
Joakim Suikki 

Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Psykologprogrammet, 300 hp 

Handledare: Steven Nordin 

 

Modern hälsooro, stress och somatisering 
som möjliga riskfaktorer för utveckling av 
särskild miljökänslighet 

Joakim Suikki 



 

 

 

Tack till min handledare Steven Nordin för din förmåga att ställa upp och din tro på att saker går 

att lösa i alla lägen.



1 

 

Modern hälsooro, stress och somatisering som 

möjliga riskfaktorer för utveckling av särskild 

miljökänslighet 

Joakim Suikki 

 

Modern hälsooro (MHO) har visat sig korrelera med särskilda miljökänsligheter, och 

flera olika somatiska symtom har korrelerat med både MHO och särskilda 

miljökänsligheter. Denna studie ämnade undersöka om MHO, stress och 

somatisering kan vara möjliga riskfaktorer för utvecklandet av särskild 

miljökänslighet för luktande/stickande ämnen och elektromagnetiska fält. 

Hierarkiska regressionsanalyser utfördes på deltagare inom befolkningsstudien 

Västerbotten Environmental Health Study som svarade på enkät vid två mättillfällen 

(2010 och 2013; n=2336). Deltagarna var 56% kvinnor och 44% män mellan 

åldrarna 18–79 år vid mättillfälle 1. Särskild miljökänslighet undersöktes med 

Chemical Sensitivity Scale for Sensory Hyperreactivity och Elelctromagnetic Field 

Sensitivity Scale, MHO med Modern Health Worries Scale, somatisering med 

Patient Health Questionnaire 15-Item Somatic Symptom Severity Scale och stress 

med 10-item Perceived Stress Scale. Faktorer som kontrollerades för statistiskt var 

ålder, kön, ångest, depression, utbrändhet och högsta utbildningsnivå. Resultaten 

visade att ökning i MHO över tid, men inte i stress eller somatisering, var signifikant 

korrelerat med ökning i miljökänslighet för luktande/stickande ämnen. För ökning 

i överkänslighet mot elektromagnetiska fält över tid var utöver ökning i MHO över 

tid även ökning i stress över tid signifikant korrelerat. Förklaringsgraden av 

modellen var dock låg. Som en första studie av sitt slag är den dock intressant och 

öppnar upp för flera uppföljningsstudier. 

Modern health worry (MHW) has been shown to correlate with idiopathic 

environmental intolerance (IEI) and somatoform disorders in numerous studies. 

This study aimed to investigate if MHW, stress and somatization are possible factors 

in developing an IEI for chemicals and/or electromagnetic fields (EMF). Hierarchic 

regression analyses were conducted on data from respondents in the Västerbotten 

Environmental Health Survey (VEHS) who had answered the survey at two survey 

occasions (2010 and 2013; n=2336). The respondents were between 18-79 years old 

at the first survey in 2010. The respondents were 56% female and 44% male. IEI 

were examined with the Chemical Sensitivity Scale for Sensory Hyperreactivity and 

Electromagnetic Field Sensitivity Scale, MHW with the Modern Health Worries 

Scale, somatization with the Patient Health Questionnaire 15-Item Somatic 

Symptom Severity Scale and stress with the 10-item Perceived Stress Scale. Factors 

that were controlled for statistically were age, sex, anxiety, depression, burnout, and 

highest education level. Results show that an increase in MHW over time but not 

stress or somatization was correlated with an increase in IEI for chemicals. For an 

increase in IEI against EMF MHW was also correlated, but here stress also had a 

significant correlation, but not somatization. However, the explained variance was 

low. As a first study of its kind it is interesting and opens up for more follow-up 

studies. 
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Särskild miljökänslighet innebär att den drabbade personen tillskriver ospecifika symptom till 

miljöexponeringar som flertalet personer inte får besvär av (Bornschein, Hausteiner, Zilker, & 

Förstl, 2002; Dantoft, Andersson, Nordin, & Skovbjerg, 2015; Soderholm et al., 2017). 

Prelevansen för de särskilda miljökänsligheterna varierar en hel del beroende på studie och vilka 

metodologiska val som forskarna gjort i studien. Detta gör att prelevansen för överkänslighet mot 

elektromagnetiska fält (EMF) varierar mellan 1.5% - 13.4% (Baliatsas, Van Kamp, Lebret, & 

Rubin, 2012). För kemisk intolerans (KI) varierar denna siffra mellan 9-33% om självrapporterad 

intolerans används som indikator, för diagnosticerad KI blir prelevansen mellan 0.5% - 6.3% 

(Soderholm et al., 2017). Personer som lider av en särskild miljökänslighet upplever mer stress, 

använder sig av sjukvården i större utsträckning och upplever ofta en försämring i arbets- och 

livssituation (Rubin, Nieto-Hernandez, & Wessely, 2010). Särskilda miljökänsligheter delar ofta 

symtom med andra medicinskt oförklarliga tillstånd, och hur de tar sig uttryck, exempelvis 

fibromyalgi, utmattningssyndrom och irritabel tarmsyndrom (IBS) (Barsky et al., 1999;  

Bornschein et al., 2002) Både känslighet för EMF och KI har symtom, som exempelvis svårighet 

att andas, yrsel och snabbare hjärtverksamhet (Bornschein et al., 2002; Amanda Johansson, 

Nordin, Heiden, & Sandström, 2010). Dessa symtom är även del av diagnoskriterierna för ett 

flertal av ångestsyndromen i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

En överkänslighet för EMF är när en person upplever att denna får fysiologiska reaktioner när 

denna utsätts för EMF. En litteraturöversikt av (Rubin, Hillert, Nieto-Hernandez, van Rongen, & 

Oftedal, 2011) kunde inte hitta några bevis för att personer med självuttalad överkänslighet mot 

EMF vid blindexponering uppvisade några ovanliga fysiologiska sensationer när dessa utsattes 

för EMF, utan att det istället beror på en förväntningseffekt (nocebo-effekt).   

KI är en särskild miljökänslighet som kretsar kring en känslighet för diverse orelaterade icke-

toxiska kemiska ämnen i omgivningen. Precis som för särskilda miljökänsligheter överlag 

upplever personer med KI problem vid koncentrationer som normalpopulationen inte upplever 

besvär av (Dantoft et al., 2015; Soderholm et al., 2017). Detta finns det en del olika begrepp kring. 

Multiple chemical sensitivity (MCS) är en benämning på hälsobesvär som orsakas av kemiska, då 

främst avseende luktande ämnen i omgivning. Idiopathic environmental intolerance (IEI) är 

liknande MCS och avser en miljöintolerans som inte kan förklaras och är oftast relaterat till 

kemiska ämnen. MCS och IEI brukar oftast ses som synonyma. Sensory hyperreactivity (SHR) är 

en benämning på kemisk överkänslighet där symtomen främst kommer från ögon och 

slemhinnorna i luftvägarna (Andersson, 2012). Denna studie kommer att använda KI som ett 

samlingsbegrepp för samtliga av dessa. För KI har Kreutzer, Neutra, och Lashuay (1999) lagt fram 

en hypotes om att förekomsten av KI är störst i tidig ålder, deras studie kunde dock inte finna 

något sådant samband. Black et al. (2000) fann tvärtemot detta att högre ålder var en riskfaktor. 

Generaliserat ångestsyndrom, panikångest och depression var dock psykiatriska riskfaktorer de 

fann i samma studie. Johansson, Brämerson, Millqvist, Nordin, och Bende (2005) kunde inte 

heller de finna att ålder var en riskfaktor för KI, däremot var kvinnlig kön överrepresenterade 

bland dem som rapporterade problem med känslighet mot dofter. 

Modern hälsooro (MHO) definieras enligt Petrie et al. (2001) som den oro en person känner 

över de konsekvenser av vårt moderna samhälle har på dennes hälsa. Exempel på saker som 

orsaka denna oro kan vara luftföroreningar, strålning eller tillsatser i mat. Petrie et al. (2001) fann 

även att MHO korrelerade med antalet symtom en person rapporterade och den vikt en person la 

på hälsan. Personer med högre värden på MHO skalan upplevde fler matintoleranser och 

utmattningssyndrom än de med lägre värden på MHO-skalan. Filipkowski et al. (2010) fann i sin 

studie att MHO var signifikant positivt korrelerat med rapporterade hälsoproblem, ju högre 

värden på MHO, desto fler rapporterade hälsoproblem. De fann även ett positivt samband mellan 

hur ofta en person uppsökte läkarvård och MHO, men detta var ej signifikant (p < 0.08). Kvinnor 

rapporterade i en studie av Indregard, Ihlebæk och Eriksen (2013) signifikant fler och mer 

påträngande problem än män och hade även högre värden på MHO. Studien visade även på att 

höga värden på MHO gav en dubbelt så hög risk för sjukfrånvaro på eget initiativ jämfört med 
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personer med lägre värden på MHO. Sjukfrånvaro på eget initiativ är sjukfrånvaro utan 

läkarintyg, men MHO hade ingen signifikant påverkan på sjukfrånvaro med läkarintyg.  

Resultat från Västerbotten Environmental Health Study (VEHS) visar på att det finns ett stort 

överlapp mellan de olika miljökänsligheterna. Exempelvis rapporterade 70% av individerna med 

byggnadsrelaterad ohälsa att de hade besvär med minst en av de övriga känsligheterna. För KI 

var motsvarade siffra 40%, för EMF var motsvarade siffra 58%, och till sist var siffran för 

hälsobesvär relaterade till vardagliga ljud 35% (Palmquist, Claeson, Neely, Stenberg, & Nordin, 

2014). Palmquist et al. (2014) fann även i sin studie att KI och byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) 

delade komorbiditet med övriga miljökänsligheter i så stor grad att de ställer frågan om det finns 

likheter i de bakomliggande mekanismerna för dessa tillstånd. 

Enligt Bailer, Witthöft och Rists (2008) studie kan MHO vara en förklaring till KI. Deras 

hypotes är att höga värden på MHO leder till en ökning i medvetenhet av kroppsliga symtom samt 

att en förstärkning av kroppsliga symtom leder till att personer attribuerar deras mående till 

miljörelaterade orsaker. Selektiv uppmärksamhet på kroppsliga symtom är också något som 

Brosschot (2002) och Eriksen och Ursin (2004) ser som en möjlig förklaringsmodell till varför 

personer med medicinskt oförklarliga tillstånd upplever problem. Med tanke på den komorbiditet 

som tidigare beskrivits mellan medicinskt oförklarliga tillstånd och särskilda miljökänsligheter 

kan det finnas en bakomliggande förklaringsmodell som är gemensam för dessa. Brosschot 

(2002) beskriver två sammankopplade teorier som kan agera som förklaringsmodell för samtliga 

av dessa tillstånd, kognitiv bias och neural sensitisering. Uppmärksamhetsbias syftar till att 

personer med ett visst tillstånd har lättare att uppmärksamma när deras trigger är i omgivningen 

eller lättare reagerar när uttryck eller föremål som påminner om symtom-triggern finns i 

närheten (Brosschot, 2002). Detta stämmer överens med Relational Frame Theory (RFT) som 

förespråkar att vi människor genom vår språkliga förmåga omedvetet och automatiskt skapar 

associationer mellan begrepp som är besläktade eller har upplevts samtidigt. RFT säger att om en 

person har en obehaglig upplevelse i samband med att denna befinner sig på en plats, så kommer 

personen att associera upplevelsen med den platsen. I ett senare skede kan dock denna obehagliga 

association komma att föras över till platser eller situationer som personen förknippar med 

platsen där det obehagliga upplevdes (Dymond & Roche, 2013). Brosschot (2002) skriver att 

denna association är multimodal och kan ske genom bilder, ord eller ljud. Vidare så beskriver han 

hur semantiskt associerade nätverk av noder som är ihopkopplade automatiskt och snabbt 

sprider en aktivering genom hela nätverket. Ju oftare nätverket aktiveras desto snabbare och 

större kommer aktiveringen att bli och kommer då störa andra kognitiva uppgifter. Detta i sin tur 

leder till att hjärnan omedvetet kommer börja att favorisera tecken på att fara är förestående och 

då kommer den lättare att aktivera det semantiska nätverket. Detta stämmer överens med vad 

Andersson, Bende, Millqvist och Nordin (2009) såg i sin studie av personer med KI där dessa fick 

svårare att ignorerar ett kemiskt stimuli samtidigt som de utförde en kognitiv uppgift, jämfört 

med en kontrollgrupp. Andersson et al. (2009) skriver att personerna med KI snarare uppvisade 

en sensitisering än habituering vid upprepade exponeringar. Sensitisering är den andra teorin 

som Brosschot (2002) tar upp som förklaringsmodell. Denna är nära sammankopplad med 

uppmärksamhetsbias på så sätt att den utgår från att varje aktivering av nätverket kommer öka 

sannolikheten att nätverket aktiveras vid senare hot eller stimuli. Skillnaden mellan dessa två är 

vilken nivå de agerar på. Neural sensitisering reagerar på rent fysiologiska markörer medan 

kognitiva bias, eller kognitiv emotionell sensitisering som det också kallas kan aktiveras via flera 

stimuli. Den kan till och med aktiveras via positiv information, exempelvis kan en person med 

social fobi som får höra om en fest då aktivera sitt nätverk associerat med rädsla för sociala 

situationer (Brosschot, 2002). Till sist fann de att ångest kan agera som en förstärkare för 

sensitisering. Detta genom att emotionell uppvarvning har en förmåga att aktivera de kognitiva 

bias som finns hos en individ. Personer som är sensitiserade är hypervigilanta på deras triggers 

kommer de att uppleva mer problem i stressade situationer. Freyler, Kohegyi, Koteles, Kokonyei 

och Bardos (2013) fann i sin studie att subjektivt skattade somatiska symtom hade en korrelation 
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med MHO, men när de sedan introducerade somatosensorisk amplifikation i nästa steg av deras 

hierarkiska regressionsanalys (MHO som beroende faktor) försvann sambandet. Detta tyder på 

att de subjektiva skattningarna mer hänger ihop med MHO än med somatisering. Freyler et al. 

(2013) resonerar precis som Filipkowski et al. (2010) och Petrie et al. (2001) att detta beror på en 

ökad medvetenhet kring kroppsliga symtom och att personer då letar förklaringar till dessa och 

modern hälsooro kan då vara en förklaring.  

Syftet med föreliggande undersökning var att testa hypoteserna om att (i) ökning av grad av 

MHO över tid (tre år) ökar med grad av särskild miljökänslighet avseende EMF och KI, och (ii) 

ökning av grad av somatisering och stress över tid ökar med grad av särskild miljökänslighet, efter 

kontroll för demografiska variabler, utbrändhet, depression och ångest. 

Metod 

Deltagare 

Denna studie är en del av VEHS, vilken är genomförd i enlighet med de riktlinjer och etiska 

förhållningssätt som är rekommenderade vid forskningssammanhang. VEHS är granskat och 

godkänt av den lokala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-171M). Samtliga deltagare har gett 

sitt medgivande till att medverka i studien. Enkätstudien skickades ut till ett randomiserat urval 

från den generella populationen i Västerbotten. Västerbottens population är cirka 260 000 varav 

cirka 195 000 är mellan 18–79 år. Totalt skickades det ut 8520 enkäter varav 40% svarade i första 

omgången, 2010 (T1). Detta resulterade i 3406 svar. Vid det andra mättillfället, 2013 (T2) svarade 

2336 av dessa personer på uppföljningsenkäten. Det randomiserade urvalet baserades på 

folkbokföringsregistret. Populationen i studien har en ålders- och könsfördelning som liknar 

Sveriges population i sin helhet. Deltagare i denna studie är de personer som har svarat på VEHS 

enkäten vid båda utskickstillfällena T1 och T2. Demografisk data över köns- och 

åldersfördelningen inom deltagarpopulationen presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Demografiska data över deltagarna i studien avseende ålder och kön vid T1 (procent av 

de tillfrågade som deltog; män/kvinnor och totalt). 

Tabell 1. Demografiska data över deltagarna i studien avseende ålder och kön vid T1 (procent av de 
tillfrågade som deltog; män/kvinnor och totalt). 

 

Instrument 

Somatisering mättes via den svenska versionen av formuläret Patient Health Questionnaire 15-

Item Somatic Symptom Severity Scale (PHQ-15). Formuläret har tillfredsställande reliabilitet 

(Cronbachs α mellan 0,75–0.85) och måttlig konvergent validitet med ångest, depression, stress 

och mental/fysisk utmattning (korrelationskoefficienter mellan 0.40–0.47). Dessa faktorer är 

dock inte somatisering i sig, utan förväntade komponenter av somatisering, därför blir den 
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konvergenta validiteten tillfredsställande (Nordin, Palmquist, & Nordin, 2013). Formuläret 

består av 15 items avseende olika somatiska symtom, exempelvis, huvudvärk och magsmärtor. 

För män är endast 14 item relevanta, eftersom det sista itemet efterfrågar menstruationssmärtor. 

Detta medför att skalorna blir olika för män och kvinnor. Kvinnor har en skala som sträcker sig 

mellan 0 – 30 medan män har en skala som sträcker sig mellan 0-28 (Nordin, Palmquist, & 

Nordin, 2013). För att göra skalorna likvärdiga för män och kvinnor är skalorna därför omräknade 

till procent av totalvärdet i denna studie. 

Stress mättes med en svensk version av Perceived Stress Scale (PSS-10). PSS-10 och PSS-14 

består av 10 respektive 14 items och utvecklades av Cohen och Williamson (1988). Skalorna 

översattes till svenska av Eskin och Parr (1996). PSS-10 är en kortversion av PSS-14 som 

översattes samtidigt som PSS-10. PSS-14 hade vid översättande en god intern konsistens 

(Cronbachs α= 0.82). Cohen och Williamson (1988) rekommenderar dock att PSS-10 ska 

användas istället då den har bättre faktorstruktur, högre intern reliabilitet men ändå bra 

konstruktvaliditet. PSS-10 består av 10 frågor som ger en totalpoäng mellan 0 till 100 där högre 

poäng visar på högre stressnivå. Då ingen psykometrisk utvärdering hade genomförts på den 

svenska versionen av PSS-10 genomförde Nordin och Nordin (2013) en sådan studie. Resultatet 

visade på att den svenska versionen har god intern konsistens (Cronbachs α= 0.84) och god 

konvergent validitet med ångest, depression och mental/psykisk utmattning. Detta gör att PSS-

10 är väl lämpad för att utvärdera stress i en svensk population. 

Utbrändhet mättes med Shirom Melamed Burnout Measure (SMBQ). SMBQ är en skala 

utvecklad av Melamed, Kushnir, och Shirom (1992). Skalan består av 22 frågor där varje svar 

skattas mellan 1 - 7. Denna skala är översatt till svenska av Grossi, Perski, Evengård, Blomkvist, 

och Orth-Gomér (2003) Den svenska skala har  god intern konsistens (Cronbachs α= 0.78) och 

god konvergent validitet (Grossi et al., 2003). Detta gör att skalan är lämpad att undersöka dessa 

symtom i en svensk population. 

Elöverkänslighet mättes med 11-item Electromagnetic Field Sensitivity Scale (EMFSS), vilken 

består av 11 frågor och avser att mäta affektiva reaktioner och beteendestörningar i vardagslivet 

attribuerade till EMF. EMFSS har visat god konvergent validitet samt god intern konsistens 

(Cronbachs α=0,77-0,85). Skalan är därför lämpad att använda för att undersöka prelevansen av 

dessa problem i en svensk population (Nordin, Palmquist, & Claeson, 2013) 

KI mäts med Chemical Sensitivity Scale for Sensory Hyperreactivity (CSS-SHR). Skalan 

innefattar 11 item som avser att mäta beteendemässiga störningar och affektiva reaktioner som 

kan attribueras till dofter och lukter i omgivningen. CSS-SHR går att använda för att mäta generell 

luktöverkänslig men är i grunden avsedd att mäta SHR (Andersson et al., 2009). CSS-SHR har 

god intern konsistens (Cronbachs α=0,77-0.84) och bra test-retestreliabilitet (Nordin, Palmquist, 

Bende, & Millqvist, 2013). Detta gör att CSS-SHR är lämpad för att undersöka dessa symtom inom 

en svensk population. 

MHO mättes med Modern Health Worries Scale (MHWS) utvecklad av Petrie et al. (2001). 

MHWS är ett självskattningsformulär som avser att mäta oro som en person uppvisar för olika 

aspekter av vårt moderna sätt att leva som kan ha en negativ inverkan på en persons hälsa. 

Frågorna inkluderar aspekter som strålning från mobiler, uttunning av ozonlagret, medicinsk 

röntgenstrålning och påverkan av amalgamfyllningar. Den svenska versionen av MHWS visar på 

god till utmärkt intern konsistens (Cronbachs α=0,88-0,94) och godkänd konvergent validitet 

(r=0,55) med Environmental Symptom-Attribution Scale som är ett formulär för att mäta i hur 

stor grad en person attribuerar hälsosymtom till miljörelaterade orsaker (Palmquist, Petrie, & 

Nordin, 2017). Detta gör att MHWS är väl lämpad för att undersöka förekomsten av dessa faktorer 

i en svensk population. 

För att mäta depression och ångest användes Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

utvecklad av Zigmond och Snaith (1983). HADS är översatt till svenska av Lisspers, Nygren,  

Söderman (1997). HADS består av två subskalor, en för ångest (HADS-A) och en för depression 

(HADS-D). Båda delskalorna består av 7 olika item vilket gör att hela skalan består av 14 item. 
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Varje item skattas mellan 0-3 på en likertskala. Totalpoängen varierar alltså mellan 0-21. Den 

interna konsistetens för både HADS-A (Cronbachs α=0,84) och HADS-D (Cronbachs α=0,87) 

Samt hela skalan (Cronbachs α=0,9) är god (Hansson, Chotai, Nordstöm, & Bodlund, 2009). 

 

 

Statistisk analys 

Data analyserades i IBM SPSS Statistics version 23 genom att i ett första steg sätta upp en 

korrelationsmatris som inkluderar värden på PHQ-15, CSS-SHR, EMFSS, MHWS samt relevanta 

demografiska variabler (ålder, kön och utbildning) som kan ha en påverkan på grad av 

miljökänslighet och i så fall behöver kontrolleras för. Då huvudfrågeställningen avser att 

undersöka ett förändringsmått räknades samtliga variabler förutom bakgrundsvariablerna om till 

ett förändringsmått. Detta skedde genom att en ny variabel skapade för CSS-SHR, EMFSS, 

HADS-A, HADS-D, PSS-10, PHQ-15 och SMBQ. PHQ är uttryckt i procent. Den nya variabeln 

beräknades i SPSS genom att subtrahera värdet vid T1 från värdet vid T2. Då skalorna räknas om 

till förändringsmått innebär det att skalorna reverseras. Ett lågt resultat på den nya 

förändringsskalan innebär att en försämring av personens mående har skett. Detta då ett lågt 

resultat innebär att personen skattat högre vid T2 än vad denna gjorde vid T1. Ett oförändrats 

värde mellan T1 0ch T2 blir således noll. Detta innebär att alla analyser blir omvända. Vidare 

genomfördes hierarkiska regressionsanalyser för att predicera grad av förändring i CSS-SHR och 

EMFSS. Dessa genomförs i fyra steg. I första steget analyseras det för de demografiska variablerna 

som ingår i analysen och tidigare forskning har visat kunna påverka. I andra steget kontrolleras 

det för HADS-A, HADS-D och SMBQ som visar på antingen mindre interaktioner, eller bara 

interaktioner med en av de beroende variablerna. I ett tredje steg kontrolleras det för PHQ-15 och 

PSS-10 som forskningen indikerar ha större inverkan på CSS-SHR och EMFSS. I det sista steget 

introduceras MHWS som faktor då detta är huvudfrågeställningen för denna studie och 

bakgrundsforskningen indikerar på kan vara en bakomliggande faktor.  

 

Procedur 

Enkäterna skickades ut via brev till deltagarna med instruktioner att fylla i dem och skicka tillbaka 

den med det förfrankerade kuvertet. Deltagare som inte svarade på den första förfrågan fick upp 

till två påminnelser skickade till sig. Data samlades in under perioden mars – maj under 2010 och 

2013. En del av enkäterna saknade svar på samtliga items på de etablerade skalorna där EMFSS, 

CSS-SHR, SMBQ, PSS-10, och HADS ingår. Utifrån detta togs ett beslut om att imputera datan 

med hjälp av Markov chain Monte Carlo (MCMC) metoden. Denna metod skapar värden för de 

variabler som saknas baserat på de värden som finns. När dessa värden är skapade uppdaterar 

algoritmen den pool av värden den kan dra från och inkluderar de värden den skapat. Denna 

procedur upprepas sedan till dess att en stationär distrubution uppstår. När detta sker så har 

MCMC skapat ytterligare ett dataset utöver originalet. Denna process kan sedan upprepas så 
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många gånger som det behövs. I VEHS fall ansåg forskargruppen att fem imputationer var nog 

baserat på den mängd data som saknades (Palmquist, 2017). 

Resultat 

Resultat från korrelationsanalyserna ges i Tabell 2, och visar bland annat att ålder, kön och 

utbildning korrelerar med värde på CSS-SHR och EMFSS. Värdena för förändringsvariablerna 

återfinns i Tabell 3.    

 
Tabell 2. Korrelationsmatris över variabler för T1/T2. 

 

*=p<0.05, ** p<0.01 

 
Tabell 3. Minimum och Maximumvärden för förändringvariabler, med medelvärde och 
standardavvikelse. 

 

 

 

Resultatet för de två olika hierarkiska regressionsanalyserna för CSS-SHR och EMFSS 

presenteras nedan i Tabell 4. MHWS hade en signifikant positiv korrelation med både CSS-SHR 

och EMFSS även efter att ha kontrollerat för demografiska variabler och andra faktorer som kan 

ha inverkan. För CSS-SHR hade även ålder en signifikant negativ korrelation med denna. Även 

SMBQ och högsta genomförda utbildning hade signifikanta positiva korrelationer med CSS-SHR. 

För EMFSS hade PSS-10 en signifikant positiv korrelation med EMFSS och högsta genomförda 

utbildning hade en signifikant negativ korrelation med EMFSS. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ålder -0.11**/-0.11** -0.40**/-0.45** 0.11**/0.04 0.24**/0.27** -0.13**/-0.1** -0.11**/-0.09** -0.17**/-0.15** -0.02/-0.02 0.17**/0.18** 0.03/0.04
2. Kön -0.11**/-0.13** -0.21**/-0.23** -0.13**/-0.14** -0.08**/-0.10 -0.1**/-0.15** -0.14**/-0.13** 0.02 /-0.00 -0,14**/-0.13** -0.11**/-0-15**
3. Högsta 

genomförda 

utbildning 0.00 /0.06** -0.17** / -0.22** 0.00 / -0.06* -0.01 / -0.03 0.06**/0.04 -0.05* / -0.00 -0.8** / -0.13** -0.11** / -0.15**

4. CSS 0.39** / 0.32** 0.14** / 0.11** 0.15** / 0.13** 0.13** / 0.12** 0.06** / 0.04 0.4** / 0.35** 0.19** /0.17**

5. EMFSS 0.13** / 0.19** 0.13** / 0.14** 0.1** /0.12** 0.09** / 0.09** 0.43** / 0.42** 0.16** / 0.2**

6. PSS-10 0.69** / 0.7** 0.66** / 0.62** 0.55** / 0.53** 0.1** / 0.1** 0.43** / 0.42**

7. SMBQ 0.67**/ 0.67** 0.65** / 0.62** 0.1** / 0.12** 0.54** / 0.57**

8. HADS-A 0.67** / 0.7** 0.14** / 0.14** 0.44** / 0.44**

9. HADS-D 0.09** / 0.08** 0.36** / 0.36**

10. MHWS 0.15** / 0.14**

11. PHQ-15

Min Max M+SD

CSS Förändring -38 27 -035±6.7

EMFSS Förändring -36 40 -0.47±6.3

PHQ-15 Förändring -83.33 71.43 -0.18±13.86

MHWS förändring -74 83 0.35±17.9

SMBQ Förändring -4.77 4.68 0.2±0.925

PSS-10 Förändring -29 31 0.11±5.95

HADS-A förändring -18 21 -0.82±3.1

HADS-D Förändring -18 19 0.03±2.77
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Tabell 34. Hierarkisk regressionsanalys i fyra steg för förändring i CSS-SHR och EMFSS. 

 
 

Diskussion 

Syftet med denna examensuppsats var i första hand att testa hypotesen om grad av förändring i 

MHO har ett positivt samband med särskild miljökänslighet för luktande kemiska ämnen och 

EMF. En annan hypotes som testades var att grad av förändring i utbrändhet och stress har ett 

positivt samband med förändring i särskild miljökänslighet. Den första hypotesen kan utifrån 

resultaten av de hierarkiska regressionsanalyserna anses vara bekräftad. En förändring i MHO 

korrelerade signifikant positivt med en förändring i både KI och överkänslighet mot EMF 

(p<0.001). Som tidigare nämnts är ett positivt resultat i de statistiska analyserna att betrakta 

som en försämring då skalorna är omvända. En förändring i utbrändhet hade även den statistisk 

signifikans (p<0.05) med en förändring i KI och riktningskoefficienten är positiv. Detta innebär 

att personen som skattar högre på utbrändhetäven upplever mer problem med illaluktande eller 

stickande dofter i omgivningen. Detta samband har beskrivits tidigare i forskningen av ett flertal 

olika forskargrupper (Bornschein et al., 2002; Johansson et al., 2010; Petrie et al., 2001; Rubin 

et al., 2010). Riktningen för sambandet behöver dock inte vara klart. Antingen är det så att 

personer som är utbrända letar en förklaring för sina besvär i enlighet med de fynd Freyler et al. 

CSS EMFSS

r² β t p-värde r² β t p-värde

Prediktorer Prediktorer

Steg 1 0.01 Steg 1 0.004

Ålder (T1) -0.08 -3.4 <0.001 Ålder (T1) 0.01 0.43 0.67

Kön (T1) 0.0 -0.34 0,74 Kön (T1) -0.02 -1.03 0.30

Högsta genomförda 

utbildning (T1) 0.05
1.93 0.05

Högsta genomförda 

utbildning (T1) -0.06
-2.43

<0.05

Steg 2 0.02 Steg 2 0.01

Ålder (T1) -0.08 -3.53 <0.001 Ålder (T1) 0 0.35 0.73

Kön (T1) 0 0 0.99 Kön (T1) -0.02 -0.81 0.42

Högsta genomförda 

utbildning (T1) 0.05
2.05 0.04

Högsta genomförda 

utbildning (T1) -0.06
-2.31 0.02

SMBQ förändring 0.1 4.01 <0.001 SMBQ förändring 0.07 2.62 0.009

HADS-A förändring 0.01 -0.21 0.83 HADS-A förändring 0.02 0.79 0.43

HADS-D Förändring -0.02 -0.62 0.54 HADS-D Förändring 0.00 -0.15 0.88

Steg 3 0.02 Steg 3 0.02

Ålder (T1) -0.08 -3.51 <0.001 Ålder (T1) 0.01 0.37 0.71

Kön (T1) 0 -0.06 0.954 Kön (T1) -0.02 -0.86 0.39

Högsta genomförda 

utbildning (T1) 0.05
2.07 0.04

Högsta genomförda 

utbildning (T1) -0.05
-2.25 0.02

SMBQ förändring 0.08 2.95 0.04 SMBQ förändring 0.03 1.04 0.03

HADS-A förändring 0 -0.42 0.68 HADS-A förändring 0 0.24 0.81

HADS-D Förändring 0 -0.65 0.52 HADS-D Förändring 0 -0.25 0.80

PHQ-15 förändring 0.03 1.38 0.17 PHQ-15 förändring 0.05 1.91 0.06

PSS-10 Förändring 0.02 0,59 0,55 PSS-10 Förändring 0.06 2.13 0.04

Steg 4 0.04 Steg 4 0.03

Ålder (T1) -0.08 -3.56 <0.001 Ålder (T1) 0 0.35 0.73

Kön (T1) 0 -0.14 0,89 Kön (T1) -0.02 -0.94 0.35

Högsta genomförda 

utbildning (T1) 0.05
2.07 0,04

Högsta genomförda 

utbildning (T1) -0.05
-2.27 0.02

SMBQ förändring 0.05 2.86 0.05 SMBQ förändring 0.03 0.93 0.36

HADS-A förändring 0 -0-74 0,46 HADS-A förändring 0 -0.08 0.94

HADS-D Förändring 0 -0.71 0,48 HADS-D Förändring -0.01 -0.31 0.75

PHQ-15 förändring 0.03 1.35 0,18 PHQ-15 förändring 0.05 1.90 0.06

PSS-10 Förändring 0.01 0.45 0,65 PSS-10 Förändring 0.06 2 0.05

MHWS Förändring 0.12 5.68 <0.001 MHWS Förändring 0.11 5.38 <0.001
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(2013) och  Petrie et al. (2001) beskriver. Personerna kan då uppleva att de har besvär med 

utbrändhet, och för att förklara dessa vänder de sig då till KI som förklaringsmodell eftersom de 

upplevt dofter i samband med att besvären uppkom. Det går även att förklara genom att 

utbrändhet har i forskning visat på ett stort överlapp med depression (Wurm et al. 2016). Ett av 

symtomen på flera olika former av depression är en bestående irritabilitet (American Psychiatric 

Association, 2013). Eftersom denna bestående irritabilitet med stor sannolikhet är en del av 

utbrändhet kan sambandet vara så att personen är utbränd, och därmed via det stör sig på dofter 

och lukter i omgivningen och börjar därmed att attribuera symtomen till dessa. Stämmer detta 

borde dock HADS-D ha gett utslag på KI men där går det inte att påvisa något samband. Detta 

kan bero på skillnader i utformningen av skalorna. HADS-D har en likertskala där det enbart 

finns fyra svarsalternativ och svarsalternativen har beskrivningar för varje steg och ändarna är 

laddade i ”Alltid” eller ”Nästan aldrig” på flera av frågorna. Det kan göra att HADS-D ger en 

takeffekt då personer inte vill skatta de extremerna. SMBQ har i kontrast till detta en sjugradig 

skala där enbart ändpunkterna är benämnda med ”Nästan aldrig” och Nästan Alltid”. Detta kan 

göra att respondenter är mer benägna att skatta högre i både positiv och negativ bemärkelse 

vilket ger en större spridning av svaren och därigenom får respondenten en större frihet i var 

denna vill placera sig. En ökning i stress har en positiv interaktion med förändring i 

överkänslighet mot EMF vilket innebär att högre resultat angående MHO korrelerar med högre 

resultat avseende överkänslighet mot EMF. Detta stämmer överens med resultat som Palmquist 

(2017) fann i sin studie. Stress, ångest depression och utbrändhet visade sig vara prediktorer för 

både KI och överkänslighet för EMF. Detta stämmer även överens med Black et al. (2000) och 

Brosschot (2002) som förespråkar att ångest och kan agera som en förstärkare vid tolkandet av 

symtom och är personen då samtidigt stressad ökar möjligheten att problemet attribueras till en 

miljökänslighet. Bornschein et al. (2002) samt Johansson, Nordin, Heiden, och Sandström 

(2010) har också påvisat att snabbare hjärtverksamhet, yrsel och svårighet att andas är symtom 

hos miljökänsligheter och då överkänslighet mot EMF är mer subtil än KI i form av hur dess 

trigger framstår kan det vara en möjlighet att personer tolkar det som stress. Den andra 

hypotesen om att somatisering och stress kan svara för någon del av förändringen i KI eller 

överkänslighet mot EMF får anses vara otydlig i besvarandet. Utbrändhet kan i första steget 

förklara cirka en procent av variansen för överkänslighet mot EMF (r²=0.01) till dess att vi 

introducerar stress som ytterligare ökar på förklaringsgraden med en procent (r²=0.02). När vi 

sedan introducerar MHO ökar förklaringsgraden med ytterligare en procent (r²=0.03). För KI 

förklarar utbrändhet i steg 2 cirka en procent av variansen (r² från 0.01 till 0.02) men varken 

stress eller somatisering ökar denna förklaringsgrad för KI. Somatisering visar inte på någon 

signifikant interaktion för vare sig KI eller överkänslighet mot EMF. Att sambandet är otydligt 

stämmer dock överens med forskning överlag eftersom riskfaktorerna varierar beroende på 

studie.  

Resultatet i denna studie är i linje med tidigare forskning på detta område. Exempelvis har 

tidigare resultat från VEHS visat på att det finns ett så stort överlapp mellan de olika 

mijökänsligheterna att de ställde sig frågan om det kan finnas någon gemensam faktor bakom 

dessa (Palmquist et al., 2014). Bailer, Witthöft och Rists (2008) teoretiserade just om ifall MHO 

kunde vara en bakomliggande faktor till KI. Detta utifrån att höga värden på MHO leder till en 

ökad medvetenhet om kroppsliga symtom. Denna medvetenhet leder sedan till en förstärkning 

av kroppsliga symtom och att dessa tolkas som beroende av miljörelaterade orsaker. Denna teori 

kring selektiv uppmärksamhet är även vad Brosschot (2002) och Eriksen och Ursin (2004) för 

fram som möjlig förklaringsmodell. Detta stämmer även överens med de fynd som Rubin et al. 

(2011) fann angående EMF, då det inte gick påvisa några fysiologiska reaktioner vid 

blindexponering utan snarare rör det sig om en nocebo-effekt. Kopplar vi ihop detta med 

resultaten i denna studie stämmer det väl överens, MHO hade en stark positiv korrelation med 

både KI och överkänslighet mot EMF även när analysen tar hänsyn till andra variabler som kan 

ha inverkan. Både Petrie et al. (2001) och Filipkowski et al. (2010) rapporterar att personer med 
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höga värden på MHO rapporterar fler symtom, hälsoproblem och intoleranser än personer med 

låga värden på MHO. Indregard, Ihlebæk och Eriksen (2013) kunde även påvisa att personer med 

högre värden på MHO hade högre risk för sjukfrånvaro jämfört med personer med lägre värden 

på MHO. Detta gällde dock enbart vid sjukfrånvaro på eget initiativ, vid sjukfrånvaro med 

läkarintyg gick det inte att påvisa någon signifikant skillnad. Allt detta sammantaget gör att 

resultaten i denna studie är som förväntat. MHO har en signifikant positiv korrelation med både 

KI och överkänslighet mot EMF och detta kan ha sin förklaring i att personer som rapporterar att 

de har problem med KI och överkänslighet mot EMF i grunden kan tillskrivas den ökade 

medvetenhet kring kroppsliga symtom och den förstärkning av dessa som flera forskargrupper 

teoretiserar om (Bailer, Witthöft, & Rists 2008; Brosschot 2002; Eriksen & Ursin, 2004). Kopplar 

vi det vidare stämmer den ökade medvetenheten och förstärkningen av symtom ihop med RFT. 

Dessa personer har en ökad medvetenhet och förstärker symtom vilket gör att enligt RFT kommer 

de få fler och fler associationer som knyter an till triggern och genom detta kan deras problematik 

komma att aktiveras i fler och fler situationer (Dymond & Roche, 2013). 

Styrkor med denna studie är att det är en av de första i sitt slag. Data för att göra analyser av 

detta slag har inte funnits tidigare innan VEHS. En styrka är att VEHS inkluderar longitudinella 

data, vilket gör att analyser inte riskerar att lida av mellangruppsskillnader för referenter och 

kontrollgrupp. Detta möjliggör också att se på just förändringsmått av detta slag, och även se hur 

personer som utvecklar en faktisk miljökänslighet förändras i skattningarna över tid. Denna 

studie har även visat att MHO och särskilda miljökänsligheter har ett samband, även när det 

kontrolleras för andra variabler som ålder, kön, utbildningsnivå, men även ångest, depression 

utbrändhet, stress och somatisering. Att somatisering inte visade på statistisk signifikans stärker 

denna uppsats slutsats utifrån hypotesen. Det resultatet ligger även i linje med Freyler et al. 

(2013) som i sin studie såg att sambandet mellan miljökänsligheter och somatiska symtom 

försvann när de kontrollerade för somatosensorisk amplifiering. Detta tolkade de som att de 

somatiska symtomen mer hängde ihop med MHO istället för somatisering. En annan styrka är 

att den är baserat på ett randomiserat stratifierat urval som har en liknande sammansättning som 

Sveriges befolkning och gör att det går att generalisera resultaten till den svenska populationen 

som helhet. 

Vidare får resultat anses vara signifikant men förklaringsgraden av variansen är låg, endast 4 

respektive 3% av variansen i förändringen av CSS-SHR och EMFSS kan förklaras via de 

hierarkiska regressionsanalyserna. Detta ställer frågan om MHO verkligen är en bakomliggande 

riskfaktor eller om det bara är så att modern hälsooro och KI samt överkänslighet mot EMF bara 

är närliggande tillstånd. 

En vidare utveckling av denna studie kan vara att fortsätta på samma sätt men undersöka om 

det finns nog med statistiskt underlag i data från det tredje mättillfället 2016 (T3) inom VEHS. 

Finns det nog underlag för att gör en statistisk analys på personer som har utvecklat en särskild 

miljökänslighet från T1 i T3 materialet kan det göra denna form av analys ännu starkare och 

eliminerar många problem med att mäta på hela gruppen istället för att kunna göra 

mellangruppsjämförelser och se skillnader mellan dem. Denna studie går även att utveckla till 

stor del genom att utöka omfånget och göra ännu djupare analyser på både förändringsmått och 

dela upp i hög respektive låg ångest, hög respektive låg MHO och så vidare. Det viktigaste är att 

data för att kunna analysera förändringsmått nu finns och öppnar upp för nya infallsvinklar på 

de problem som människor upplever med särskilda miljökänsligheter. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i studien tyder på att MHO kan vara en bakomliggande 

faktor vid utvecklandet av särskild miljökänslighet men att förklaringsgraden är låg. Resultatet 

visar dock på hög signifikans. Bakomliggande faktorer för särskilda miljökänsligheter är väl värd 

att undersöka närmare.  
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