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Principer för att mäta indikatorer på hälsa

Positiv hälsa kan inte 
värderas med patogena 
instrument
Ingemar Andersson, Hanna Jönsson, fil.kand., Göran Ejlertsson, prof., Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan Kristianstad

slutsats
För att studera hälsa ur salutogen synpunkt behövs andra frågeinstrument än dem som används 
för symtom- och sjukdomsförekomst. Det svenska instrumentet shis har visat sig fungera väl som 
indikator på positiv hälsa.

Bakgrund
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp vilket också avspeglar sig i hur vi 

värderar och mäter hälsa. Vanligast är att vi studerar förekomst av sjuk-

dom eller symtom, dvs. den patogena bilden av hälsa, men även frågor 

om livskvalitet och global upplevelse av egendefinierad hälsa har använ-

ts. Ett svenskt instrument för mätning av salutogena hälsoindikatorer, SHIS 

(Salutogenic Health Indicator Scale) har nyligen har tagits fram vid Högs-

kolan Kristianstad (Bringsén et al, 2009). 

syfte
Att i en avgränsad population jämföra utfallet av hälsomätning med SHIS 

med symtomrapportering respektive egendefinierad livskvalitet och häl-

sa.

Metod 
Enkät till skånska lantbrukare (LRF-medlemmar) hösten 2009 (n = 300). 

Svarsfrekvens 55 % efter två påminnelser. Hälsovariabler: SHIS (12 frågor 

som utgörs av semantiska differentialer mellan två hälsopoler där varje 

fråga besvaras på en sexgradig skala som går från positiv till negativ for-

mulering av motsatsord (t.ex. pigg-trött), symtom (fem frågor med femgra-

dig skala: huvudvärk, värk i nacke-armar, mag-tarmbesvär, stickningar i 

bröstet, nedstämdhet-ångest), två frågor (femgradiga) om global 

livskvalitet respektive hälsa. Värdet på SHIS, som kan variera mellan 12 och 

72, standardiserades till en skala 0-100, där 100 är bäst hälsa.  Av sym-

tomfrågorna bildades ett symtomindex (max 25). Korrelationsanalys mel-

lan hälsomåtten gjordes enligt Spearman och hypoteser som gruppskill-

nader testades med Chi-2 test respektive Mann-Whitney U-test. I en logis-

tisk regressionsmodell studerades SHIS-värdets relation till övriga variabler. 
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Resultat
I lantbrukargruppen var det standardiserade SHIS-värdet  totalt 72 vilket 

är högt jämfört med några andra studerade yrkesgrupper. SHIS-värdet 

korrelerade signifikant med de övriga hälso- och ohälsomåtten (tabell1). 

Tabell 1

Korrelationer mellan SHIS och övriga hälsomått (n = 123)
Huvudvärk Nackvärk Mag-tarm besvär Stickningar i bröstet Nedstämdhet ångest Symtomindex Global hälsa Global livskvalitet

shis 0,36 0,38 0,39 0,27 0,62 0,62 0,66 0,63

Alla korrelationer p< 0.01

Tabell 2

SHIS, symtomindex , global hälsa och livskvalitet i relation till ålder och kön (n = 122)
shis p Symtomindex p Global hälsa, bra* (andel %) p Global livskvalitet, bra* (andel %) p

Ålder  -54 år 68 0.045 11 0,161 84 0.890 86 0,902

               55 år- 76 9 83 85

Kvinna 69 0,242 10 0,801 82 0,911 83 0,603

Man 73 10 83 87

* Bra hälsa respektive livskvalitet är en sammanslagning av de tre svarsalternativen mycket bra, bra och varken bra eller dåligt.

högskolan kristianstad

SHIS kunde tydligare diskrimera mellan åldersgrupper och visade samma 

tendens för kön, jämfört med övriga mått (tabell 2).  I en multivariat analys 

visade sig enbart den globala livskvalitetsfrågan relatera signifikant till 

SHIS.


