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TeMA Psykisk ohälsa – ett växande hot?

leder arbetslöshet  
till fler självmord?

Arbetslöshet är en känd riskfaktor bakom psykisk ohälsa. Det märktes till 

exempel under 1930-talets krisår när antalet självmord ökade markant i Sverige. 

Frågan är varför 1990-talets kris inte fick sådana konsekvenser. En annan 

intressant fråga är om det finns ett samband mellan de senaste decenniernas 

ökande försäljning av antidepressiva medel och minskande självmordsfrekvens.

Thor Norström

FO
TO

: 
R

EP
O

R
TA

G
Eb

IL
D

-S
C

A
N

PI
x.

En vanlig uppfattning är att konjunktur-
nedgångar och arbetslöshet inverkar 

negativt på människors hälsa. Detta motsägs 
dock av ett flertal studier som tyder på att 
konjunkturnedgångar tenderar att leda till 
minskad totaldödlighet, alltså bättre folk-
hälsa. Forskningsresultaten bygger på tids-
seriedata för ett antal rika länder där man 
analyserat hur förändringar i konjunkturen 
är relaterade till olika former av dödlighet. 

Förklaringen till detta oväntade resultat är 
att även om en nedgång sannolikt inverkar 
negativt på hälsan hos dem som förlorar, 
eller fruktar att förlora, sina jobb, så mot-
verkas detta av ett antal gynnsamma effekter 
för den resterande, mycket större delen av 
befolkningen. Det blir mindre övertid och 
arbetsrelaterad stress, mindre bilkörning och 
färre trafikolyckor, samt lägre konsumtion av 
alkohol och tobak. 

Men även om den totala effekten av en 
konjunkturnedgång skulle vara positiv för 
folkhälsan kvarstår givetvis den negativa ef-
fekten på hälsan för dem som drabbas. Att 
förlora jobbet innebär att stadgan i tillvaron 
äventyras; arbetsgemenskap och sociala 
relationer går förlorade och ekonomin blir 
ansträngd.

Ett flertal studier visar också att det verk-
ligen finns en förhöjd självmordsrisk bland 

Krisårens påfrestningar innebar att självmorden ökade hos män  
– men inte hos kvinnor. Foto från 1930-talets Stockholm.



19 Framtider 3/2009

arbetslösa människor. Arbetslösheten kan 
vara sista droppen som utlöser en existerande 
suicidal läggning hos personer som sedan 
tidigare till exempel lider av depression och 
har en ansträngd livssituation.

En möjlig felkälla i dessa studier är dock 
att det kan finnas en gemensam bakomlig-
gande faktor som ger en snedvriden bild. 
Just depression är en sådan faktor; depres-
sion ökar nämligen risken både för att begå 
självmord och för att bli arbetslös.

Ett sätt att komma runt detta så kallade 
selektionsproblem är att, med hjälp av tids-
seriedata på befolkningsnivå, analysera hur 
förändringar av andelen arbetslösa påverkar 
självmordsfrekvensen. Depression må öka 
risken för arbetslöshet för den enskilda in-
dividen. Men svängningarna i arbetslöshet 
styrs av ekonomiska och politiska faktorer, 
och påverkas knappast av hur många depri-
merade det finns i en hel befolkning.

Det är lättast att upptäcka arbetslöshetens 
eventuella effekter under perioder då den 
förändras kraftigt, som den gjorde under 
trettiotalskrisen och nittiotalskrisen. Det är 
också intressant att jämföra dessa två krisers 
effekter på den psykiska ohälsan, som den 
avspeglas i självmordsfrekvensen. 

men vi ska även beröra de antidepressiva 
läkemedlens eventuella påverkan i samman-
hanget. Försäljningen av sådana läkemedel 
har ökat markant de senaste decennierna, 
samtidigt som självmordsfrekvensen mins-
kat stadigt. Finns det en koppling mellan 
dessa två fenomen? En ny artikel i Läkar-
tidningen drar slutsatsen att antidepressiva 
medel inte minskar antalet självmord, men 
sista ordet är knappast sagt i frågan.

Figur 1 och 2 visar hur självmorden, arbets-
lösheten och användningen av antidepressiva 
läkemedel utvecklats. Trettiotalskrisen satte 
sina tydliga spår i den manliga självmords-
frekvensen (men inte den kvinnliga), medan 
1990-talets kraftigt stegrade arbetslöshet 
inte alls tycks ha påverkat självmorden. Det 
markant ökande bruket av antidepressiva 
läkemedel tycks inte heller ha satt några spår 
i självmordsstatistiken.

Man ska dock akta sig för bestämda slut-
satser utifrån figurerna; det finns många 
exempel på hur trendjämförelser kan få 
forskare att dra fel slutsatser. Men resultaten 
stöds också av mer rigorösa analyser av dessa 
data, där trenderna avlägsnats. Enligt dessa 
analyser är det bara under trettiotalskrisen 
som arbetslösheten har en statistiskt säker-
ställd inverkan på självmorden (för män). 
Vidare framkommer inget signifikant sam-
band mellan försäljningen av antidepressiva 
läkemedel och självmord.
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Figur 1. Arbetslöshet (%) och självmordsfrekvens (per 100 000 invånare) 
för kvinnor respektive män, 1925–1938.

Figur 2. Arbetslöshet (%), självmordsfrekvens (per 100 000 invånare)  
för kvinnor respektive män, försäljning av antidepressiva läkemedel  
(dygnsdoser per 1 000 invånare) till kvinnor respektive män, 1974–2006.
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Resultaten väcker samtidigt frågor. Varför 
påverkades inte självmorden bland kvinnor 
av arbetslösheten på 1930-talet? Det kan bero 
på att de inte berördes i lika stor utsträckning 
som män därför att det inte fanns så många 
kvinnor som förvärvsarbetade – kvinnors 
identitet var inte lika starkt knuten till ar-
betet.

Men på 1990-talet verkar arbetslöshet 
ha förlorat mycket av sin betydelse som 
psykisk ohälsofaktor även bland män. En 
rimlig förklaring är att socialförsäkringarna 
ger dagens arbetslösa människor en viss 
social och finansiell trygghet, som inte fanns 
tidigare. Sociologen Ola Sjöberg har gjort en 
studie som ger stöd för en sådan tolkning. 
På basis av data från European Social Survey 
finner han att det subjektiva välbefinnandet 
bland arbetslösa (eller dem som har osäkra 
jobb) är högre i länder med generösa arbets-
löshetsförmåner.

En aktuell artikel i den medicinveten-
skapliga tidskriften Lancet pekar i samma 
riktning. Där analyserades kopplingen 
mellan arbetslöshet och självmord under 
de senaste tre decennierna i EU-länderna. 
Resultaten visar att ju mer ett land satsar på 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, desto svagare 

är arbetslöshetens inverkan på självmords-
frekvensen. 

hur säkra är då dessa resultat och säger 
de något om framtiden? För det första gäller 
analyserna bara genomsnitt för hela befolk-
ningen, och därmed kan de dölja avvikande 
mönster för olika åldrar och sociala grupper. 
Självmordsfrekvensen bland unga männis-
kor har till exempel inte minskat de senaste 
decennierna, och det är mycket möjligt att 
de unga påverkas mer än andra av dåliga 
tider. Samma tendens kan naturligtvis gälla 
marginaliserade grupper i samhället.

Det ska också påpekas att den nya gene-
ration antidepressiva medel som kom på 
1990-talet inte är jämförbara med tidigare 
läkemedel. Dessutom har de funnits så kort 
tid att det i dag är svårt att utvärdera de 
moderna preparaten med tillförlitliga veten-
skapliga metoder.

Slutligen kan vi inte utifrån dessa resultat 
säga något om hur självmordstalen påverkas 
av den nuvarande krisen, som är mycket dju-
pare än den på 1990-talet och som mycket 
väl kan få allvarligare följder för vår psykiska 
folkhälsa. 

Thor Norström är professor i sociologi och verksam 
vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms 
universitet.
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European Social Survey

European Social Survey är en attityd- och 
beteendeundersökning som görs vartan-
nat år i mer än trettio europeiska länder, 
bland annat Sverige.

Två till tre tusen personer per land inter-
vjuas om sina attityder till immigration, 
demokrati, deltagande i samhället, tilltro 
till politiker och andra människor, hälsa, 
sociala nätverk, psykologiska grundvär-
deringar och mycket mer. Upplägget gör 
det möjligt att studera såväl hur attityder 
förändrats som dagsaktuella frågor.

www.europeansocialsurvey.org


