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Sammanfattning 

Tidigare studier visar en ökning av psykisk ohälsa och olika socioekonomiska indikatorer är olika 

starkt associerade med prevalensen för psykisk ohälsa, men det är osäkert i vilken grad och hur 

sambandet verkar i en regional kontext. Syftet med studien är att utifrån regional data analysera 

sambandet mellan olika socioekonomiska indikatorer (Yrkesgrupptillhörighet, Utbildningsnivå, och 

Ekonomisk stress) och mild psykisk ohälsa i relation till män och kvinnor i olika åldersgrupper samt 

diskutera om det finns en socioekonomisk gradient i psykisk ohälsa. Resultaten visar att ekonomisk 

stress har ett starkt samband till psykisk ohälsa både för män och kvinnor i olika åldersgrupper. 

Resultatet visar även på kön- och åldersskillnader i regressionsanalyserna både inom indikatorernas 

kategorier och sambandens styrka. Ingen signifikant gradient mellan samtliga nedbrutna 

socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa kunde påvisas eftersom det förekom omvända 

associationer inom och mellan sambandsanalyserna. Den stora variationen i sambandsanalyserna 

påvisar att ytterligare stratifieringar kan göras både för de oberoende och beroende variablerna. 

Previous studies in public health show an increase in Common Mental Disorders, and where some 

socioeconomic indicators are differently associated with the prevalence of mental illness, it’s uncertain 

to what extent and how the associations displays in a regional public health context. 

The purpose of the study is to analyze, on the basis of regional data, the association between different 

socioeconomic indicators (Occupational group, Educational level, and Economic Stress) and Common 

Mental Disorders in relation to men and women in different age groups and discuss whether there is a 

socioeconomic gradient in Common Mental Disorders. 

The results shows that economic stress is highly associated to mental illness for both men and women 

in their different age groups. 

The regression analyzes also show gender and age differences both within the indicators' categories 

and the statistical significance of the correlations. No significant gradient between the various 

socioeconomic indicators used and Common Mental Disorders could be demonstrated since there were 

reverse associations within and between the statistical analyzes. The great variation in the correlation-

analyzes shows that further stratifications can be made both for the independent and dependent 

variables. 
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Introduktion 

Folkhälsoundersökningar i Europa (Cardosoa et al., 2016) och Sverige (Kosidou et al., 2017; Molarius 

et al., 2009) visar på markanta ökningar i andelen rapporterad psykisk ohälsa. prevalensen skiljer sig åt 

i olika åldersgrupper, där yngre individer rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än äldre. 

Likartat finner man könsskillnader, där kvinnor rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än män 

(Gisselmann et al., 2012). 

En låg socioekonomisk status (SES) har i skilda vetenskapliga ämnesområden och genom olika 

metoder förknippats med sjukdom och högre dödlighet än personer med högre SES (Mackenbach, 

Bopp, Deboosere, et al, 2017). Tidigare forskning påstår att SES (socioekonomisk status) är associerad 

med psykisk ohälsa i enlighet med en socioekonomisk gradient, men att olika socioekonomiska 

indikatorer är olika starkt associerade med risken för psykisk ohälsa (Stewart-Brown et al., 2015). 

Problemformulering och Syfte 

Psykisk ohälsa anses vara den största bidragande faktorn till sjuklighet i Sverige (Molarius et al., 

2009). 

Tidigare forskning har uppvisat både oklarheter och relativt tydliga tecken av en socioekonomisk 

gradient i psykisk ohälsa (Lahelma et al., 2006). Orsaken till det tvistade sambandet kan bland annat 

bero på val av socioekonomiska indikatorer som använts, vilken demografi som studerats, 

mätinstrumentet för psykisk ohälsa etc. Relationen mellan de livsstilsfaktorer som finnes inom 

socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa är viktigt och angeläget att undersöka eftersom det 

uttryckta hälsogapet ökar, tillika prevalensen för psykisk ohälsa, där kön-och åldersmönster inom 

psykisk ohälsa blir allt mer påtagligt. För att analysera sambandets styrka och riktning och mellan 

olika socioekonomiska indikatorer ter sig till rapporterad psykisk ohälsa behöver man analysera 

sambandet genom univariata, stegvisa och multivariata regressionsanalyser. Då detta tidigare 

undersökts, med blandade resultat i nationella folkhälsoundersökningar, har det dessvärre inte 

undersökts med regionala data, samtidigt finns det obesvarade frågor inom forskningsområdet kring 

psykisk ohälsa som berör huruvida män och kvinnor i respektive åldersgrupp och i olika grader av 

skilda socioekonomiska indikatorer associerar psykisk ohälsa (Kosidou et al., 2017; Molarius et al., 

2009). I och med den ökade prevalensen av psykisk ohälsa och det vidgande hälsogapet är det av stor 

vikt att undersöka och förstå samband om hur olika socioekonomiska indikatorer påverkar den 

rapporterade psykiska ohälsan. Vilket gör det möjligt att genomföra korrekta och effektiva 

interventioner som minskar den psykiska ohälsan kring de grupper som är mest utsatta. 

Syftet med studien är att utifrån regional data analysera sambandet mellan olika socioekonomiska 

indikatorer (Yrkesgrupptillhörighet, Utbildningsnivå, och Ekonomisk stress) och mild psykisk ohälsa i 

relation till män och kvinnor i olika åldersgrupper samt diskutera om det finns en socioekonomisk 

gradient i psykisk ohälsa. 

Forskningsfråga: 

Vilken socioekonomisk indikator visar starkast samband till mild psykisk ohälsa? 



Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem 

som ångest, oro, depression och nedstämdhet, och även symtom och tillstånd som uppfyller kriterierna 

för psykiatrisk diagnos. Dessa mildare former av psykisk ohälsa uttrycks som Common Mental 

Disorders (CMD) och är de som behandlas i föreliggande studie, härefter benämnt som mild psykisk 

ohälsa (CMD). Varje år i Sverige rapporterar 1 av 4 personer lida av psykisk ohälsa (Evelius, 2015). 

Psykisk ohälsa har även rapporterats vara den främsta orsaken till långtids sjukskrivning och 

funktionshinder i Sverige (Johansen, 2013). Men samtidigt är de flesta svenskar som upplever psykisk 

ohälsa inte sjukskrivna, utan arbetar eller studerar (Levinsson & Jiborn, 2013). Tidigare 

folkhälsorapporter och vetenskapliga rapporter nämner även ett tydligt köns-och åldersmönster, där 

kvinnor och yngre rapporterar mer psykisk ohälsa än män och äldre, och där skillnaderna 

(ojämlikheterna i psykisk ohälsa, hälsogapet) ökar.  

GHQ och Psykisk ohälsa 

Eftersom psykisk ohälsa involverar individers egna upplevda värderingar och känslor används 

självrapporterade frågeformulär i epidemiologiska studier (World Health Organization & Calouste 

Gulbenkian Foundation, 2014). Individens personliga uppfattning om hälsan brukar betecknas 

självbedömd hälsa eller självrapporterad hälsa, (SRH) och kan mycket väl vara det mest pragmatiska 

mätvärdet för att förstå och mäta personers hälsotillstånd (Baker, Stabile & Deri, 2004). En av de mest 

testade skalorna för att mäta SRH är General Health Questionnaire, GHQ (Goldberg et al., 1997). 

Användningen av GHQ-12 som mätning av mental hälsa har validerats både på klinisk och 

befolkningsnivå i epidemiologiska undersökningar och kvalitativ data (Goldberg et al., 1997; Gao et 

al., 2004). Måttet för låg GHQ-12 poäng har validerats som en proxy för mild psykisk ohälsa (CMD), 

såsom ångest och depression, sociala dysfunktioner och förlust av förtroende (Gao et al., 2004; Lundin 

et al., 2017).  

Socioekonomi som en gradient 

Socioekonomi är ett vanligt förekommande mått inom studier om hälsa och livsstil, och mäts ofta som 

en kombination av utbildningsnivå, inkomst och arbetstyp (Alvarez-Galvez et al., 2013). Pga att 

socioekonomi innefattar personers tillgång till exempelvis; resurser, pengar, makt och privilegium 

hanterar det följaktligen hierarkiska skillnader bland sagda variabler (Read, Grundy & Foverskov, 

2016). 

Forskning visar att en låg SES är starkt korrelerad med flertalet ohälsosymptom och PYLL (Marmot & 

Bell, 2016; Stewart-Brown et al., 2015). Fryers et al (2005) undersökte sambanden mellan 

förekomsten av psykisk ohälsa hos vuxna och markörer för socioekonomisk utsatthet. De fann att 

personer med lägre SES, hur än analyserat rapporterar en större prevalsen för psyksik ohälsa. Mycket 

av den tidigare forskningen har fokuserats kring orsakssamband mellan SES och psykisk hälsa 

(Machenbach et al., 2008). Det finns numer ett växande forskningsintresse kring hur olika 

socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa associeras. 



Disponibel inkomst är ett vanligt förekommande mått inom forskning kring befolkningshälsa, vilket 

visar starka samband med hälsoutfall (Fritzell, Nermo & Lundberg 2004). Trots det har om flera 

studier har hävdat att absolut inkomsten är en ganska svag predikator för mental ohälsa (Zimmerman 

& Katon, 2005). Tidigare forskning påvisar istället att självrapporterade data om ekonomisk utsatthet 

är ett föredraget mått än den mer konventionella indikatorn, disponibel inkomst när man undersöker 

förekomsten av psykisk ohälsa (Ahnqvist & Wamala, 2011). Det finns gott om evidens som talar för 

att psykisk ohälsa fördelas i utefter en gradient av ekonomisk utsatthet, att de som rapporterar 

ekonomiska svårigheter lider oproportionerligt mycket mer av psykisk ohälsa än de med större 

välstånd (Lund et al., 2010). 

Den Socioekonomiska gradienten innehåller dock mer än enbart ekonomiska faktorer, snarare hur flera 

samkorrelerade variabler skapar ett utfall än enstaka variabler per se. Dels så spelar demografins 

egenskaper en stor roll för utfallet när man undersöker olika socioekonomiska variabler.  

Exempelvis undersökte Amroussia, Gustafsson, & Mosquera, (2017) ojämlikheterna i psykisk hälsa 

mellan välbärgade och ekonomiskt utsatta och fann att sambandsanalyser med yrkestillhörighet 

tillsammans med ekonomisk utgjorde ett kraftfullare utfall än analysera sambandet med enstaka 

variabler per se. Samtidigt rapporterar Fritzell (2012) att hälsoojämlikheterna är som störst mellan de 

med högre kvalificerade arbeten än lägre kvalificerade arbetare i Sverige, vilket anses följa en 

socioekonomisk gradient. 

Fryers, Melzer & Jenkins (2003) genomförde univariata analyser för att se hur enskilda 

socioekonomiska indikatorer var associerade till psykiska hälsa. Resultatet visade på att 

yrkestillhörighet är den minst signifikanta påverkan till personers psykiska hälsa. 

Fryers, Melzer & Jenkins, (2005) visar att denna trend av att en hög yrkesgrupp tenderar att korrelera 

med lågt nedsatt psykiskt välbefinnande har också visat ett omvänt samband, att en hög yrkesgrupp 

kan generera en högre mängd nedsatt psykiskt välbefinnande än en lägre yrkesgrupp. Detta resultat 

skulle påvisa att den socioekonomiska gradienten fluktuerar, då det påvisas omvända samband, och att 

demografin är avgörande för utfallets riktning. 

Kosidiou et al (2017) rapporterar om sambandet mellan SES och nedsatt psykiskt välbefinnande, 

stratifierad efter kön, och påvisar att yrkestillhörighet var omvänt associerad med psykisk ohälsa hos 

yngre män. Däremot var sambandet för utbildningsnivå var å ena sidan opåverkad hos både män och 

kvinnor. Utbildningsnivå anses vara en kraftfull indikator för den socioekonomiska gradienten (Fryers, 

Melzer & Jenkins, 2005; Fryers, Melzer & Jenkins, 2003). Anledningen till detta kan vara att den 

ackumulerade effekten av att ha en hög utbildningsnivå kan påverka ens arbetsposition och därmed ens 

egen ekonomi och därigenom generera de resurser som en hög socioekonomisk status innebär. Det kan 

till och med vara så att personer med hög utbildningsnivå ofta har ett högt IQ. IQ har visats vara en 

ledande faktor till allmänt psykiskt välbefinnande och till och med som en grundläggande orsak till 

framgång i livet (Gottfredson, 2002; Gottfredson, 2004). Mackenbach, Kulhánova & Bopp, (2015) 

konstaterade å andra sidan att en låg utbildningsnivå bidrog till ökade hälsoojämlikheter och att en låg 

utbildningsnivå har ett starkt och tydligt samband med prevalensen av psykisk ohälsa. 

Arbetet för att minska de systematiska ojämlikheterna uttrycks vara ett av regeringsmålen för 

folkhälsan, och även den främsta prioriteringen i det regionala folkhälsoarbetet i Halland. 

Studier på befolkningshälsa som baseras på regionaldata ger en tydligare kartläggning av den 

rapporterade psykiska ohälsan på länsnivå. Detta är nödvändigt då graden och mängden av psykisk 



ohälsa varierar beroende på demografin. Det finns ett stort vetenskapligt behov av att studera och 

klargöra hur flera socioekonomiska indikatorer påverkar den rapporterade psykiska ohälsan. 

Ytterligare forskning om den socioekonomiska gradienten i hälsa ger välbehövd kunskap om hur olika 

indikatorer påverkar psykisk ohälsa. Vilket genererar bättre och mer specifika hälsointerventioner och 

gör det uttryckta hälsogapet mer begripligt. För att minska graden och förekomsten av psykisk ohälsa, 

bör man förstå vad för indikatorer som påverkar, och framförallt starkt sambandet är. På grund av detta 

behov bör komplexa nedbrytningar för de sociala determinanterna av hälsa göras för att undersöka hur 

de påverkar sin hälsa och i vilken utsträckning. Sådana analyser kommer att ge välbehövliga bevis på 

orsakssambanden mellan olika socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa.  

Det står klart att olika variabler påverkar utfallet i olika grad. Och det är inte säkert vilka variabler, 

enskilda eller sammansatta, som generar den största effekten av mental ohälsa och om samtliga 

variabler följer en linjär gradient. Det är därmed inte tillräckligt undersökt kring hur mycket, eller i 

vilken utsträckning olika socioekonomiska indikatorer påverkar psykisk ohälsa, eller om prevalensen 

av psykisk ohälsa följer en socioekonomisk gradient. 

Teori 

TFC och kausalitetsteorin 

Sambandets riktning och styrka mellan olika socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa i 

föreliggande rapport kan förstås genom kausalitetsteorin, och teorin om grundläggande kausalitet kan 

förklara de ihållande rapporterade ojämlikheter som identifierats. 

Valet av kausalitetsteorin görs pga att studiens analysdesign. Om studien vore intresserad av omvända 

sambandet, dvs hur psykisk ohälsa är associerad till olika socioekonomiska indikatorer, hade 

hälsoselektering använts. Kausalitetsteorin utgår ifrån perspektivet att socioekonomin generar 

hälsoutfallen, och inte omvänt (Hudson, 2005). Fokus ligger på de underliggande mekanismer och 

resurser inom de socioekonomiska indikatorerna som formar hälsan och är på så vis väldigt central 

inom befolkningshälsan, men utgår ifrån hur individens hälsa är formad och skapad (Hudson, 2005). 

Med tanke på studiens tvärsnittsmetodik utgör Kausalitetsteorin den teoretiska utgångspunkten i 

föreliggande studie. 

En av orsaksförklaringarna till att ojämlikheter i hälsa uppstår och kvarstår är att den socioekonomiska 

gradienten är en "grundläggande kausalitet" som innebär att de resurser och bakomliggande 

mekanismer som utvinns genom ens socioekonomiska status genererar utfallet, och med tanke på den 

ojämlika socioekonomiska fördelningen speglar det utfallet till samma ojämlikheter i hälsa (Phelan, 

Link & Diez-Roux, 2004). Teorin om ”grundläggande kausalitet” uttrycker att de rapporterade 

ojämlikheterna i hälsa kommer att kvarstå så länge som ojämlikheter i resurser består (Mackenbach, 

Kulhánova & Bopp, 2015). 

Med tanke på föreliggande studie använder olika socioekonmiska indikatorer och deras kategorier för 

att förstå sambandet till mild psykisk ohälsa (CMD) är det relevant att använda teorin som 

förklaringsmodell. Viktigt är att poängtera hur man kan tolka resultatet på en regional-nivå, vilket inte 

har gjorts tidigare i studier om TFC. 



Metoddiskussion 

Studien är unik i sin metodik där kombinerade indikatorer har undersökts för att analysera styrkan i 

sambandet till mild psykisk ohälsa (CMD). Dessutom är de studien bland de första som har analyserat 

prevalensen och sambandet med dessa beroende och oberoende variabler i regional data. Studiens 

metodik är dock inte utan begränsningar.  

På grund av studiens tvärsnittsdesign är det inte möjligt att uttala sig om ojämlikheten i hälsan beror på 

kausala orsakssamband. Genom att förlita sig till tvärsnittsdata kan studien inte heller svara på eller 

förstå hur utfallet bildas och utvecklas. Endast genom att använda longitudinella data kan detta 

undersökas. 

Självrapporterad data är problematiskt gällande sanningsenligheten i svaren som uppges i 

frågeformuläret GHQ-12. Med tanke på att frågorna som ställs i GHQ-12 kan ses som laddade i en 

värderande mening kan detta mycket väl leda till under-såväl som överrapporteringar av positiva- samt 

negativa utfall (Moor, Spallek & Richter, 2016). Frågornas betydelse kan även skiljas åt beroende på 

hur personen väljer att tolka och värdera fenomenet. Summan av poängen i GHQ-12 utger endast 

utfallet för nedsatt psykiskt välbefinnande, men informerar inte om vad utfallet grundas på (Tait, Hulse 

& Robertsson, 2002). Med det sagt är det möjligt att två respondenter kan skilja sig i hur de väger sin 

hälsa, men ändå uppnå samma poäng, och utfallet är direkt likadant, trots att de tillskriver deras mild 

psykiska ohälsa (CMD) kring helt olika områden. Trots det är GHQ-12-frågeformuläret ett vanligt 

förekommande mätinstrument för att mäta och analysera mild psykisk ohälsa (CMD), och återfinns i 

epidemiologiska studier både nationellt och globalt (Moor, Spallek & Richter, 2016).  

Demografin och de stratifieringar som har gjort spelar även en stor roll för att förstå hur olika 

indikatorer associerar till psykisk ohälsa. Forskning har exempelvis visat att arbetslösheten ökar risken 

för att utveckla mild psykisk ohälsa (CMD) (Hujits, Eikemo, & Skalicka, 2010). Valet om att utesluta 

arbetslösa är pga att föreliggande studie är enbart intresserad av hur hierarkiska yrkestillhörigheter 

relaterar till nedsatt psykiskt välbefinnande, och inte hur icke-arbetande personer rapporterar. Men 

med det sagt kan man genomföra mer komplexa stratfieraringar för att få en rikligare förståelse för hur 

olika socioekonomiska indikatorer associeras till psykisk ohälsa. I den här studien var demografin 

stratifierad för kön och åldersgrupper, och möjligtvis finns det ett behov av att stratifiera i ytterligare 

steg, exempelvis härkomst, civilstånd eller föräldrars SES. Genom att stratifiera analyser med 

civilstånd kan man undersöka vilka gemensamheter eller skillnader bland de svarande och jämföra 

utfallen bland män och kvinnor. Tidigare studier har föreslagit att föräldrars SES dikterar ungas 

psykiska hälsa i stor utsträckning (World Health Organization & Calouste Gulbenkian Foundation, 

2014).  Genom att stratifiera analyser från ens nationella härkomst kan man söka efter gemensamma 

eller olika skillnader bland de som föds utanför Europa, då dessa har rapporterats vara mer utsatta för 

att utveckla depression än de som föds i Norden (Stefansson, 2006). Civilståndet verkar även vara 

förknippat med ens hälsa, då gifta personer rapporteras ha minskad risk att utveckla psykisk ohälsa. 

Amroussia, Gustafsson, & Mosquera, (2017) påvisar att denna trend rapporteras hos både män och 

kvinnor, men samtidigt är fler män singlar än kvinnor, trots att kvinnor rapporterar mer psykisk ohälsa 

än männen. 

Studiens styrka är den stora mängd av empirisk data som gör det möjligt att genomföra 

sambandsanalyser med varierande stratifierade bakgrundsvariabler och olika typer av utfall och index. 

Trots att de äldre åldersgrupperna var fler till antalet än de yngre åldersgrupperna så fanns inget tecken 



på systematisk förlust i den beskrivande statistiken. Antalet män och kvinnor var även relativt lika 

många i den beskrivande statistiken. Med tanke på att lägre tjänstemän var så pass få till antalet och de 

faktum att få rapporteras ha hög ekonomisk stress utgör det intressant information om demografin som 

finns i Halland. Det är möjligt att det finns ett internt bortfall för dessa, men detta fynd kan även tolkas 

som att de som bor i Hallandsregionen har en hög yrkesnivå och är ekonomiskt välbärgade. Detta har 

visats i tidigare nationella folkhälsorapporter, att Halland är en rik och välbärgad region och är känd 

för att ha en god befolkningshälsa (Baigi, Herström, 2000). Detta faktum är avgörande för studiens 

tillförlitlighet eftersom det är möjligt att de socioekonomiska indikatorerna skiljer sig mycket mer på 

nationell nivå. 

Angående antalet i den yngre åldersgruppen där endast 22 % av studie antalet var unga, vilket är 

tämligen negativt för studiens reliabilitet. Vid närmare granskning är det inte ett systematiskt bortfall.  

Trots det är det låga antalet inte tillfredställande föra att kunna uttala sig om överförbara resultat om 

denna grupp. Bortfallet för denna åldersgrupp är vanligt förekommande. Flera studier vittnar om 

liknande problematik vid användning av enkät-data (Lundgren & Eriksson, 2013). 

Både de styrkor och begränsningar som anges här påvisar att ytterligare forskning kan fortsätta att 

sönderdela socioekonomiska indikatorer ytterligare, och till och med stratifiera respondenterna i mer 

komplexa analyser av hälsa och livsstil. I sin tur kan fler bitar läggas i detta pussel och 

förhoppningsvis skapas en rikare förståelse för orsaken till det uttryckta hälsogapet, och lämpligare 

interventioner kan genomföras. 

Etiska aspekter 

Eftersom datan i föreliggande studie inte består av personuppgifter presenteras inga känsliga data. Det 

skall även tilläggas att enkätdatan som användes innehöll inga personliga uppgifter bland 

respondenterna, vilket tillgodoser anonymitetsprincipen. Objektivitetsprincipen uppfylls med tanke på 

att varken frågeformuläret eller insamling- och samanställning av datan var utformat av textförfattaren. 

Därmed finns det ingen möjlighet att författaren i föreliggande studie påverkat datamaterialet i form av 

förförståelse eller bias. Etiken om sekretess är också uppfylld. Den nuvarande studien har beviljats 

tillgång till en del av den nationella hälsoundersökningen och har följt den etiska sekretesskoden 

genom att inte dela med sig av uppgifterna offentligt. Datan som används i den här studien har 

godkänts av etikkommittén.  

Resultatdiskussion 

Studien fann att psykisk ohälsa var mer förekommande bland unga än hos äldre, samt att kvinnor 

rapporterar psykisk ohälsa i högre utsträckning än män. Detta resultat var närmast förväntat utifrån 

tidigare forskning inom området. Tidigare forskning stöder därmed det uttryckta hälsogapet som 

föreliggande studie påvisar mellan åldersgrupper och mellan kvinnor och män (Platt, 2001; OECD, 

2013). Det är möjligt att män och kvinnor skiljer sig åt i deras symptom på psykisk ohälsa vilket 

påvisar dessa ojämlikheter i psykisk ohälsa (Platt, 2001). Exempelvis fann föreliggande studie att män 

i åldern 30-64 år med hög ekonomisk stress rapporterar den högsta nivån av psykisk ohälsa.  

Teorin "grundläggande kausalitet" gör det möjligt att förstå hälsoskillnaderna i åldersgrupperna. Äldre 

personer har oftast mer resurser och bättre tillgångar än yngre, då de genom hela livet har samlat 

resurser som resulterar i mindre psykisk ohälsa än yngre som kan vara mer oerfarna (Muntaner, Eaton, 



& Chamberlain, 2000). Med tanke på detta regionala resultat vittnar om samma ojämlikhet i hälsa som 

påvisas i nationella folkhälsorapporter, skulle det kunna påvisa att mönstret av ojämlikhet är ständigt 

närvarande, oavsett samhällelig miljö eller analysnivå. För att kunna bekräfta detta behövs mer 

forskning inom detta område. Teorin skulle kunna ge en uppfattning om att män har bättre och större 

resurser än kvinnor, och att det är anledningen till att de inte rapporterade så mycket psykisk ohälsa 

som kvinnor gjorde. Men när man tittar på demografiken i tabell 1 så finner man att män rapporteras 

ha ”kort utbildningsnivå”, vara ”arbetare”, och en ”hög ekonomisk stress” jämfört med kvinnor. 

Samtidigt var männens rapporteringar mer heterogenera än kvinnor i hur de tillskriver sambandet 

mellan de oberoende variablerna och mild psykisk ohälsa (CMD). 

Kausalteorin utgår inte ifrån att det biologiska könet avgör ens hälsa, utan rättare sagt de 

socioekonomiska resurser som vissa har mer av än andra. I ett könsperspektiv visar det sig ofta att män 

har en högre disponibel inkomst än kvinnor, samt att de högsta arbetspositionerna innehas av män på 

arbetsmarknaden. Däremot är kvinnor högutbildade i större grad än män. Detta skulle kunna påvisa de 

facto att utbildningsnivån i föreliggande studie sällan var statistiskt signifikant i samband med mild 

psykisk ohälsa (CMD).  

Genom att analysera via de direkta oddsen för högt nedsatt psykiskt välbefinnande bland olika 

socioekonomiska indikatorer, därefter gradvis justeras till en slutlig modell, fann denna studie att den 

socioekonomiska indikatorn Ekonomisk stress i kategorin ”hög ekonomisk stress” var det vanligaste 

sambandet till mild psykisk ohälsa (CMD). Sambandets förblev signifikant och konstant, även om 

styrkan minskades efter kontroll för utbildningsnivå och yrkesgrupptillhörighet. Detta gällde både män 

och kvinnor. 

Detta resultat är i överensstämmelse med tidigare nationella folkhälsoundersökningar som har visat att 

ekonomiska tillgångar är starkt förknippade med ens psykiska hälsa (Mentzakis & Moro, 2009; Hujits, 

Eikemo, & Skalicka, 2010). De kontradiktioner som identifierades var bland utbildningsnivå och 

yrkesgruppstillhörighet gällande styrkan och riktningen i sambandet med nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Detta har också uppmärksammat av Hujits, Eikemo, & Skalicka, (2010). Detta resultat 

betyder dock inte att utbildning eller yrke inte har någon effekt på människors hälsa. Utbildningsnivån 

kan mycket väl vara en kraftfull "dold" effekt för människors hälsa. Eftersom utbildning skapar 

kognitiva färdigheter, attityder och värderingar så vore det konstigt om ens persons utbildning inte är 

en drivande faktor för ens persons psykiska hälsa. 

I enlighet med kausalitetsteorin är det möjligt att tolka dessa resultat i termer av att låga kategorier för 

SES ökar oddsen att rapportera mild psykisk ohälsa (CMD). Enligt TFC så är de hälsoojämlikheter 

som identifierats formad av fördelningen av de resurser och tillgångar som finns i Halland (Phelan, 

Link & Diez-Roux, 2004). Förklaringsvärdet i teorierna tyder på att i detta län är en hög ekonomisk 

stress en nackdel och att hög ekonomisk stress är själva orsaken till den psykiska ohälsan, och inte 

tvärtom. 

Riktningen och mönstret av regressionsanalyserna var alltför oregelbundet och icke-linjärt för att 

kunna uttrycka en socioekonomisk gradient i psykisk ohälsa. Mild psykisk ohälsa (CMD) varierade 

inom och mellan de olika socioekonomiska indikatorerna, och även bland kön och åldersgrupper. 

Resultatet liknar en del av det som tidigare forskning påvisar inom detta område (Hujits, Eikemo, & 

Skalicka, 2010). 



I ljuset av TFC kan föreliggande studie tyda en trend om en socioekonomisk gradient, som förvisso 

inte är statistik signifikant eller tillräckligt linjär mellan alla socioekonomiska indikatorer och psykisk 

ohälsa. Det fanns enbart belägg för att påvisa en ekonomisk gradient i hälsa, men vanligtvis innehåller 

socioekonomi inkomst, utbildning och yrkesgrupp, och eftersom ekonomiska inkomster är ojämnt 

fördelad (ojämlik, inte nödvändigtvis orättvis) är det uppenbart att samma gradient av ojämlikhet 

kommer att spegla folkhälsan om man använder ekonomisk stress som ett mått för socioekonomi. Men 

socioekonomi är ett omfattande multidimensionell teoretiskt-och empiriskt koncept som involverar 

flera olika mekanismer, varpå föreliggande studie finner det problematiskt att uttala sig med säkerhet 

om riktning i den kausala kedjan, med tanke på att flera indikatorer var omvänt associerade med högt 

nedsatt psykiskt välbefinnande och icke-signifikanta, samtidig kontradiktiska i jämförelse mellan män 

och kvinnor. 

Implikation 

Denna studie påvisar sambanet mellan olika socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa på 

regional nivå. Studien bidrog till den vetenskapliga litteraturen genom att studera hur olika 

socioekonomiska indikatorer associeras till mild psykisk ohälsa (CMD). Genom att analysera det 

direkta förhållandet och sedan gradvis justera med en annan variabel och sedan anpassad till ett 

slutgiltigt steg genereras en tydligare bild om sambandet. Genom att kontinuerligt utforska och 

sönderdela föreningarna och stratifieringarna både genom de beroende och de oberoende variablerna 

finns det möjlighet att finna fler intressanta och tydligare samband mellan de olika indikatorerna och 

mild psykisk ohälsa (CMD). Relationen mellan livsstilsfaktorer och psykisk ohälsa är viktigt och 

angeläget att undersöka eftersom det uttryckta hälsogapet ökar, tillika prevalensen för psykisk ohälsa, 

och där kön-och åldersmönster inom psykisk ohälsa blir allt mer påtagligt.  
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Examensarbete 30 h, Master programmet Hälsa och Livsstil 2018 
Halmstad Högskola 
 

Sambandet mellan olika socioekonomiska indikatorer och mild psykisk ohälsa i 

regional befolkningshälsa 

Prevalensen för psykisk ohälsa ökar i Sverige, men ingen tydlig eller konsekvent förklaring av detta 

har undersökts på regional nivå. Tidigare forskning påstår att SES (socioekonomisk status) är 

associerad med psykisk ohälsa i enlighet med en socioekonomisk gradient, men att olika 

socioekonomiska indikatorer kan vara olika starkt associerade med risken för psykisk ohälsa. Det finns 

ett stort vetenskapligt behov av att studera och klargöra hur olika socioekonomiska indikatorer 

påverkar den rapporterade psykiska ohälsan. Ytterligare forskning om den socioekonomiska 

gradienten i hälsa ger välbehövd kunskap om hur olika indikatorer påverkar psykisk ohälsa. Vilket 

genererar bättre och mer specifika hälsointerventioner och gör det uttryckta hälsogapet mer begripligt. 

Syftet med studien är att utifrån regional data analysera sambandet mellan olika socioekonomiska 

indikatorer (Yrkesgrupptillhörighet, Utbildningsnivå, och Ekonomisk stress) och mild psykisk ohälsa i 

relation till män och kvinnor i olika åldersgrupper. Slutligen undersöks om det finns en 



socioekonomisk gradient i psykisk ohälsa. 

Studiens tvärsnittsdata för Halland (N = 5280 ålder 18-64) är hämtat från den nationella 

folkhälsoundersökningen från 2014. Datan analyserades genom univariata och multivariata logistiska 

regressionsanalyser, stratifierade efter kön och åldersgrupper, och kontrollerad för de oberoende 

variablerna med hjälp av GHQ-12 frågeformulär. 

Huvudresultaten visar att rapportering av hög ekonomisk stress var det kraftfullaste sambandet för 

psykisk ohälsa. Sambandet förblev statistiskt signifikant både bland män och kvinnor även efter 

stegvisa regressioner och det fullt justerade steg 2 i Tabell III & IV. Ingen signifikant linjär gradient 

mellan samtliga nedbrutna socioekonomiska indikatorer och psykisk ohälsa kunde påvisas eftersom 

det förekom omvända associationer och kontradistinkta resultat inom och mellan sambandsanalyserna. 
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