisas i tre grupper baserat på födelseland: född i Sverige, född i annat
europeiskt land och född i land utanför Europa. I gruppen som är född utanför
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Europa ingår de som är födda i Asien, Afrika, Nordamerika, Oceanien och
Sydamerika.
Den svenska versionen av EHIS innehåller en fråga om sexuell läggning. Vissa
resultat redovisas uppdelat i de som identifierar sig som heterosexuella och de som
identifierar sig som homo- eller bisexuella.
Hur de svarande fördelar sig i olika sociodemografiska grupper redovisas i tabell 3.
Tabell 3. Antal och andel svarande i olika sociodemografiska redovisningsgrupper.

Män
a

Kvinnor
a

Totalt

Antal (% )

Antal (% )

Antal (%a)

747 (26,8)

717 (28,6)

1 464 (27,7)

Mellanlång

1 295 (43,7)

960 (35,0)

2 255 (39,3)

Lång

1 051 (29,5)

1 212 (36,3)

2 263 (33,0)

5 – högst inkomst (20 %)

658 (18,6)

596 (19,7)

1 254 (19,1)

4

496 (15,8)

758 (26,9)

1 254 (21,4)

3

558 (18,0)

696 (23,1)

1 254 (20,6)

2

699 (22,1)

556 (17,8)

1 255 (19,9)

1 – lägst inkomst (20 %)

852 (25,4)

401 (12,5)

1 253 (18,9)

2 766 (86,1)

2 436 (81,7)

5 202 (83,9)

432 (13,9)

508 (18,3)

940 (16,1)

2 690 (81,9)

2 397 (81,4)

5 087 (81,6)

Övriga Europa

169 (5,4)

231 (7,3)

400 (6,4)

Utanför Europa

419 (12,7)

386 (11,3)

805 (12,0)

2 986 (96,2)

2 705 (95,1)

5 691 (95,6)

Homo- eller bisexuell

64 (1,9)

78 (2,6)

142 (2,2)

Osäker

55 (1,9)

60 (2,4)

115 (2,1)

2 455 (74,1)

2 023 (66,2)

4 478 (70,1)

609 (19,8)

714 (24,9)

1 323 (22,4)

183 (6,1)

238 (8,9)

421 (7,5)

Utbildning
Kort

Inkomst

Kontantmarginal
Har kontantmarginal
Saknar kontantmarginal
Födelseland
Sverige

Sexuell läggning
Heterosexuell

Grad av funktionsnedsättning
Ingen
Viss nedsättning
Allvarlig nedsättning
a

Värden är framtagna med kalibreringsvikter.

Övriga sociodemografiska bakgrundsfaktorer
Förutom de bakgrundsfaktorer som vi valt att redovisa i denna rapport ingår en
del uppgifter såsom familj- och livssituation, boendeort och sysselsättning i EHIS. I
tabell 4 redovisas hur dessa fördelar sig bland män och kvinnor.
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Tabell 4. Antal och andel svarande i olika sociodemografiska redovisningsgrupper.

Män
a

Kvinnor
a

Totalt

Antal (% )

Antal (% )

Antal (%a)

Gift eller sammanboende

1 927 (62,4)

1 858 (59,4)

3 785 (60,9)

Ej gift eller sammanboende

1 159 (37,6)

1 269 (40,6)

2 428 (39,1)

0–4 år

337 (10,8)

367 (11,6)

704 (11,2)

5–13 år

223 (19,7)

214 (19,4)

437 (19,5)

14–15 år

1889 (7,1)

1 653 (6,8)

3542 (7,0)

Yrkesarbetande

1 828 (58,9)

1 376 (48,3)

3 204 (53,6)

Ålderspensionär

557 (21,5)

619 (26,1)

1 176 (23,8)

Studerar

394 (11,7)

386 (13,7)

780 (12,7)

Arbetslös

126 (3,9)

87 (3,0)

213 (3,5)

Föräldraledig/tjänstledig

20 (0,7)

90 (3,3)

100 (2,0)

Långtidssjukskriven

19 (0,7)

35 (1,4)

54 (1,1)

Annat (sköter eget hushåll etc.)

77 (2,7)

110 (4,2)

187 (3,4)

Tätbefolkat område

1 158 (34,1)

1 087 (34,9)

2 245 (34,5)

Medeltätt befolkat område

1 201 (36,6)

1 092 (36,5)

2 293 (36,6)

919 (29,3)

835 (28.6)

1 754 (28,9)

Familje-/livssituation

Hemmaboende barn i hushållet

Sysselsättning

Boendeort

Glest befolkat område
a

Värden är framtagna med kalibreringsvikter.

Karaktären på boendeorten redovisas i tre kategorier baserat på
befolkningsdensitet, enligt en gruppering av kommuner efter lokalt och regionalt
befolkningsunderlag: tätbefolkat område, medeltätt befolkat område och glest
befolkat område. I kategorin tätbefolkat område ingår kommuner där minst hälften
av invånarna bor i ett högdensitetsområde, det vill säga ett stadsområde (minst
1 500 invånare per kvadratkilometer och minst 50 000 invånare). I kategorin
medeltätt befolkat område ingår kommuner där färre än hälften av invånarna bor i
ett stadsområde och färre än hälften av invånarna i ett glesbygdsområde (färre än
300 individer per kvadratkilometer). I kategorin glest befolkat område ingår
kommuner där mer än hälften av invånarna bor i ett glesbygdsområde.
Hälsa, tillgång till vård, förebyggande vård och levnadsvanor
EHIS omfattar förutom sociala bakgrundsfaktorer områden som berör
hälsotillstånd och sjukdomar, hälso- och sjukvård, förebyggande vård och
bestämningsfaktorer för hälsa såsom levnadsvanor. I del 1 av rapporten redovisas
resultaten från EHIS uppdelat i tre huvudområden: allmänt hälsotillstånd
[European Health Status Module], hälso- och sjukvårddata [European Health Care
Module] och bestämningsfaktorer för hälsa [European Health Determinants
Module]. För varje område redovisas resultaten uppdelat på olika typer av
sociodemografiska bakgrundsvariabler.
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I avsnittet om allmänt hälsotillstånd beskrivs självskattad hälsa, sjukdomar och
kroniska sjukdomstillstånd; olyckor och skador; fysisk och psykisk
funktionsnedsättning.
Avsnittet om hälsans bestämningsfaktorer beskriver hur en mängd olika faktorer
kopplade till hälsa fördelar sig i olika befolkningsgrupper. Det gäller till exempel
övervikt och fetma, fysisk aktivitet, tobaksrökning, alkoholkonsumtion och socialt
stöd.
I avsnittet om hälso- och sjukvårdsdata redovisas svar på frågor om utnyttjande av
förebyggande vårdresurser och upplevelse av otillfredsställelse med vård.
Enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Statistiska analyser
Data beskrivs i rapporten med deskriptiv statistik och analyseras med hjälp av
epidemiologiska analysmetoder med utgångpunkt från specifika forskningsfrågor.
Regressionsmodeller används för att undersöka betydelsen av olika sociala
bakgrundsfaktorers samlade samband med allmänt hälsotillstånd, hälsodata och
bestämningsfaktorer för hälsa.
SCB har även beräknat kalibreringsvikter för varje individ. Kalibreringsvikten
räknar upp de svarande till befolkningsnivå, och dessutom ingår justering för
bortfallet. Viktningen är baserad på befolkningsfördelnigen av följande faktorer:
ålder, kön, födelseland, region, civilstånd och utbildningsnivå.
I denna undersökning var urvalet stratifierat, vilket innebär att olika antal individer
valdes slumpmässigt i olika grupper. Till exempel valdes fler män, unga och
utlandsfödda till urvalet för att tidigare undersökningar visat att dessa grupper har
lägre sannolikhet att svara. Den stratifierade urvalsdesignen gör det nödvändigt att
använda statistiska analysmodeller som även tar hänsyn till stratum och total
befolkningsmängd i varje stratum. Denna typ av analys har använts genomgående i
rapporten.
Först genomfördes analyser av en lång rad variabler där hälsa jämfördes med en
mängd olika sociodemografiska bakgrundsvariabler. Detta gjordes också separat
för män och kvinnor. Variabler som bedömdes som kontinuerliga, exempelvis antal
depressionssymtom, testades med t-test för oberoende grupper. Kategorivariabler,
inklusive variabler som är dikotoma, testades med Pearsons Chi-2-test. Bivariata
analyser gjordes som ett första steg i analysen av hur olika sociodemografiska
variabler hänger samman med hälsoutfall och bestämningsfaktorer för hälsa. För
vissa centrala mått på hälsa genomfördes också ett antal multivariata logistiska
regressioner. I en logistisk regressionsanalys är den beroende variabeln dikotom
(till exempel: rökare eller icke-rökare). Logistiska regressioner ger oddskvoter som
visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått, till exempel nedsatt hälsa.
Alla statistiska analyser har gjorts i statistikprogrammet SPSS version 22.
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Resultat del 1: Sociodemografiska skillnader
i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer
Upplevd hälsa, kronisk sjukdom och funktionsnedsättning
Hur skattar befolkningen sitt allmänna hälsotillstånd?
Allmänt hälsotillstånd mäts i EHIS bland annat med en fråga om självskattad
generell hälsa, med frågan: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
fem svarsalternativ (mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt). I figur
6 presenteras andelen individer som hade nedsatt hälsa, det vill säga svarade
”dåligt”, ”mycket dåligt” eller ”någorlunda” på frågan om självskattad hälsa, i
olika åldrar och uppdelat på kön.
Figur 6 Andel med nedsatt hälsa uppdelat på ålder och kön.
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Ålder är starkt kopplat till självskattad hälsa, och dålig hälsa är betydligt vanligare
med ökad ålder och rapporteras något oftare av kvinnor än av män. Självskattad
hälsa för grupper med olika nivå av hushållsinkomst presenteras i figur 7. Den
självskattade hälsan är kopplad till hushållsinkomst. Bland de personer som tillhör
gruppen med lägst hushållsinkomst är det mer än dubbelt så vanligt att man
rapporterar dålig allmän hälsa jämfört med personer i gruppen med högst
hushållsinkomst, se tabell 5.
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Figur 7 Andel med nedsatt hälsa per nivå av hushållsinkomst.
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I figur 8 presenteras andelar med dålig allmän hälsa uppdelat på en rad olika
sociodemografiska bakgrundsfaktorer: utbildning, födelseland, sexuell läggning
och typ av bostadsort
Figur 8 Andel med nedsatt hälsa uppdelat på typ av bostadsort, utbildning, födelseland och
sexuell läggning.
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Kvinnor
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I tabell 5 redovisas resultaten från bivariata (en variabels unika samband med
utfallet nedsatt hälsa) logistiska regressionsanalyser och en multivariat
regressionsanalys där sambandet mellan olika variabler och nedsatt hälsa
analyseras simultant. Analyserna visar att alla de ingående sociodemografiska
variablerna hade ett samband med nedsatt hälsa, utom sexuell läggning. Starkast
samband fanns för ålder, hushållsinkomst och förekomsten av kontantmarginal.
Äldre, de med lägre hushållsinkomst och de som saknar kontantmarginal
rapporterade oftare nedsatt hälsa.
Tabell 5. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan nedsatt
självskattad hälsa och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för
sig och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OK
(95 % KI)
d

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
21,6
1
1
Kvinnor
28,6
1,45
(1,29–1,64)
1,38
(1,19–1,59)
Ålder
15–29 år
13,9
1
1
30–44 år
16,8
1,26
(1,02–1,54)
1,48
(1,16–1,88)
45–59 år
25,8
2,15
(1,78–2,60)
2,53
(2,03–3,15)
60–74 år
33,0
3,06
(2,52–3,70)
3,49
(2,78–4,37)
75 år och äldre
52,3
6,80
(5,40–8,57)
6,60
(4,95–8,80)
Utbildning
Lång utbildning
16,2
1
1
Mellanlång utbildning
21,4
1,42
(1,19–1,69)
1,40
(1,15–1,69)
Kort utbildning
33,0
2,56
(2,16–3,04)
1,48
(1,21–1,81)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
15,2
1
1
4
19,6
1,36
(1,11–1,67)
1,41
(1,13–1,77)
3
23,9
1,76
(1,43–2,16)
1,67
(1,32–2,10)
2
32,5
2,69
(2,21–3,28)
1,95
(1,54–2,48)
1 – lägst inkomst (20 %)
38,2
3,45
(2,81–4,23)
2,40
(1,84–3,14)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
22,4
1
1
Saknar kontantmarginal
38,6
2,18
(1,87–2,54)
2,36
(1,92–2,90)
Födelseland
Sverige
25,2
1
1
Övriga Europa
32,4
1,42
(1,13–1,78)
1,20
(0,92–1,58)
Utanför Europa
20,7
0,77
(0,64–0,93)
0,72
(0,56–0,94)
Sexuell läggning
Heterosexuell
24,3
1
1
Homo- eller bisexuell
23,7
0,97
(0,65–1,44)
1,38
(0,86–2,19)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och den
komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Långvarig eller kronisk sjukdom och funktionsnedsättning
Som mått på förekomst av långvarig eller kronisk sjukdom används i EHIS frågan:
”Har du någon långvarig sjukdom eller hälsoproblem som varat eller kommer att
vara i minst 6 månader?” Nedan redovisas andelar som svarade ja på denna fråga.
Andel kvinnor och män som rapporterade att de hade en långvarig sjukdom i olika
åldersgrupper presenteras i figur 9. Att ha en långvarig sjukdom var vanligare i
äldre åldersgrupper.
Figur 9 Andel med en långvarig eller kronisk sjukdom uppdelat på ålder och kön.
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I tabell 6 redovisas resultaten från bivariata (en variabels unika samband med
utfallet kronisk sjukdom) logistiska regressionsanalyser och en multivariat
regressionsanalys där sambandet mellan olika variabler och kronisk sjukdom
analyseras simultant.
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Tabell 6. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan kronisk
sjukdom och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och
analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OK
(95 % KI)
d

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
31,3
1
1
Kvinnor
38,9
1,40
(1,26–1,56)
1,31
(1,16–1,48)
Ålder
15–29 år
20,1
1
1
30–44 år
28,6
1,59
(1,34–1,88)
1,61
(1,32–1,97)
45–59 år
37,2
2,35
(1,99–2,77)
2,43
(2,01–2,94)
60–74 år
47,1
3,53
(2,97–4,19)
3,79
(3,10–4,63)
75 år och äldre
55,9
5,03
(4,03–6,28)
4,83
(3,69–6,32)
Utbildning
Lång utbildning
32,4
1
1
Mellanlång utbildning
36,4
1,44
(1,25–1,66)
1,04
(0,90–1,20)
Kort utbildning
40,9
1,19
(1,05–1,36)
1,01
(0,85–1,20)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
29,5
1
1
4
32,8
1,17
(0,99–1,38)
1,26
(1,05–1,50)
3
34,8
1,27
(1,07–1,51)
1,41
(1,17–1,70)
2
37,4
1,43
(1,20–1,69)
1,35
(1,11–1,65)
1 – lägst inkomst (20 %)
43,8
1,86
(1,56–2,22)
1,95
(1,56–2,44)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
33,7
1
1
Saknar kontantmarginal
43,8
1,53
(1,32–1,77)
1,81
(1,50–2,18)
Födelseland
Sverige
35,8
1
1
Övriga Europa
41,0
1,25
(1,01–1,54)
1,15
(0,91–1,46)
Utanför Europa
27,5
0,68
(0,57–0,81)
0,67
(0,54–0,83)
Sexuell läggning
Heterosexuell
34,9
1
1
Homo- eller bisexuell
37,6
1,12
(0,78–1,61)
1,40
(0,96–2,04)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och den
komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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För att mäta funktionsnedsättning har man på europeisk nivå utvecklat en
standardfråga som rekommenderas som standardfråga i alla europeiska
undersökningar, GALI. Denna fråga har använts även i den svenska versionen av
EHIS. Deltagarna får svara på frågan: ”Har du nu något hälsoproblem som varat i
minst 6 månader och som medför att du har svårt att delta i aktiviteter eller klara av
sysslor som folk i allmänhet gör?” med svarsalternativen: ”Ja, i hög grad”, ”Ja, i
någon grad” och ”Nej, inte alls”. Andelen som svarade något av ja-alternativen på
frågan presenteras i figur 10. Att rapportera en funktionsnedsättning var vanligare i
äldre åldersgrupper.
Figur 10 Andel med någon grad av funktionsnedsättning uppdelat på ålder och kön.
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Självskattad hälsa är starkt kopplat till förekomst av långvarig sjukdom och
funktionsnedsättning. I figur 11 presenteras hur personer med och utan långvarig
sjukdom och funktionsnedsättning skattar sin hälsa i olika åldersgrupper.
Figur 11 Andel med nedsatt hälsa för de med och utan långvarig sjukdom och/eller
funktionsnedsättning uppdelat på ålder.
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Personer med långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning rapporterade
betydligt sämre allmän hälsa jämfört med dem som inte hade något långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta mönster var genomgående för alla
åldersgrupper, och även i den äldsta gruppen rapporterade de allra flesta som inte
hade en långvarig sjukdom eller någon funktionsnedsättning att de hade en god
hälsa. Sambanden mellan funktionsnedsättning och olika sociodemografiska
variabler redovisas i tabell 7.
Tabell 7. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan
funktionsnedsättning (måttlig och allvarlig) och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler,
både analyserade var för sig och analyserade samtidigt.

%a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

Kön
Män
25,8
1
1
Kvinnor
33,7
1,46
(1,31–1,63)
1,37
(1,20–1,56)
Ålder
15-29 år
17,4
1
1
30–44 år
20,2
1,20
(1,00–1,45)
1,27
(1,02–1,58)
45–59 år
30,7
2,11
(1,77–2,51)
2,27
(1,85–2,77)
60–74 år
38,9
3,04
(2,54–3,63)
3,19
(2,58–3,94)
75 år och äldre
60,1
7,18
(5,73–9,01)
7,38
(5,59–9,75)
Utbildning
Lång utbildning
23,6
1
1
Mellanlång utbildning
31,1
1,46
(1,28–1,67)
1,24
(1,07–1,45)
Kort utbildning
38,8
2,05
(1,76–2,38)
1,24
(1,03–1,49)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
22,4
1
1
4
25,3
1,17
(0,98–1,40)
1,21
(1,00–1,47)
3
28,8
1,40
(1,16–1,68)
1,41
(1,15–1,72)
2
33,9
1,77
(1,48–2,12)
1,39
(1,12–1,73)
1 – lägst inkomst (20 %)
41,9
2,49
(2,07–3,00)
1,93
(1,52–2,44)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
27,6
1
1
Saknar kontantmarginal
40,9
1,81
(1,56–2,11)
2,11
(1,74–2,57)
Födelseland
Sverige
30,2
1
1
Övriga Europa
32,5
1,11
(0,89–1,39)
0,99
(0,76–1,28)
Utanför Europa
25,4
0,78
(0,66–0,93)
0,75
(0,60–0,95)
Sexuell läggning
Heterosexuell
29,1
1
1
Homo- eller bisexuell
30,3
1,06
(0,72–1,56)
1,35
(0,90–2,04)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och den
komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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De vanligaste sjukdomarna och symtomen
Vanligt förekommande sjukdomar och symtom i befolkningen
Enligt en nyligen genomförd kartläggning baserad på beräkningar av global
sjukdomsbörda [Global Burden of Disease] bidrar följande faktorer mest till ohälsa
i västvärlden och i Sverige: hjärt- och kärlsjukdom, stroke, depression, fallskador,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer, diabetes, nack- och
ryggsmärtor och annan muskuloskeletal sjuklighet (2).
I EHIS uppmanas deltagarna att rapportera en rad olika sjukdomar och symtom. I
figur 12 redovisas andelen svarande som uppgav att de har någon av de sjukdomar
eller något symtom som starkt bidrar till sjukdomsbördan i Sverige.
Figur 12 Andel som rapporterar olika typer av sjukdomar och symtom
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Kroniska rygg- och nackproblem, depression och diabetes var de vanligaste
förekommande sjukdomarna och symtomen som rapporterades. I följande avsnitt
på sidorna 33 till 38, presenteras förekomsten av dessa sjukdomar och symtom
uppdelat på olika sociodemografiska grupper.
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Kroniska rygg- och nackproblem
Deltagarna i EHIS uppmanas att rapportera om de under de senaste 12 månaderna
haft besvär med ”ländryggsbesvär eller annat kroniskt ryggproblem” och/eller
”värk i nacke eller annat kroniskt nackproblem”. Andelen män och kvinnor i olika
åldersgrupper som rapporterar antingen rygg eller nackproblem redovisas i figur
13.
Figur 13 Andel som rapporterar ländryggsbesvär eller annat kroniskt ryggproblem uppdelat
på ålder och kön.
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Kvinnor rapporterade oftare rygg- eller nackproblem, och dessa besvär var
betydligt vanligare i de äldre åldersgrupperna. Rygg- och nackproblem var även
vanligare bland de med låg inkomst, avsaknad av kontantmarginal och lägre
utbildning, tabell 8. I figur 14 redovisas andelen med rygg- eller nackproblem i
grupper med olika grad av utbildning.
Figur 14 Andel som rapporterar ländryggsbesvär eller annat kroniskt ryggproblem uppdelat
på utbildningsnivå och kön.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Grundskola

Gymnasium
Män

Uni./högskola
grund

Uni. magister eller
högre

Kvinnor

33

Tabell 8. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan kroniska ryggoch nackproblem och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för
sig och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
20,4
1
Kvinnor
27,2
1,46
(1,29–1,64) 1,41
(1,23–1,60)
Ålder
15–29 år
14,5
1
1
30–44 år
22,3
1,69
(1,40–2,04) 1,77
(1,42–2,21)
45–59 år
28,4
2,33
(1,94–2,80) 2,28
(1,85–2,80)
60–74 år
27,0
2,18
(1,79–2,64) 2,04
(1,63–2,54)
75 år och äldre
31,2
2,67
(2,10–3,40) 2,47
(1,86–3,28)
Utbildning
Lång utbildning
21,0
1
1
Mellanlång utbildning
25,4
1,28
(1,11–1,48) 1,22
(1,04–1,42)
Kort utbildning
27,7
1,44
(1,23–1,69) 1,34
(1,11–1,61)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
21,3
1
1
4
22,5
1,07
(0,89–1,29)
1,09
(0,90–1,33)
3
23,3
1,12
(0,93–1,36)
1,09
(0,89–1,34)
2
25,4
1,26
(1,04–1,52) 1,21
(0,98–1,50)
1 – lägst inkomst (20 %)
27,9
1,43
(1,17–1,74) 1,37
(1,08–1,75)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
22,8
1
1
Saknar kontantmarginal
28,9
1,37
(1,17–1,61) 1,64
(1,34–2,01)
Födelseland
Sverige
23,9
1
1
Övriga Europa
25,5
1,09
(0,85–1,39)
1,04
(0,79–1,35)
Utanför Europa
21,9
0,89
(0,74–1,07)
0,86
(0,68–1,09)
Sexuell läggning
Heterosexuell
23,8
1
1
Homo- eller bisexuell
26,5
1,16
0,78–1,71
1,34
(0,88–2,03)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.

34

Förekomst av depression och depressionssymtom
Som huvudsakligt mått på psykisk ohälsa i befolkningen används i EHIS
åttafrågorsversionen av depressionsskalan Patient Health Questionnaire (PHQ-8)
(3, 4). Skalan består av åtta frågor om frekvens av depressionssymtom under de
senaste två veckorna. För redovisningen i denna rapport används en
rekommenderad kategorisering i två grupper, de med tio eller fler poäng och de
med nio eller färre poäng (5). Hög grad av depressionssymtom enligt PHQ-8 har
visat sig ha en stark koppling till depressionsdiagnos, nedsatt livskvalitet och
funktionsnedsättning (3).
Figur 15 Andel män och kvinnor med hög grad av depressionssymtom (PHQ-8: 10 eller
högre) uppdelat i fem åldersgrupper.
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Män och kvinnor med hög grad av depressionssymtom i olika åldersgrupper
presenteras i figur 15. Fördelningen i olika inkomstgrupper presenteras i figur 16.
Figur 16 Andel män och kvinnor med hög grad av depressionssymtom (PHQ-8: 10 eller
högre) uppdelat i fem inkomstnivåer (individuell inkomst).
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De faktorer förutom kön som var starkast kopplade till hög grad av depressionssymtom var låg inkomst, avsaknad av kontantmarginal och icke-heterosexuell
sexuell läggning, tabell 9. Även de som inte lever med en partner rapporterade
oftare hög grad av depressionssymtom.
Tabell 9. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan depression och
en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och analyserade
samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
,
Män
6,5
1
1
Kvinnor
11,1
1,80
(1,49–2,19) 1,70
(1,37–2,11)
Ålder
15–29 år
11,2
1
1
30–44 år
8,0
0,69
(0,53–0,90) 0,81
(0,59–1,11)
45–59 år
9,5
0,83
(0,65–1,06)
1,01
(0,76–1,35)
60–74 år
6,5
0,55
(0,41–0,75) 0,72
(0,51–1,01)
75 år och äldre
7,4
0,64
(0,41–0,98) 0,77
(0,47–1,25)
Utbildning
Lång utbildning
6,7
1
1
Mellanlång utbildning
9,6
1,62
(1,26–2,09) 1,22
(0,90–1,67)
Kort utbildning
10,5
1,47
(1,17–1,85) 1,42
(1,09–1,84)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
4,2
1
1
4
7,7
1,90
(1,35–2,68) 1,75
(1,21–2,54)
3
8,5
2,11
(1,49–2,98) 1,89
(1,30–2,75)
2
9,5
2,38
(1,69–3,36) 1,77
(1,19–2,27)
1 – lägst inkomst (20 %)
16,0
4,32
(3,10–6,03) 2,92
(1,98–4,31)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
6,8
1
1
Saknar kontantmarginal
19,8
3,38
(2,74–4,17) 2,41
(1,84–3,16)
Födelseland
Sverige
8,1
1
1
Övriga Europa
9,5
1,20
(0,80–1,78)
1,08
(0,68–1,73)
Utanför Europa
13,2
1,73
(1,34–2,22) 1,19
(0,86–1,65)
Sexuell läggning
Heterosexuell
8,2
1
1
Homo- eller bisexuell
21,2
3,01
(1,96–4,63) 2,26
(1,43–3,58)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Diabetes – diabetes mellitus
Deltagarna i EHIS uppmanas att rapportera om de under de senaste 12 månaderna
haft diabetes. Diabetes är ett samlingsnamn för några olika sjukdomar som alla ger
för mycket socker i blodet. Rapporteringen i EHIS bygger på självrapporter och
ingen differentiering görs mellan olika typer av diabetes, och därför går det inte att
redovisa förekomsten av diabetes uppdelat på typ. Andel män och kvinnor i olika
åldersgrupper som rapporterar diabetes redovisas i figur 17.
Figur 17 Andel män och kvinnor med diabetes uppdelat i fem åldersgrupper.
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Diabetes är betydligt vanligare med ökad ålder samt vanligare i grupper med kort
utbildning (figur 18) och bland de som saknar kontantmarginal, tabell 10.
Figur 18 Andel män och kvinnor med diabetes uppdelat i fem inkomstnivåer (individuell
inkomst).
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Tabell 10. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan diabetes och en
rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och analyserade
samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OK
(95 % KI)
d

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
5,2
1
1
Kvinnor
4,2
0,80
(0,62–1,03)
0,66
(0,49–0,90)
Ålder
15–29 år
0,8
1
1
30–44 år
1,0
1,34
(0,63–2,85)
1,53
(0,61–3,86)
45–-59 år
3,9
5,28
(2,91–9,60)
7,07
(3,30–15,16)
60–74 år
9,4
13,57
(7,68–23,98)
19,26
(9,09–40,81)
75 år och äldre
13,8
20,84
(11,55–37,61)
26,82
(11,98–60,04)
Utbildning
Lång utbildning
2,6
1
1
Mellanlång utbildning
5,1
2,03
(1,45–2,85)
1,19
(0,78–1,82)
Kort utbildning
7,1
2,91
(2,06–4,12)
1,40
(0,95–2,06)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
2,7
1
1
4
2,9
1,06
(0,66–1,72)
1,15
(0,69–1,90)
3
3,7
1,37
(0,86–2,18)
1,32
(0,79–2,23)
2
7,7
2,97
(1,98–4,46)
1,73
(1,05–2,84)
1 – lägst inkomst (20 %)
6,9
2,65
(1,72–4,07)
1,54
(0,86–2,77)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
4,1
1
1
Saknar kontantmarginal
7,2
1,80
(1,33–2,44)
2,38
(1,59–3,57)
Födelseland
Sverige
4,5
1
1
Övriga Europa
6,0
1,35
(0,85–2,16)
0,91
(0,51–1,62)
Utanför Europa
5,0
1,12
(0,77–1,63)
1,56
(0,93–2,59)
Sexuell läggning
Heterosexuell
4,3
Homo- eller bisexuell
0,5
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och den
komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet simultant
justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är även
kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Rapportering av olika typer av olyckor i befolkningen
Världen har generellt blivit en säkrare plats och det har skett dramatiska
minskningar i antalet olyckor av olika slag under de senaste decennierna, men trots
det är olyckor fortfarande en viktigt bidragande orsak till sjuklighet och dödlighet
både globalt och i Sverige (6). Men förekomsten och typ av olyckor varierar i olika
grupper i samhället. I figur 19 redovisas andelen som rapporterade att de varit med
om olika typer av olyckor under de senaste 12 månaderna, uppdelat på kön och
ålder.
Figur 19 Andel som rapporterar olika typer av olyckor bland man och kvinnor i olika
åldersgrupper
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Sammanslaget var olyckor vanligast bland de yngsta och de äldsta och de som inte
var sammanboende, tabell 11. Olyckor var också mindre vanligt bland personer
födda utanför Europa jämfört med de som var födda i Sverige.
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Tabell 11. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan självrapporterad
erfarenhet av någon typ av olycka (trafikolycka, olycka i hemmet eller olycka på fritiden)
under de senaste 12 månaderna och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både
analyserade var för sig och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
9,5
1
1
Kvinnor
9,9
1,05
(0,87–1,26)
1,00
(0,82–1,23)
Ålder
15–29 år
13,5
1
1
30–44 år
8,6
0,61
(0,47–0,78) 0,71
(0,53–0,95)
45–59 år
7,8
0,54
(0,42–0,70) 0,66
(0,49–0,88)
60–74 år
7,6
0,53
(0,40–0,71) 0,62
(0,44–0,86)
75 år och äldre
11,6
0,84
(0,58–1,21)
0,86
(0,54–1,37)
Utbildning
Lång utbildning
8,8
1
1
Mellanlång utbildning
9,4
1,08
(0,86–1,34)
1,04
(0,82–1,32)
Kort utbildning
9,8
1,12
(0,88–1,45)
0,99
(0,73–1,34)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
9,9
1
1
4
7,7
0,76
(0,57–1,01)
0,70
(0,52–0,96)
3
9,8
1,00
(0,75–1,32)
0,84
(0,61–1,16)
2
8,8
0,88
(0,66–1,18)
0,86
(0,62–1,21)
1 – lägst inkomst (20 %)
13,1
1,37
(1,03–1,82) 1,22
(0,86–1,73)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
9,2
1
1
Saknar kontantmarginal
12,0
1,35
(1,06–1,72) 1,06
(0,77–1,47)
Födelseland
Sverige
9,8
1
1
Övriga Europa
10,0
1,03
(0,69–1,53)
0,82
(0,53–1,29)
Utanför Europa
8,7
0,88
(0,66–1,17)
0,68
(0,47–0,99)
Sexuell läggning
Heterosexuell
9,6
1
1
Homo- eller bisexuell
14,0
1,54
(0,91–2, –8) 1,50
(0,88–2,55)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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De vanligaste riskfaktorerna för ohälsa
Det finns en studie av riskfaktorer för sjukdom som visar hur stort bidrag varje
faktor har på den globala sjukdomsbördan [Global Burden of Disease], och enligt
den är det följande fem riskfaktorer för sjukdom som bidrar mest till ohälsa i
västvärlden och i Sverige: tobaksrökning, högt blodtryck, hög alkoholkonsumtion,
övervikt/fetma och låg grad av fysisk aktivitet (7). Fördelningen av de fem största
bidragarna till sjukdomsbördan i Sverige redovisas med fokus på sociodemografisk
fördelning.
Daglig tobaksrökning
Andelen dagliga tobaksrökare har minska kraftigt i Sverige under de senaste
decennierna, men fortfarande rapporterar omkring 10 procent av befolkningen att
de dagligen röker tobak.
Figur 20 Andel dagligrökare uppdelat på kön och åldersgrupp
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Daglig tobaksrökning redovisas uppdelat på kön och ålder i figur 20. Kvinnor 45–
74 år rapporterade högst grad av dagligrökning.
Figur 21 Andel dagligrökare uppdelat på kön och utbildningsnivå.
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Utbildningsnivå är starkt kopplad till dagligrökning, på så sätt att kortare utbildning
är kopplat till högre andel dagligrökare, se figur 21. Daglig rökning är vanligare
bland personer födda utanför Europa, de som inte var sammanboende med någon,
de som saknar kontantmarginal och de med funktionsnedsättning.
Tabell 12. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan dagligrökning
och sociodemografiska bakgrundsvariabler, analyserade var för sig och analyserade samtidigt.

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%a
Kön
Män
9,2
1
1
Kvinnor
10,3
1,14
(0,95–1,35)
1,18
(0,97–1,44)
Ålder
15–29 år
7,7
1
1
30–44 år
8,7
1,15
(0,88–1,50)
1,40
(1,01–1,94)
45–59 år
12,4
1,71
(1,34–2,19) 1,95
(1,45–2,62)
60–74 år
11,9
1,63
(1,25–2,12) 1,76
(1,27–2,44)
75 år och äldre
6,8
0,88
(0,59–1,31)
0,62
(0,37–1,03)
Utbildning
Lång utbildning
4,9
1
1
Mellanlång utbildning
11,2
2,44
(1,92–3,09) 2,61
(2,00–3,39)
Kort utbildning
14,6
3,31
(2,59–4,23) 3,32
(2,45–4,48)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
7,2
1
1
4
8,7
1,23
(0,92–1,65)
1,16
(0,85–1,58)
3
9,4
1,35
(1,00–1,81) 1,15
(0,83–1,58)
2
10,8
1,57
(1,18–2,09) 1,15
(0,83–1,60)
1 – lägst inkomst (20 %)
14,1
2,13
(1,61–2,84) 1,39
(0,98–1,98)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
8,1
1
1
Saknar kontantmarginal
18,0
2,50
(2,04–3,06) 1,93
(1,49–2,50)
Födelseland
Sverige
8,7
1
1
Övriga Europa
14,7
1,80
(1,32–2,46) 1,16
(0,77–1,74)
Utanför Europa
14,7
1,82
(1,44–2,29) 1,49
(1,10–2,01)
Sexuell läggning
Heterosexuell
9,5
1
1
Homo- eller bisexuell
14,1
1,57
(0,94–2,63)
1,38
(0,78–2,44)
Funktionsnedsättning
Ej nedsatt
8,4
1
1
Nedsatt
12,8
1,60
(1,33–1,92) 1,27
(1,02–1,58)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Högt blodtryck
Högt blodtryck är en stark riskfaktor för en rad hjärt- och kärlsjukdomar och är
kopplat till förkortad medellivslängd (8, 9). I figur 22 redovisas andelen som
rapporterade högt blodtryck uppdelat på kön och ålder.
Figur 22 Andel individer med självrapportet högt blodtryck uppdelat på kön och åldersgrupp.
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Förutom ökad förekomst av högt blodtryck med ökad ålder fanns en tydlig
koppling mellan högt blodtryck och utbildningsnivå, bland både män och kvinnor,
men tydligast bland kvinnor, se figur 23. Detta samband är dock inte länge
signifikant när hänsyn tas till övriga sociodemografiska faktorer, tabell 13.
Avsaknad av kontantmarginal och funktionsnedsättning var kopplat till högre
förekomst av högt blodtryck.
Figur 23 Andel individer med självrapportet högt blodtryck uppdelat på kön och
utbildningsnivå.
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Tabell 13. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan högt blodtryck
och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och
analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OK
(95 % KI)
d

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
14,8
1
1
Kvinnor
17,0
1,19
(1,04–1,36)
0,99
(0,83–1,18)
Ålder
15–29 år
1,4
1
1
30–44 år
4,4
3,14
(1,91–5,15)
2,48
(1,44–4,25)
45–59 år
15,2
12,40
(7,97–19,27)
10,67
(6,68–17,04)
60–74 år
33,9
35,33
(22,87–54,58) 29,52
(18,52–47,04)
75 år och äldre
40,1
46,25
(29,34–72,92) 30,41
(18,26–50,65)
Utbildning
Lång utbildning
11,8
1
1
Mellanlång utbildning
16,3
1,46
(1,22–1,74)
1,18
(0,96–1,45)
Kort utbildning
23,2
2,27
(1,88–2,73)
1,24
(0,98–1,58)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
14,6
1
1
4
13,3
0,90
(0,71–1,12)
1,07
(0,83–1,38)
3
12,8
0,86
(0,68–1,08)
0,94
(0,71–1,24)
2
19,9
1,46
(1,17–1,81)
1,18
(0,90–1,56)
1 – lägst inkomst (20 %)
19,6
1,42
(1,13–1,80)
1,16
(0,84–1,60)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
15,7
1
1
Saknar kontantmarginal
16,4
1,05
(0,86–1,29)
1,37
(1,04–1,80)
Födelseland
Sverige
16,2
1
1
Övriga Europa
22,8
1,53
(1,18–1,98)
1,24
(0,90–1,69)
Utanför Europa
10,2
0,59
(0,46–0,75)
0,84
(0,59–1,20)
Sexuell läggning
Heterosexuell
15,5
1
1
Homo- eller bisexuell
8,2
0,48
(0,26–0,91)
1,06
(0,55–2,04)
Funktionsnedsättning
Ej nedsatt
11,0
1
1
Nedsatt
27,4
3,05
(2,63–3,55)
1,60
(1,33–1,92)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och den
komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet simultant
justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är även
kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Övervikt och fetma

Övervikt och fetma mäts i EHIS genom Body Mass Index (BMI). BMI är ett
mått som är konstruerat utifrån vikt och längd enligt följande formel: BMI =
vikt i kg / (längd i meter × längd i meter). I denna redovisning använder vi oss
av Världshälsoorganisationens (WHO:s) definitioner av övervikt och fetma
(10). De som hade övervikt, det vill säga ett BMI-värde som var 25 eller större,
redovisas uppdelade på kön och åldersgrupp i figur 24.
Figur 24 Andel individer med övervikt (BMI 25 eller högre) uppdelat på kön och åldersgrupp.
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Övervikt var vanligare bland män är bland kvinnor och hade en viss koppling till
utbildningsnivå. De med lägre utbildningsnivå var oftare överviktiga än de med
högre utbildningsnivå, figur 25.
Figur 25 Andel individer med övervikt (BMI 25 eller högre) uppdelat på kön och
utbildningsnivå.
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De som hade fetma, det vill säga ett BMI-värde som var 30 eller större,
redovisas uppdelade på kön och åldersgrupp i figur 26. Andelen med fetma var
högst i åldersgrupperna 35–74 år.
Figur 26 Andel individer med obesitas (BMI 30 eller högre) uppdelat på kön och åldersgrupp.
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Fetma var mer jämt fördelat mellan könen än övervikt. Övervikt är liksom fetma
vanligare bland de som har lägre utbildningsnivå, figur 27. Fetma var också
vanligare bland dem med låg inkomst, de som saknar kontantmarginal och de med
funktionsnedsättning, se tabell 14.
Figur 27 Andel individer med obesitas (BMI 30 eller högre) uppdelat på kön och
utbildningsnivå.
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Tabell 14. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan kraftig övervikt
(BMI > 30) och en rad sociodemografiska bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig
och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
12,9
1
1
Kvinnor
13,9
1,09
(0,93–1,27)
1,05
(0,89–1,24)
Ålder
15–29 år
7,0
1
1
30–44 år
12,7
1,94
(1,50–2,51) 1,90
(1,40–2,56)
45–59 år
17,7
2,88
(2,26–3,66) 2,63
(1,99–3,47)
60–74 år
16,8
2,70
(2,09–3,49) 2,23
(1,66–2,99)
75 år och äldre
12,4
1,88
(1,33–2,66) 1,12
(0,75–1,69)
Utbildning
Lång utbildning
10,3
1
1
Mellanlång utbildning
16,0
1,66
(1,38–1,99) 1,29
(1,00–1,66)
Kort utbildning
15,2
1,56
(1,26–1,92) 1,51
(1,23–1,85)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
10,6
1
1
4
12,8
1,24
(0,98–1,59)
1,19
(0,92–1,53)
3
12,1
1,16
(0,90–1,49)
1,14
(0,88–1,49)
2
14,9
1,48
(1,16–1,88) 1,42
(1,08–1,86)
1 – lägst inkomst (20 %)
17,3
1,77
(1,38–2,27) 1,50
(1,10–2,03)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
12,1
1
1
Saknar kontantmarginal
20,2
1,84
(1,52–2,23) 1,64
(1,29–2,09)
Födelseland
Sverige
13,3
1
1
Övriga Europa
14,3
1,08
(0,80–1,48)
1,13
(0,80–1,60)
Utanför Europa
13,4
1,01
(0,80–1,28)
1,00
(0,74–1,33)
Sexuell läggning
Heterosexuell
13,1
1
1
Homo- eller bisexuell
11,3
0,85
(0,49–1,46)
0,91
(0,51–1,64)
Funktionsnedsättning
Ej nedsatt
10,3
1
1
Nedsatt
20,5
2,24
(1,91–2,63) 1,80
(1,52–2,15)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Riskbruk av alkohol
Alkoholkonsumtion mättes i EHIS med hjälp av fem frågor om frekvens och
mängd av intag av alkohol under de senaste 12 månaderna. Med hjälp av dessa
frågor beräknas den totala genomsnittliga mängden alkohol per person och dag. En
specifik fråga används också för att mäta frekvens av intensivkonsumtion (det vill
säga konsumtion av sex glas [ett glas motsvarar 10–15 centiliter vin, 33 centiliter
starköl eller 4 centiliter starksprit] alkohol eller mer) vid ett och samma tillfälle.
Nedan redovisas riskbruk som definieras som antingen hög alkoholkonsumtion
(motsvarande mer än 40 gram alkohol per dag för män och mer än 20 gram alkohol
per dag för kvinnor) eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden
(figur 28).
Figur 28 Andel individer med ett riskbruk av alkohol uppdelat på kön och ålder.
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Riskbruk av alkohol var vanligare bland män, unga, de som inte är sammanboende
och de med kortare utbildning, tabell 15. Personer födda utanför Europa var i lägre
grad riskkonsumenter av alkohol. I figur 29 presenteras riskbruk per
utbildningsnivå.
Figur 29 Andel individer med ett riskbruk av alkohol uppdelat på kön och utbildningsnivå.
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Tabell 15. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan riskfylld
alkoholkonsumtion (högt total alkoholkonsumtion eller berusningsdrickande [6 eller fler glas
vid ett och samma tillfälle] under senaste månaden) intag och en rad sociodemografiska
bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
34,6
1
1
Kvinnor
17,1
0,39
(0,34–0,45) 0,38
(0,33–0,45)
Ålder
15–29 år
42,6
1
1
30–44 år
25,9
0,47
(0,40–0,56) 0,54
(0,44–0,65)
45–59 år
22,3
0,39
(0,32–0,46) 0,41
(0,33–0,50)
60–74 år
20,7
0,35
(0,29–0,43) 0,36
(0,29–0,46)
75 år och äldre
11,3
0,17
(0,12–0,25) 0,17
(0,11–0,27)
Utbildning
Lång utbildning
21,7
1
1
Mellanlång utbildning
27,9
1,39
(1,20–1,61) 1,31
(1,11–1,54)
Kort utbildning
28,4
1,43
(1,20–1,70) 1,46
(1,18–1,81)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
26,3
1
1
4
27,3
1,05
(0,88–1,26)
0,94
(0,77–1,14)
3
25,1
0,94
(0,78–1,13)
0,82
(0,67–1,02)
2
25,6
0,96
(0,79–1,17)
0,88
(0,70–1,11)
1 – lägst inkomst (20 %)
25,3
0,95
(0,76–1,19)
0,84
(0,64–1,10)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
26,2
1
1
Saknar kontantmarginal
26,8
1,03
(0,84–1,26)
0,87
(0,68–1,13)
Födelseland
Sverige
26,5
1
1
Övriga Europa
24,7
0,91
(0,69–1,20)
0,98
(0,71–1,35)
Utanför Europa
23,2
0,84
(0,66–1,06)
0,61
(0,45–0,83)
Sexuell läggning
Heterosexuell
26,0
1
1
Homo- eller bisexuell
30,7
1,26
(0,84–1,88)
1,04
(0,67–1,60)
Funktionsnedsättning
Ej nedsatt
27,5
1
1
Nedsatt
22,8
0,78
(0,67–0,90) 1,01
(0,85–1,20)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Andel som rapporterar rekommenderad grad av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet mäts i EHIS med sju frågor om både vardags- och fritidsmotion.
Dessutom ingår frågor om hur mycket tid man ägnar åt att gå eller cykla till arbetet,
se bilaga. I redovisningen nedan sammanfattas resultat för andelen deltagare i
EHIS som uppgett en fysisk aktivitetsgrad på fritiden som motsvarar
rekommenderad grad av fysisk aktivitet (minst 150 minuter av åtminstone måttligt
intensiv fysisk konditionsaktivitet per vecka) (11). Beräkningen av rekommenderad
grad av fysisk aktivitet bygger på två frågor om frekvens (antal gånger i veckan)
och tid (tid i minuter och timmar) som ägnas åt åtminstone måttligt ansträngande
fysisk aktivitet. Andelen män och kvinnor som är fysiskt aktiva presenteras i figur
30 uppdelat på åldersgrupp. Andelen fysiskt aktiva minskar med ökad ålder.
Figur 30 Andel fysiskt aktiva individer (som uppnår rekommenderad grad av fysisk aktivitet)
uppdelat på kön och ålder.
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Förutom ålder är inkomst och utbildningsnivå starkt kopplade till fysisk aktivitet,
se tabell 16. Bland de med högre inkomst och utbildning var en större andel fysiskt
aktiva. I figur 31 presenteras andelen fysiskt aktiva uppdelat på utbildningsnivå.
Figur 31 Andel fysiskt aktiva individer (som uppnår rekommenderad grad av fysisk aktivitet)
uppdelat på kön och inkomstnivå.
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Tabell 16. Resultat från logistiska regressionsanalyser av sambanden mellan fysisk aktivitet
(andel som uppnår rekommenderad grad av fysisk aktivitet) och en rad sociodemografiska
bakgrundsvariabler, både analyserade var för sig och analyserade samtidigt.
a

Bivariata analyserb
OKd
(95 % KI)

Multivariat analysc
Jus. OK
(95 % KI)

%
Kön
Män
37,8
1
1
Kvinnor
35,2
0,97
(0,87–1,08)
1,16
(1,02–1,31)
Ålder
15–29 år
51,2
1
1
30–44 år
37,5
0,63
(0,54–0,74) 0,59
(0,49–0,72)
45–59 år
34,5
0,70
(0,60–0,82) 0,70
(0,58–0,84)
60–74 år
32,5
0,60
(0,51–0,72) 0,65
(0,53–0,79)
75 år och äldre
14,3
0,25
(0,20–0,32) 0,36
(0,27–0,49)
Utbildning
Lång utbildning
43,7
1
1
Mellanlång utbildning
36,0
0,44
(0,38–0,52) 0,54
(0,46–0,65)
Kort utbildning
26,3
0,68
(0,59–0,77) 0,72
(0,62–0,83)
Hushållsinkomst, kvintiler
5 – högst inkomst (20 %)
46,3
1
1
4
39,6
0,83
(0,70–0,98) 0,90
(0,75–1,07)
3
37,5
0,67
(0,57–0,80) 0,79
(0,65–0,94)
2
31,5
0,56
(0,47–0,66) 0,80
(0,66–0,98)
1 – lägst inkomst (20 %)
25,7
0,45
(0,38–0,54) 0,66
(0,52–0,82)
Kontantmarginal
Har kontantmarginal
39,1
1
1
Saknar kontantmarginal
36,6
0,57
(0,48–0,66) 0,68
(0,56–0,83)
Födelseland
Sverige
37,7
1
1
Övriga Europa
32,4
0,74
(0,59–0,92) 0,86
(0,67–1,11)
Utanför Europa
30,5
0,73
(0,62–0,86) 0,71
(0,58–0,88)
Sexuell läggning
Heterosexuell
38,0
1
1
Homo- eller bisexuell
45,2
1,20
(0,82–1,73)
1,04
(0,70–1,54)
Funktionsnedsättning
Ej nedsatt
41,6
1
1
Nedsatt
25,3
0,46
(0,41–0,52) 0,56
(0,48–0,64)
Siffror med fett typsnitt representerar signifikanta samband.
a
Värden är framtagna med kalibreringsvikter och analyserna tar hänsyn till stratifiering och
den komplexa urvalsdesignen.
b
De bivariata analyserna visar en variabels unika samband med utfallet.
c
I den multivariata analysen visas sambandet mellan en variabel och utfallet när värdet
simultant justeras för effekten av de andra variablerna som ingår i analysen. Dessa analyser är
även kontrollerade för familje- och livssituation och typ av boendeområde.
d
Oddskvoter (OK) visar hur mycket en enhets ökning (eller tillhörighet i en kategori) ökar
sannolikheten för ett utfallsmått. Oddskvoterna redovisas med 95 % konfidensintervall.
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Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
Förutom frågor om hälsa och riskfaktorer för hälsa ingick ett antal frågor om olika
typer av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Deltagarna fick ange om de
vaccinerat sig mot influensa, mätt blodtryck och blodvärden samt om de genomgått
olika typ av screening för cancer.
Influensavaccinering i olika åldersgrupper i befolkningen
Andelen deltagare som uppgav att de vaccinerat sig mot influensa under de senaste
12 månaderna redovisas in figur 32, uppdelat på kön och åldersgrupp.
Figur 32 Andel individer som uppgett att de vaccinerat sig mot influensa under de senaste 12
månaderna uppdelat på kön och åldersgrupp.
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Screening för specifika typer av cancer
Andelen kvinnor i olika åldersgrupper som uppgav att de genomgått mammografi
eller gynekologiskt cellprov under de senaste 5 åren redovisas i figur 33.
Figur 33 Andel kvinnor i olika åldersgrupper som uppgett att de genomgått
mammografiundersökning eller gynekologiskt cellprov under de senaste 5 åren.
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Andelen kvinnor som genomgått mammografiundersökning under de senaste 5
åren var något lägre bland de som bodde i ett tätbefolkat område, figur 34.
Figur 34 Andel kvinnor på olika typ av bostadsorter som uppgett att de genomgått
mammografiundersökning under de senaste 5 åren.
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Andelen kvinnor som genomgått gynekologiskt cellprov under de senaste 5 åren
var högre bland de med längre utbildning, figur 35.
Figur 35 Andel kvinnor med olika utbildningsnivå som uppgett att de genomgått
gynekologiskt cellprovtagning under de senaste 5 åren.
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Figur 36 visar andelen kvinnor och män som rapporterade att de hade fått sitt
kolesterol i blodet mätt under de senaste 5 åren, i olika åldersgrupper. Att ha mätt
sitt blodkolesterol var vanligare i äldre åldersgrupper.
Figur 36 Andel individer som fått sitt kolesterol i blodet uppmätt under de senaste 5 åren
uppdelat på kön och ålder.
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Befolkningens upplevelse av tillgång till vård
Några frågor i EHIS handlade om tillgång till vård under de senaste 12 månaderna.
Frågorna berörde om deltagarna fått vård senare än de behövt den på grund av
väntetider eller problem med transporter, och om deltagarna undvikt att söka vård
på grund av att de inte haft råd. Figur 37 visar andelen kvinnor och män som
rapporterade att de fått vård senare än de behövt den på grund av att väntetiden
varit för lång eller problem med transport under de senaste 12 månaderna, i olika
åldrar.
Figur 37 Andel som fått vård senare än de behövt den på grund av att väntetiden varit för
lång eller problem med transport under de senaste 12 månaderna uppdelat på åldersgrupp.
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Avståndet eller problem med transport

Väntetidsproblem var vanligare bland kvinnor, de som saknar kontantmarginal och
de som är födda utanför Europa. Transportproblem var vanligare i den lägsta
inkomstkvartilen, bland de som saknade kontantmarginal och bland de som inte var
sammanboende med någon.
Figur 38 visar andelen individer som uppgav att de behövt tandläkarvård,
receptbelagd medicin, psykologisk behandling eller medicinsk behandling under de
senaste 12 månaderna men inte haft råd. Andelarna redovisas uppdelat på
inkomstnivå.
Figur 38 Andel individer som behövt vård under de senaste 12 månaderna men inte haft råd,
uppdelat i grupper med olika inkomstnivå.
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Sammanfattning – del 1
Det huvudsakliga syftet med EHIS är att kartlägga hälsoläget i Europa och
möjliggöra jämförelser mellan länder när det gäller hälsa och hälsans
bestämningsfaktorer. På sikt kommer även tidsserier av dessa jämförelser kunna
genomföras. Denna rapport ger en överblick över de områden som ingår i EHIS.
De exakta frågor som används ingår som bilaga (se bilaga 2). Fokus för
presentationen i denna del av rapporten har varit att redovisa hälsosituationen och
fördelningen av hälsans bestämningsfaktorer i olika sociodemografiska grupper.
Nedan sammanfattas de skillnader som framkom uppdelat på olika
sociodemografiska faktorer. Dessa resultat bygger enbart på uppgifter från EHIS,
det vill säga svaren från en tvärsnittsundersökning med självskattade uppgifter på
hälsa som genomförts vid ett enda tillfälle. Eftersom individer inte följs över tid går
det inte att dra något slutsatser kring orsakssamband.

Skillnad mellan män och kvinnor
I likhet med många tidigare kartläggningar (12) rapporterade kvinnor sämre
självskattad hälsa än män, och kvinnor redovisade även oftare att de hade någon
grad av funktionsnedsättning kopplat till ohälsa (kvinnor 34 procent och män 26
procent). Kvinnor rapporterade också oftare än män att de hade en kronisk
sjukdom. Av de vanligast förekommande sjukdomar och symtom som redovisas i
rapporten var både nack- och ryggproblem (kvinnor 29 procent och män 22
procent) och depression (kvinnor 11 procent och män 6 procent) vanligare bland
kvinnor än bland män. Diabetes var dock vanligare bland män än bland kvinnor
(kvinnor 4 procent och män 5 procent).
Undersökningen omfattar analyser av levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa som
även kontrollerade för andra sociodemografiska faktorer än kön, men det var bara
alkoholkonsumtion som skilde sig signifikant mellan kvinnor och män. Män
rapporterade oftare än kvinnor en riskkonsumtion av alkohol (kvinnor 17 procent
och män 35 procent).

Åldersskillnader i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer
Av de sociodemografiska variabler som analyserats i denna rapport har ålder oftast
en koppling till hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Andelen med självskattad
nedsatt hälsa, kronisk sjukdom och funktionsnedsättning ökade med ökad ålder. Av
de vanligast förekommande sjukdomar och symtom som redovisas i rapporten var
både nack- och ryggproblem och diabetes vanligare bland äldre. Däremot var det
ingen signifikant skillnad i förekomsten av depression i olika åldersgrupper när
analyserna även kontrollerades för övriga sociodemografiska faktorer. Olyckor var
vanligast bland de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Bland de yngre var
olyckor på fritiden vanligast och bland de äldre var olyckor i hemmet vanligast.
I analyser av levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa framkom att daglig
tobaksrökning var minst vanlig bland de yngsta (15–29 år) och de äldsta (75 år

56

eller äldre) åldersgrupperna. Högst andel dagligrökare fanns i åldersgruppen 45–59
år. Andelen personer med högt blodtryck ökade markant med ökad ålder. På
samma sätt som med tobaksrökning var fetma minst vanligt i de yngsta (15–29 år)
och de äldsta (75 år eller äldre) åldersgrupperna. Att ha fetma var mer än 2,5 gång
så vanligt i åldersgruppen 45–59 år jämfört med i åldersgruppen 15–29 år.
Riskfylld alkoholkonsumtion var betydligt vanligare bland de yngre och minst
vanlig bland de över 75 år.

Hälsan i olika utbildningsgrupper
I likhet med många tidigare studier visade resultaten stora skillnader i hälsa i
grupper med olika utbildningsnivå. Personer med kortare utbildning rapporterade
oftare nedsatt självskattad hälsa och funktionsnedsättning. Av de vanligast
förekommande sjukdomar och symtom som redovisas i rapporten var både nackoch ryggproblem och depression vanligare bland de med kort utbildning.
I analyser av levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa framkom att daglig
tobaksrökning var mer är tre gånger så vanligt bland de med kort utbildning (15
procent) jämfört med de som hade lång utbildning (5 procent). De med kort
utbildning hade oftare fetma (15 procent) jämfört med de med lång utbildning (10
procent). Riskabelt alkohol intag och otillräckligt fysisk aktivitet var också
vanligare bland de med kort utbildning. Vidare var det vanligare att kvinnor med
längre utbildning hade genomgått gynekologisk cellprovtagning.

Ekonomi och hälsa
Den ekonomiska situationen för deltagarna i EHIS redovisas i denna rapport som
hushållsinkomst i kvintiler (indelat i fem grupper) och förekomsten av en
kontantmarginal (möjlighet att få tag på 15 000 kronor på en vecka om det skulle
behövas). Även i analyser som kontrollerar för övriga sociodemografiska variabler,
till exempel ålder, var inkomst starkt kopplat till självskattad hälsa. Av de med
lägre inkomster var det en betydligt högre andel som skattade sin hälsa om nedsatt,
och bland deltagare i den gruppen var det också vanligare med en kronisk sjukdom
och en funktionsnedsättning. På samma sätt hade en betydligt högre andel av de
som saknade kontantmarginal nedsatt hälsa, kronisk sjukdom och
funktionsnedsättning. Sambanden till de vanligast förekommande sjukdomar och
symtom som redovisas i rapporten var dock inte lika tydliga. Depression var
vanligare bland dem med lägre inkomst och de som saknade kontantmarginal. Men
enbart en grupp rapporterade mer rygg- och nackbesvär: de med allra lägst inkomst
och som saknade kontantmarginal. Sambandet mellan diabetes och inkomst var
inte helt tydligt, men bland de som saknade kontantmarginal rapporterade mer än
dubbelt så många att de hade diabetes jämfört med de med kontantmarginal.
Det fanns alltså tydliga skillnaderna i hälsa kopplat till inkomst, men skillnaderna
var inte lika stora vad gäller levnadsvanor och andra riskfaktorer för hälsa. I
analyser som kontrollerade för övriga sociodemografiska variabler fanns ingen
koppling mellan rökning, riskfylld alkoholkonsumtion och högt blodtryck och
inkomstnivå. Däremot var fetma och otillräcklig grad av fysisk aktivitet vanligare
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bland dem med lägre inkomst och de som saknade kontantmarginal. De som
saknade kontantmarginal rapporterade också oftare daglig rökning och hade oftare
högt blodtryck.

Hälsa uppdelat på födelseland
Befolkningssammansättningen i Sverige vad gäller födelseland har förändrats
mycket under de senaste decennierna. Vi har haft en kraftig invandring från andra
europeiska länder och av flyktingar och asylsökande från länder utanför Europa.
Analyserna av EHIS-resultaten visade att de som är födda utanför Europa mer
sällan rapporterade nedsatt allmänt hälsotillstånd och mer sällan rapporterade
erfarenhet av olyckor jämfört med personer födda i Sverige. Förutom denna
skillnad var det få signifikanta skillnader mellan grupper med olika födelseland i de
analyser som kontrollerade för övriga sociodemografiska variabler.
I analyser av levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa framkom att daglig
tobaksrökning var vanligare bland personer födda utanför Europa (15 procent)
jämfört med de som är födda i Sverige (9 procent). Riskkonsumtion av alkohol var
också något mer ovanligt bland de födda utanför Europa.

Hälsa och sexuell läggning
Trots stora förändringar i svensk lagstiftning och i attityder kring homosexualitet
under de senaste decennierna har tidigare nationella hälsoundersökningar visat en
betydligt högre förekomst av nedsatt fysisk och psykisk hälsa bland homo- och
bisexuella personer jämfört med heterosexuella (13-15). Orsakerna till dessa stora
skillnader är i huvudsak okända men skillnaderna brukar vara störst när det gäller
psykisk hälsa. I EHIS var de relativt få som självidentifierade sig som homo- eller
bisexuella och vi fann därför få signifikanta skillnader. Depression var dock mer än
dubbelt så vanligt bland unga homo- och bisexuella jämfört med heterosexuella.
I analyser av levnadsvanor och riskfaktorer för ohälsa framkom inga signifikanta
skillnader mellan individer med olika sexuell läggning.

Hälsosituationen hos personer med funktionsnedsättning
Tidigare studier har visat att personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre
hälsa men också sämre förutsättningar för hälsa jämfört med övrig befolkning (16).
Inom ramen för regeringens strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken 2011–2016 har Folkhälsomyndigheten följt upp arbetet
som rör livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget slutredovisades våren 2016 i en rapport som innehåller en mer ingående
analys av hälsosituationen bland personer med funktionsnedsättning (16).
I EHIS ingick en fråga om funktionsnedsättning som tagits fram av Eurostat, och
planen är att frågan ska ingå i alla befolkningskartläggningar som genomförs i
EU:s regi. I denna rapport redovisas fördelningen av riskfaktorer bland dem med
och utan funktionsnedsättning. Resultaten visar att personer med
funktionsnedsättning i många fall rapporterar fler riskfaktorer för ohälsa. Daglig
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rökning var något vanligare bland de med funktionsnedsättning. Personer med
funktionsnedsättning hade också oftare högt blodtryck och fetma, och rapporterade
mer sällan tillräckligt nivå av fysisk aktivitet.
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Resultat del 2:
Jämförelse mellan EHIS och andra
nationella kartläggningar
I detta kapitel presenteras jämförelse mellan resultaten i EHIS och andra nationella
undersökningar av befolkningens hälsa, levnadsvanor och andra
bestämningsfaktorer för hälsa. I synnerhet görs jämförelser med resultat från
Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor (HLV). Flera jämförelser görs
även med Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) som regelbundet
genomförs av SCB och som innehåller vissa frågor om hälsa och levnadsvanor. För
att statistiskt testa hur väl undersökningarna överensstämmer presenteras både
andelen som uppgett olika grad av hälsa och frekvensen av levnadsvanor och olika
kategorier av bestämningsfaktorer för hälsa i de olika undersökningarna. Dessa
andelar presenteras som procentandelar med 95 procents konfidensintervall.
Konfidensintervallet beskriver osäkerheten i skattningar i de olika
undersökningarna. I figurerna nedan tolkar vi värden där konfidensintervallerna
inte överlappar varandra som statistiskt skilda värden. Vid varje jämförelse görs
även en statistisk beräkning av den så kallade inomklasskorrelation (Intra Class
Correlation, ICC). Den anger hur väl två mått stämmer överens, och ett värde på 1
innebär en exakt överenstämmelse medan ett värde på 0 innebär en total avsaknad
av överenstämmelse. I denna presentation tolkar vi ett värde nära eller över 0,90
som en mycket god överenstämmelse.

Rapporterat allmänna hälsotillstånd i olika undersökningar
Skillnader i självskattad generell hälsa
Allmänt hälsotillstånd mäts i EHIS bland annat med en fråga om självskattad
generell hälsa: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och fem
svarsalternativ (mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt). En identisk
fråga har även använts i Folkhälsomyndighetens årliga kartläggning av hälsa i
Sverige, HLV, och i SCB:s undersökning ULF/SILC. HLV-undersökningen
genomfördes i början av 2015 och resultat från det årets undersökning ligger till
grund för många av jämförelserna i detta avsnitt. Undersökningarna har många
likheter men urvalet skiljer sig något då individer 15 år och äldre ingår i EHIS
medan individer 16–84 år ingår i HLV. För att göra jämförelserna så rättvisande
som möjligt redovisas resultaten enbart för personer i spannet 16–84 år.
Kalibreringsvikten beräknas på samma sätt i EHIS och i resultaten från HLV i
denna presentation.
I figur 39a och 39b presenteras resultaten för självskattad hälsa från EHIS 2014,
HLV 2015 och ULF/SILC 2014/2015. Statistiska beräkningar av
överenstämmelsen mellan de olika nationella undersökningarna visade mycket god
överenstämmelse för självskattad hälsa bland män mellan EHIS och både HLV
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(ICC = 0,97; 95 % KI: 0,68, 1,00; p < 0,001) och ULF-SILC (ICC = 0,98; 95 %
KI: 0,88, 1,00; p < 0,001).
Figur 39a Andel män i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 som uppgett att de
har nedsatt hälsa uppdelat på olika åldersgrupper (procent med 95 % konfidensintervall).
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Statistiska beräkningar av överenstämmelse mellan de olika nationella
undersökningarna visade mycket god överenstämmelse för självskattad hälsa bland
kvinnor mellan EHIS och både HLV (ICC = 0,99; 95 % KI: 0,63, 1,00; p < 0,001)
och ULF-SILC (ICC = 0,97; 95 % KI: 0,02, 1,00; p < 0,001).
Figur 39b Andel kvinnor i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 som uppgett att de
har nedsatt hälsa uppdelat på olika åldersgrupper.
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Skillnader i självskattad grad av funktionsnedsättning
För att mäta funktionsnedsättning har man på europeisk nivå utvecklat en fråga
som rekommenderas som standardfråga i alla europeiska undersökningar, GALI.
Denna fråga har använts även i EHIS. Deltagarna får svara på frågan: ”Har du nu
något hälsoproblem som varat i minst 6 månader och som medför att du har svårt
att delta i aktiviteter eller klara av sysslor som folk i allmänhet gör?” med
svarsalternativen: ”Ja, i hög grad”, ”Ja, i någon grad” och ”Nej, inte alls”. I HLV
används en snarlik fråga för att mäta funktionsnedsättning. Deltagarna från i HLV
svara på frågan: ”Har du någon långvarig sjukdom, något besvär efter olycksfall,
någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?” med
svarsalternativen: ”Nej, inte alls”, ”Ja, i någon mån” och ”Ja, i hög grad”.
Andelen som svarat något av ja-alternativen på frågorna i EHIS och HLV
presenteras i figur 40a för män och figur 40b för kvinnor. Överensstämmelsen
mellan de båda undersökningarna bland män var mycket god (ICC = 0,97; 95 %
KI: 0,81, 0,99; p < 0,001).
Figur 40a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 med någon grad av funktionsnedsättning på
grund av hälsoproblem uppdelat på olika åldersgrupper.
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Även bland kvinnor var överensstämmelsen mellan de båda undersökningarna
mycket god (ICC = 0,97; 95 % KI: 0,79, 0,99; p < 0,001).
Figur 40b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 med någon grad av funktionsnedsättning
på grund av hälsoproblem uppdelat på olika åldersgrupper.
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Skillnader i förekomst av långvariga eller kroniska sjukdomar
Som mått på förekomst av långvarig eller kronisk sjukdom används i EHIS och
ULF/SILC frågan: ”Har du någon långvarig sjukdom eller något hälsoproblem som
varat eller kommer att vara i minst 6 månader?”. I HLV användes frågan: ”Har du
någon långvarig sjukdom, något besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion
eller annat långvarigt hälsoproblem?”. Frågorna skiljer sig då det finns en
tidsangivelse i EHIS men inte i HLV. I figur 41a och 41b nedan redovisas andelar
som svarade ja på dessa frågor.
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Den statistiska överensstämmelsen mellan EHIS och HLV för män var mycket god
(ICC = 0,97; 95 % KI: 0,79, 0,99; p < 0,001). Även överenstämmelsen mellan
EHIS jämfört med ULF-SILC var god (ICC = 0,99; 95 % KI: 0,91, 1,00;
p < 0,001).
Figur 41a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 med en långvarig eller kronisk sjukdom
uppdelat på olika åldersgrupper.
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Den statistiska överensstämmelsen mellan EHIS och HLV för kvinnor var också
mycket god (ICC = 0,95; 95 % KI: 0,72, 0,99; p < 0,001). Även överenstämmelsen
mellan EHIS jämfört med ULF-SILC var god (ICC = 0,98; 95 % KI: 0,85, 1,00;
p < 0,001).
Figur 41b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 med en långvarig eller kronisk sjukdom
uppdelat på olika åldersgrupper.
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Skillnader i nedsatt psykisk hälsa
Som huvudsakligt mått på psykisk ohälsa i befolkningen används i EHIS
depressionsskalan PHQ-8 (3, 4). Skalan består av åtta frågor om frekvens av
depressionssymtom under de senaste två veckorna. För redovisningen i denna
rapport används en rekommenderad kategorisering i två grupper: de med tio poäng
eller mer och de med nio poäng eller färre (5). I HLV användes skalan General
Health Questionnaire, en version med 12 frågor (GHQ-12). Skalan har i tidigare
studier visat god överenstämmelse med kliniska intervjuer och kan identifiera
individer med aktuell depression (17).
Resultaten från de två olika undersökningarna presenteras i figur 42a och 42b.
Överenstämmelsen mellan EHIS och HLV för män vad gäller nedsatt psykisk hälsa
var bristfällig (ICC = 0,39; 95 % KI: -0,28, 0,85; p = 0,09). Framför allt
klassificerades en högre andel unga vuxna (16–29 år) och unga medelålders (30–44
år) i kategorin nedsatt psykisk hälsa i HLV jämfört med i EHIS.
Figur 42a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade nedsatt psykisk hälsa
uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Överenstämmelsen mellan EHIS och HLV för kvinnor vad gäller nedsatt psykisk
hälsa var något bättre än för män, men överensstämmelsen var fortfarande inte god
(ICC = 0,71; 95 % KI: -0,24, 0,95; p = 0,10). Även bland kvinnor klassificerades
en högre andel unga vuxna (16–29 år) och unga medelålders (30–44 år) i kategorin
nedsatt psykisk hälsa i HLV jämfört med i EHIS.
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Figur 42b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade nedsatt psykisk hälsa
uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Självrapporterade levnadsvanor i olika undersökningar
Skillnader i daglig rökning
Frågor om daglig tobaksrökning ingick i både EHIS, HLV och ULF/SILC. I figur
43a och 43b redovisas andelen som rapporterat daglig tobaksrökning i de tre
undersökningarna. Överenstämmelsen kring dagligrökning bland män var
bristfällig både mellan EHIS och HLV (ICC = 0,69; 95 % KI: -0,31, 0,94; p = 0,06)
och mellan EHIS och ULF-SILC (ICC = 0,53; 95 % KI: -0,48, 0,91; p < 0,11). Det
var dock få signifikanta skillnader mellan specifika åldersgrupper.
Figur 43a Andel män i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 som rapporterade
daglig rökning uppdelat på olika åldersgrupper.
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Överenstämmelsen kring dagligrökning bland kvinnor var någorlunda god både
mellan EHIS och HLV (ICC = 0,83; 95 % KI: 0,03, 0,97; p = 0,03) och mellan
EHIS och ULF-SILC (ICC = 0,88; 95 % KI: 0,32, 0,98; p < 0,01).
Figur 43b Andel kvinnor i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 som rapporterade
daglig rökning uppdelat på olika åldersgrupper.
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Skillnader i riskbruk av alkohol
Alkoholkonsumtion mättes i EHIS med fem frågor om frekvens och mängd av
intag av alkohol under de senaste 12 månaderna. Med hjälp av dessa frågor
beräknas den totala genomsnittliga mängden alkohol per person och dag. En
specifik fråga används också för att mäta frekvens av intensivkonsumtion
(konsumtion av sex glas [ett glas motsvarar 10–15 centiliter vin, 33 centiliter
starköl eller 4 centiliter starksprit] alkohol eller mer) vid ett och samma tillfälle.
Nedan redovisas visas jämförelse mellan EHIS och HLV i andelen som uppger att
de har ett riskbruk. Riskbruket definieras som antingen hög alkoholkonsumtion
(motsvarande mer än 40 gram alkohol per dag för män och mer än 20 gram alkohol
per dag för kvinnor) eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden.
Överenstämmelsen kring riskbruk av alkohol bland män var ganska dålig mellan
EHIS och HLV (ICC = 0,44; 95 % KI: -0,32, 0,87; p = 0,09). Resultaten i EHIS
visade betydligt högre andel riskkonsumenter av alkohol bland män. Särskilt stor
skillnad var det i de yngre åldersgrupperna.
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Figur 44a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade ett riskbruk av alkohol
uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Överenstämmelsen kring riskbruk av alkohol bland kvinnor var bristfällig mellan
EHIS och HLV (ICC = 0,44; 95 % KI: -0,80, 0,88; p = 0,20). Resultaten i EHIS
visade högre andel riskkonsumenter av alkohol bland unga kvinnor.
Figur 44b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade ett riskbruk av alkohol
uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Skillnader i fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet mäts i EHIS med sju frågor om både vardags- och fritidsmotion.
Frågor om hur mycket tid man ägnar åt att gå eller cykla till arbetet ingår också, se
bilaga 2. I redovisningen nedan (figur 45a och 45b) sammanfattas resultat
angående andelen deltagare i EHIS och HLV som uppgav att de har en fysisk
aktivitetsgrad på fritiden som motsvarar rekommenderad grad av fysisk aktivitet
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(minst 150 minuter av åtminstone måttligt intensiv fysisk konditionsaktivitet per
vecka) (11). Överenstämmelsen kring fysisk aktivitet bland män var måttlig mellan
EHIS och HLV (ICC = 0,74; 95 % KI: -0,26, 0,96; p = 0,01). Resultaten i EHIS
visade något högre andel fysiskt aktiva bland män.
Figur 45a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade rekommenderad grad av
fysisk aktivitet uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Överenstämmelsen kring fysisk aktivitet bland kvinnor var måttlig mellan EHIS
och HLV (ICC = 0,60; 95 % KI: -0,26, 0,92; p = 0,02). Resultaten i EHIS visade
något högre andel fysiskt aktiva bland män.
Figur 45b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 som rapporterade rekommenderad grad
av fysisk aktivitet uppdelat på olika åldersgrupper (procentandel med 95 %
konfidensintervall).
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Jämförelser av övriga bestämningsfaktorer för hälsa
Skillnader i rapporterat högt blodtryck
I figur 46a och 46b redovisas andelen som rapporterade att de har högt blodtryck i
EHIS 2014 och HLV 2015. Överenstämmelsen mellan andelen med högt blodtryck
bland män var relativt hög mellan EHIS och HLV (ICC = 0,94; 95 % KI: 0,32,
0,99; p < 0,01). Men vid jämförelse mellan andelarna i olika åldersgrupper
framkommer ändå signifikanta skillnader i de äldre åldersgrupperna, se figur 46a
och 46b.
Figur 46a Andel män i EHIS 2014 och HLV 2015 med högt blodtryck uppdelat på olika
åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Överenstämmelsen mellan andelen med högt blodtryck bland kvinnor var mycket
hög mellan EHIS och HLV (ICC = 0,98; 95 % KI: 0,76, 1,00; p < 0,01).
Figur 46b Andel kvinnor i EHIS 2014 och HLV 2015 med högt blodtryck uppdelat på olika
åldersgrupper (procentandel med 95 % konfidensintervall).
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Skillnader rapporterad övervikt
I figur 47a och 47b redovisas andelen som rapporterade att de har övervikt i EHIS
2014 och HLV 2015. Överenstämmelsen mellan andelen överviktiga bland män
var mycket god både mellan EHIS och HLV (ICC = 0,97; 95 % KI: 0,74, 0,99;
p < 0,001) och mellan EHIS och ULF/SILC (ICC = 0,98; 95 % KI: 0,91, 1,00;
p < 0,001).
Figur 47a Andel män i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 med övervikt (BMI ≥
25) uppdelat på olika åldersgrupper.
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Överenstämmelsen mellan andelen överviktiga bland kvinnor var mycket god både
mellan EHIS och HLV (ICC = 0,99; 95 % KI: 0,94, 1,00; p < 0,001) och mellan
EHIS och ULF/SILC (ICC = 0,98; 95 % KI: 0,86, 1,00; p < 0,001).
Figur 47b Andel kvinnor i EHIS 2014, HLV 2015 och ULF-SILC 2014/2015 med övervikt (BMI
≥ 25) uppdelat på olika åldersgrupper.
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Sammanfattning – del 2
Syftet med del 2 i denna rapport var att jämföra resultat från EHIS med tidigare
nationella hälsoundersökningar. Många faktorer påverkar hur människor svarar på
enkätfrågor, bland annat hur frågor ställs och under vilka omständigheter
undersökningen genomförs. Därför är det intressant att studera avvikelserna mellan
olika undersökningar och se om det finns vissa frågeområden som är svårare att
jämföra än andra.
Resultaten från jämförelserna i del 2 visar att nationella skattningar av allmän
självskattad hälsa överensstämmer mycket väl mellan olika undersökningar. Även
mått på kronisk sjuklighet och funktionsnedsättning stämde bra överens. Psykisk
hälsa mättes däremot med olika skalor i de olika undersökningarna och resultaten
visade stora skillnader. Resultaten var därför inte jämförbara mellan
undersökningarna.
Vad gäller levnadsvanor var resultaten lite blandade. Resultaten för andelen i
befolkningen som rökte dagligen samt rapporterade rekommenderad grad av fysisk
aktivitet visade måttlig till god överensstämmelse mellan undersökningarna.
Resultaten för riskfylld alkoholkonsumtion skilde sig dock ganska mycket åt
mellan undersökningarna, antagligen på grund av att mycket olika frågor har
använts för att kartlägga detta.
Mått på mer biologiska bestämningsfaktorer för hälsa, såsom blodtryck, vikt och
längd, överensstämde dock relativt bra mellan undersökningarna, trots att uppgifter
om dessa mått bygger på självskattningar.
Sammanfattningsvis var överensstämmelsen i resultat från olika nationella
hälsokartläggningar förhållandevis stor för flera centrala mått på ohälsa, till
exempel: allmän självskattad hälsa, funktionsnedsättning, förekomst av långvariga
eller kroniska sjukdomar, högt blodtryck och övervikt. Inom andra frågeområden
fanns stora skillnader i resultat mellan undersökningarna, och det gäller de som var
kopplade till självskattade levnadsvanor där olika typ av frågor används i de olika
undersökningarna, till exempel: alkoholkonsumtion, tobaksrökning och fysisk
aktivitet.
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Resultat del 3: Jämförelse mellan
självrapporterade och registerbaserade
uppgifter
I detta kapitel jämför vi resultaten från EHIS med uppgifter från nationella svenska
register. I EHIS ställs frågor om sjukhusbesök och användning av läkemedel, och i
Sveriges nationella register finns uppgifter om vårdtillfällen kopplat till olika
diagnoser och användning av receptbelagda läkemedel. De svenska registren håller
en hög kvalitet och ska innehålla information för hela befolkningen.
Syftet med jämförelsen är att undersöka samstämmigheten mellan uppgifter som
samlas in via enkätfrågor med de som finns i register. Om överensstämmelsen är
god kan Folkhälsomyndigheten förhoppningsvis hämta denna typ av uppgifter
direkt från register utan att ställa frågor till befolkningen i framtida
hälsokartläggningar.

Samstämmighet i uppgifter kring besök i sjukvården
I EHIS ställs ett antal frågor om besök i sjukvården. Frågorna handlar om hur ofta
man har besökts sjukhus och stannat över natten, hur ofta man besökt sjukhus som
dagpatient och hur ofta man har haft kontakt med specialist läkare för egna
hälsobesvär. I tabell 17 jämförs andelen svarande som uppgav att de besökt sjukhus
som slutenvårdspatienter (det vill säga stannat på sjukhuset över natten) under de
senaste 12 månaderna, utifrån om de kategoriserats med hjälp av självrapporterade
svar i enkäten eller om de kategoriserats med hjälp av data från nationella
hälsoregister.
Tabell 17. Andelar svarande som vårdats som slutenvårdspatienter under de senaste 12
månaderna, kategoriserade med hjälp av självrapporterade svar och med uppgifter från
nationella hälsoregister.

Självrapporterade antal dagar
Antal registrerade dagar från
nationella patientregister

Antal dagar i slutenvård
1–7 dagar
2–4 veckor
En månad eller
längre
6,6 %
1,2 %
0,4 %
6,2 %
1,2 %
0,4 %

Överensstämmelsen mellan självrapporterade och registerbaserade uppgifter om
slutenvårdsbehandling var överlag god. Något fler personer (0,4 procentenheter)
rapporterade besök i slutenvård i enkätsvaren jämfört med uppgifter från registren.
Denna skillnad beror troligen på att de svenska registren enbart omfattar nationell
sjukvård och några av deltagarna kan ha fått behandling utomlands.
I tabell 18 jämförs andelen svarande som uppgav att de besök sjukhus som
öppenvårdspatienter (det vill säga tagits in på sjukhus för diagnos, behandling eller
annan vård, men inte behövt stanna över natten) under de senaste 12 månaderna,
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utifrån om de kategoriserats med hjälp av självrapporterade svar i enkäten eller om
de kategoriserats med hjälp av data från nationella hälsoregister.
Tabell 18. Andelar svarande som vårdats som öppenvårdspatienter under de senaste 12
månaderna, kategoriserade med hjälp av självrapporterade svar och med uppgifter från
nationella hälsoregister.

Självrapporterade antal besök
Antal registrerade besök från
nationella patientregister

1
9,7 %
16,2 %

Antal öppenvårdsbesök
2–3
4–10
Mer än 10
6,8 %
3,7 %
1,1 %
13,4 %
9,6 %
1,6 %

Överensstämmelsen mellan självrapporterade och registerbaserade uppgifter om
öppenvårdsbehandling var överlag dålig. Betydligt fler öppenvårdsbesök
rapporterades i registren jämfört med enkätsvaren. Denna skillnad kan delvis bero
på att de svenska registren innehåller uppgifter om samtliga besök hos olika
specialister för utredning, diagnos och behandling eller annan vård. Den enskilde
patienten kan vid ett sjukhusbesök som öppenvårdspatienten möta flera läkare och
genomföra flera behandlingar. Det var dock en stor andel personer (79 procent)
som inte hade uppgett något öppenvårdsbesök under de senaste 12 månaderna.
Bland dessa hade 25 procent ändå ett registrerat öppenvårdsbesök i de nationella
patientregistren. Denna stora skillnad kan antas bero på hur deltagarna tolkat
enkätfrågan. I EHIS ställs frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna varit på
sjukhus som dagpatient, det vill säga tagits in på sjukhus för diagnos, behandling
eller annan vård, men inte behövt stanna över natten?” och svarspersonerna
ombeds uppge antalet sådana besök. Troligen uppfattar många av de svarande inte
att samtliga besök vid sjukhus ska redovisas i svaret på denna fråga. Frågans
formulering bör ses över för att uppnå bättre överenstämmelse mellan
självrapporterade resultat på denna fråga och registeruppgifter.

Samstämmighet i uppgifter om användning av läkemedel
I EHIS ställs en fråga om användning av receptbelagda läkemedel under de senaste
2 veckorna: ”Har du under de senaste två veckorna använt några mediciner som
skrivits ut åt dig av en läkare?” I tabell 19 jämförs andelen som svarade att de
använt läkemedel som skrivits ut av läkare med uppgifter från det nationella
Läkemedelsregistret. I registret finns uppgifter om alla receptbelagda läkemedel
som hämtats ut från apotek i Sverige. För att försöka fånga andelen personer som
använt receptbelagda läkemedel under de senaste två veckorna beräknade vi
andelen som hämtat ut läkemedel på apotek under de senaste 3 månaderna.
Tabell 19. Andel deltagare i EHIS som använt receptbelagda läkemedel, kategoriserade med
hjälp av självrapporterade svar och med uppgifter från nationella Läkemedelsregistret.

Självrapporterad andel
Andel baserat på uppgifter från
Läkemedelsregistret
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Har använt läkemedel
de senaste två veckorna
44,2 %
47,2 %

Överensstämmelsen mellan självrapporterade och registerbaserade uppgifter om
läkemedelsanvändning var överlag relativt god. Vårt antagande var att andelen som
uppgav att de använt läkemedel under de senaste två veckorna borde vara
jämförbar med andelen personer som hämtat ut receptbelagda läkemedel under de
senaste tre månaderna, och det verkar därmed rimligt.

Samstämmighet i uppgifter om specifika sjukdomar
I EHIS ställs en fråga om specifika sjukdomar och symtom: ”Har du under de
senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar eller något av följande
besvär?” Efter frågan följer en lista med specifika sjukdomar och symtom, och
deltagaren ombeds kryssa i de som förekommit under det gånga året. För att göra
en jämförelse mellan självrapporterade sjukdomar och symtom jämförde vi
uppgifter om cancer mellan självrapporter och data från det nationella
Cancerregistret. I tabell 20 jämförs andelen som svarade att de haft cancer under
det senaste året med uppgifter från Cancerregistret för alla individer som
diagnostiserats med en cancerdiagnos under de senaste två åren. Vi valde två år
eftersom en behandling för cancer ofta pågår under lång tid efter diagnos.
Tabell 20. Andelar svarande i EHIS med självrapporterad eller registerdokumenterad cancer.

Självrapporterad andel
Andel baserat på uppgifter från Cancerregistret

Någon typ av cancer
1,8 %
1,5 %

Överensstämmelsen mellan självrapporterade och registerbaserade uppgifter om
läkemedelsanvändning var överlag relativt god. Vårt antagande var att andelen som
uppgav att de haft cancer under de senaste 12 månaderna borde vara jämförbar med
andelen personer som fått en cancerdiagnos under de senaste två åren, och det
verkar därmed rimligt.
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Sammanfattning – del 3
Folkhälsomyndighetens ambition är att utveckla den nationella hälsouppföljningen.
Sedan 2004 har vi regelbundet genomfört hälsokartläggningar i representativa
urval av befolkningen och använt dem som grund för nationell och internationell
rapportering och analyser av hälsosituationen i landet. För att utveckla denna typ
av nationell hälsouppföljning kopplades svaren från EHIS till några av de
nationella hälsoregistren som finns i Sverige. Denna koppling möjliggör en mer
detaljerad form av uppföljning och det går även att följa upp förändringar av
hälsosituationen över tid. Genom att följa hälsoutvecklingen över tid går det även
att analysera kopplingen mellan bestämningsfaktorer för hälsa och framtida
hälsoutfall.
Förutom möjligheter till bättre hälsouppföljning och fördjupade analyser kan
koppling till registerdata ersätta uppgifter som samlas in via självrapporterade
enkätfrågor. Uppgifterna från register är i många fall mer kompletta och detaljrika.
I denna del av rapporten jämfördes självrapporterade uppgifter med
registeruppgifter. Överenstämmelsen vad god mellan självrapporterad och
registerdokumenterad slutenvård och läkemedelsanvändning, men mindre god
avseende öppenvårdsbesök. Uppgifter om vissa typer av specifika sjukdomar, till
exempel cancer, kan med fördel hämtas från nationella register.
Att koppla registerdata till enkätsvar ger ett betydligt rikare material för nationella
hälsouppföljningar. Dessutom kan registerdata i vissa fall ersätta uppgifter som är
insamlade via självrapporterade enkätfrågor.
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Resultat del 4: Genomförbarhet och bortfall
i riktade fördjupade uppföljningsstudier
Folkhälsomyndighetens ambition är att stärka vår uppföljning av hälsa i
befolkningen, och därför arbetar vi med att utveckla nya strategier och metoder för
insamlingen av uppgifter. Som ett led i detta arbete skickades en uppföljningsenkät
med riktade fördjupningsfrågor till ett mindre urval av deltagarna i EHIS. Samtliga
deltagare i EHIS informerades om och godkände att delta i eventuella uppföljande
enkätundersökningar. Den uppföljande undersökningen omfattade riktade
uppföljningsenkäter, med frågor om hälsa och hälsans bestämningsfaktorer, till de
deltagare som identifierar sig som homo- eller bisexuella och ett slumpmässigt
matchat urval av de deltagare som identifierade sig som heterosexuella. Homo- och
bisexuella individer har betydligt sämre självrapporterad hälsa än de som
identifierar sig som heterosexuella, och vi har ett ansvar för att identifiera de
bestämningsfaktorer som kan förklara dessa stora skillnader i hälsa.
Det primära syftet med undersökningen var att kartlägga fördelningen av
bestämningsfaktorer för hälsa baserat på sexuell läggning. Ett annat syfte var att
undersöka möjligheten att göra sådana uppföljande riktade enkätstudier och bättre
förstå hur villiga deltagare är att svara på uppföljande frågor. Om resultaten är
positiva skulle Folkhälsomyndigheten i framtiden kunna satsa på betydligt kortare
hälsoenkäter (för att få hög svarsfrekvens), och därefter uppföljande riktade
enkätstudier som innehåller för målgruppen relevanta frågor om hälsa och hälsans
bestämningsfaktorer.
I detta kapitel beskrivs svarsfrekvenser från den fördjupade uppföljningsstudien i
olika grupper. Analyser och resultat från undersökningen avseende
målgruppsspecifika bestämningsfaktorer för hälsa i gruppen homo- och bisexuella
kommer att redovisas separat.

Svarsfrekvenser i den uppföljande fördjupningsstudien
Den riktade fördjupade enkäten skickade ut till 320 av de personer som tidigare
svarat på EHIS. Innan enkäten skickades ut kontrollerades urvalspersonernas
identitet mot befolkningsdata för att få fram aktuella adressuppgifter. Vid
kontrollen visade det sig att 6 personer inte längre tillhörde populationen, i de flesta
fall för att de hade flyttat från undersökningsområdet. Totalt 189 personer
besvarade och skickade tillbaka enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 60
procent.
Undersökningen bestod av 8 sidor med frågor och genomfördes under hösten 2016
som en postenkät med två̊ skriftliga påminnelser. Insamling, avprickning och
dataregistrering utfördes av Folkhälsomyndigheten. Figur 48 visar fördelningen av
svarsfrekvenser i olika åldersgrupper och uppdelat på sexuell läggning. Bland
homo- och bisexuella var svarsfrekvensen något högre (62 procent) än bland övriga
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svarande (58 procent). Generellt hade kvinnor och äldre personer högre
svarsfrekvens.
Figur 48 Andel svarande i uppföljande fördjupningsstudie till EHIS 2014 uppdelat på kön,
åldersgrupp och sexuell läggning.
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I figur 49 presenteras svarsfrekvenser uppdelat på grupper med olika
utbildningsnivå. Bland både män och kvinnor var de med högre utbildning bättre
på att svara på enkäten.
Figur 49 Andel svarande i uppföljande fördjupningsstudie till EHIS 2014 uppdelat på kön
och utbildningsnivå
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Sammanfattning – del 4
Under de senaste 10 åren har svarsfrekvensen i befolkningsundersökningar minskat
och därför behövs nya strategier för att kartlägga hälsosituationen i befolkningen.
Folkhälsomyndigheten vill öka svarsfrekvensen i nationella hälsoundersökningar
och utforska nya möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt få nationellt
representativa hälsodata för befolkningen. Vårt uppdrag varierar och riktade
uppföljningar till personer som svarat på tidigare hälsoenkäter kan vara ett flexibelt
och relativ snabbt sätt ta fram befolkningsrepresentativa fördjupade uppgifter om
hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Frågorna i fördjupade uppföljningar kan
anpassas efter våra pågående uppdrag och behov. Riktade fördjupade
undersökningar skulle kunna vara ett mycket effektivt sätt att få mer detaljerad
information om specifika grupper, som ändå är nationellt representativ. Om
försöken är framgångsrika minskar också behoven av separata riktade
undersökningar.
Denna metod bygger dock på att en relativt stor andel av tidigare deltagare är
villiga att svara på ytterligare frågor. Resultaten från vårt första försök visade att i
genomsnitt 60 procent av de som deltagit i en tidigare hälsoundersökning var
villiga att svara på ytterligare frågor om hälsa och dess bestämningsfaktorer.
Uppföljningsenkäten var i detta fall relativt omfattande (8 sidor med frågor).
Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att denna typ av undersökning är ett
fungerade sätt att genomföra detaljerade undersökningar i specifika grupper. Den
svarsfrekvens som uppnåddes får anses relativt god. Eftersom hela urvalet i dessa
riktade undersökningar redan svarat på en hel del frågor om sin hälsa (i den första
undersökningen) är det även möjligt att få en mycket god bild av bortfallet och
skillnader mellan icke-svarande och de svarande.
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Bilagor
Inbjudningsbrev och enkät är bifogade som en fil i denna. Dubbelklicka på gemet
här bredvid för att ta del av dom.

81

År 2014 genomfördes undersökningen European Health Interview Survey (EHIS) för första
gången i Sverige. EHIS kommer på sikt att möjliggöra jämförelser av hälsosituationen i EU:s olika
länder och ge möjlighet att följa förändringar av hälsosituationen i Europa över tid. Tidigare
hälsokartläggningar har visat stora skillnader i hälsa mellan Europas länder, och studier såsom
EHIS, som även kartlägger bestämningsfaktorer för hälsa, kan öka kunskapen om vad dessa stora
skillnader beror på och hur de kan påverkas.
Denna rapport är en första redovisning av resultaten från den svenska delen av EHIS och har ett
fokus på skillnader i olika sociodemografiska grupper. Den huvudsakliga målgruppen är regering,
riksdag och tjänstemän på nationell nivå, men rapporten är också av intresse för politiker och
tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra som arbetar med folkhälsofrågor och
hälsokartläggningar.
Förutom redovisning av resultaten från enkäten ingår en del metodologiska analyser. Till exempel
jämförs EHIS med tidigare nationella hälsokartläggningar, och självrapporterade uppgifter om
sjukvårdsbesök jämförs med registerbaserade uppgifter om samma sak. Syftet med dessa
analyser är att i framtiden kunna kartlägga befolkningens hälsa på ett mer effektivt sätt och i
större utsträckning använda uppgifter från befintliga nationella hälsoregister. Vi hoppas också att
på ett mer ingående sätt kunna beskriva och följa utvecklingen i hälsa hos specifika utsatta
grupper.
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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa,
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
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