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bokanmälan 

En introduktion till forsk-
ningsområdet inkomst-
ojämlikhet och hälsa

Ända sedan The Spirit Level (Pickett och 
Wilkinson 2009) kom ut har samban-
det mellan hälsa och inkomstojämlikhet 
diskuterats flitigt runtom i Europa. I 
debatten framställs ofta sambandet som 
säkerställt och färdigutrett. I verklighe-
ten pågår forskningen fortfarande i allra 
högsta grad, då det saknas svar på en rad 
frågor, såsom hur starka bevis det egent-
ligen finns för ojämlikhetseffekten, 
hur stor den är om den existerar, vilka 
mekanismer som gör att en ojämlik in-
komstfördelning skapar ohälsa, etc. Syf-
tet med Blir vi sjuka av inkomstskillnader? 
är att återge det aktuella forskningsläget 
kring sambandet mellan ojämlikhet och 
hälsa. Forskningen på området sträcker 
sig flera årtionden bakåt i tiden och i dag 
finns hundratals tvärvetenskapliga ar-
tiklar publicerade på temat hälsa och in-
komstojämlikhet. Trots den stora mäng-
den forskning på området har samban-
det inte kunnat säkerställas. Författarna 
försöker ge läsaren insikt i varför det är 
svårt att fastställa om ojämlikhetseffek-
ten existerar. I boken diskuteras alltifrån 
definitioner av hälsa och ojämlikhet till 
data, teori, empirisk metod och tolkning 
av resultat. Boken är främst avsedd för 
universitetsstuderande på grundnivån 
inom ämnena medicin, sociologi och na-
tionalekonomi, men den är även läsbar 
för den som i sin yrkesutövning arbetar 
med folkhälsa. Boken omfattar drygt 
100 sidor och är lättläst och översiktlig. 
Den introducerar läsaren till ämnet på 
ett grundligt och pedagogiskt sätt. 

Författarna inleder kapitel 1 med 
ett diagram som visar en stark negativ 
samvariation mellan genomsnittlig livs-

längd och inkomstojämlikhet. De ställer 
sig sedan frågan: Kan det vara så att män-
niskor i länder med större inkomstklyftor som 
en effekt av detta lever kortare liv? Förfat-
tarna går därefter kortfattat igenom de 
två teser som i dag genomsyrar forsk-
ningen på området. Den första tesen, 
av professor Marmot, är att sociala jäm-
förelser har en avgörande betydelse för 
individers hälsa och att den relativa po-
sitionen i en fördelning påverkar hälsan 
för individer längst ner i hierarkin. Den 
andra tesen, av professor Wilkinson, är 
att inkomstojämlikhet är negativ för al-
las hälsa, oavsett var i hierarkin man be-
finner sig. 

I kapitel 2 och 3 redogörs för de vanli-
gaste måtten på hälsa och inkomstojäm-
likhet. Det finns en mängd olika hälsoin-
dikatorer, både objektiva och subjektiva, 
som fångar in olika aspekter av hälsa. 
Författarna diskuterar dessa och belyser 
svårigheten i att välja rätt mått, då olika 
mått kan resultera i olika resultat. Ett 
exempel som nämns är hälsomåtten för-
väntad livslängd och kroppsmasseindex 
(BMI). Både förväntad livslängd och 
BMI har under de senaste 20 åren ökat 
i Sverige. Det förstnämnda måttet indi-
kerar dock att folkhälsan har förbättrats, 
medan det andra måttet i stället tyder 
på att folkhälsan har försämrats, då an-
delen överviktiga har ökat under denna 
period. 

Det är ännu fler frågor att ta ställ-
ning till när ojämlikhet ska mätas. Några 
exempel är: Vilken typ av inkomst ska 
användas? Under vilken period och mel-
lan vilka personer ska ojämlikhet mätas? 
Med vilket statistiskt mått ska ojämlik-
het mätas? I kapitel 3 diskuterar förfat-
tarna många av de utmaningar forskare 
ställs inför då de ska mäta ojämlikhet. 
Exempelvis varierar en persons inkomst 
över tid. Det är därför inte säkert att in-
komsten vid ett givet tillfälle är represen-
tativ för personens verkliga ekonomiska 
status. Ett annat exempel är valet av sta-
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tistiskt mått för att mäta inkomstojäm-
likhet. Här illustrerar författarna mycket 
pedagogiskt hur olika ojämlikhetsmått 
kan ge olika utslag vad gäller vilket typ av 
samhälle som är mest jämlikt. 

En fråga som de allra flesta läsare ut-
an förkunskaper i ämnet nu troligtvis har 
hunnit ställa sig är varför inkomstsprid-
ningen i samhället kan tänkas påverka 
hälsa. I kapitel 4 får den nyfikne läsaren 
äntligen svar på denna fråga. Författar-
na presenterar i detta kapitel fyra tänk-
bara mekanismer som kan ligga bakom 
ett samband mellan inkomstojämlikhet 
och hälsa. Sociala jämförelser är en så-
dan mekanism. Människor tenderar att 
jämföra sig med varandra. När skillna-
derna är stora kan jämförelsen framkalla 
social stress, vilket skulle kunna leda till 
ohälsa. 

En annan mekanism är tillit. Om 
ojämlikhet tolkas som en signal att vissa 
personer i samhället agerar opålitligt 
och gynnar sig själva på andras bekost-
nad, eller om människor är mer benägna 
att lita på personer relativt lika dem själ-
va, skulle stora inkomstskillnader kunna 
leda till låg tillit, som i sin tur skapar 
ohälsa via stress. 

Ojämlika samhällen kan också tän-
kas försumma hälsofrämjande investe-
ringar och i stället föra en politik som i 
större utsträckning gynnar höginkomst-
tagare. Detta för att höginkomsttagare 
är mer benägna att engagera sig i den 
politiska processen och därmed har 
större chans att påverka besluten för att 
gynna sina egna intressen. 

Den sista mekanismen som tas upp 
är kriminalitet och våld. I ojämlika sam-
hällen har låginkomsttagare mer att 
vinna på att stjäla från dem med högre 
inkomster. Om den ekonomiska situa-
tionen upplevs som bestående kan detta 
också leda till frustration och våld. För-
utom våldets direkta hälsokonsekvenser 
är det troligt att dessa samhällen präglas 
av större oro för våld. 

Kapitlet avslutas med en diskussion 
om huruvida all ojämlikhet är av ondo el-
ler ej. Exempelvis kan en hög avkastning 
på utbildning ge drivkrafter för män-
niskor att utbilda sig, vilket sannolikt 
är positivt för såväl dem själva som för 
samhället i helhet. Författarna skissar på 
ett tänkbart samband mellan ojämlikhet 
och hälsa där ojämlikhetseffekten är po-
sitiv vid låga nivåer av ojämlikhet men 
negativ vid höga nivåer. 

I kapitel 5 diskuterar författarna me-
todologiska aspekter kring forskningen 
om sambandet mellan inkomstojäm-
likhet och hälsa. Några begrepp som 
avhandlas är omvänt orsakssamband, 
skensamband och skillnaden mellan 
statistisk och ekonomisk signifikans. 
Författarna visar också med ett empi-
riskt exempel hur man ska tolka punk-
testimat. Mitt intryck är att författarna 
vill ge läsaren de grundläggande verk-
tyg som behövs för att kunna tyda och 
kritiskt granska en enklare statistisk 
analys. Jag tycker att författarna lyckas 
väl med detta. Framför allt gillar jag dis-
kussionen om skillnaden mellan statis-
tisk och ekonomisk signifikans. Alltför 
ofta fäster forskare endast vikt vid den 
statistiska signifikansen och förbiser då 
att tolka effekternas storlek. Författarna 
illustrerar skillnaden mellan statistisk 
och ekonomisk signifikans med ett tan-
keexperiment som jag tror ger läsaren en 
god intuition till varför ett icke statis-
tiskt signifikant samband ändå kan vara 
av betydelse. Jag tycker att detta kapitel 
är mycket pedagogiskt upplagt. Endast 
på några få ställen skulle genomgången 
eventuellt kunna vara mer grundlig.

Bokens sjätte kapitel handlar om 
aggregerade data och individbaserade 
data. De allra flesta studier på områ-
det har använt aggregerade data för att 
analysera sambandet mellan inkomsto-
jämlikhet och hälsa. Men ett observerat 
samband på aggregerad nivå behöver 
inte nödvändigtvis betyda att det finns 
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ett samband på individnivå. Med aggre-
gerade data kan man exempelvis inte 
särskilja sambandet mellan inkomsto-
jämlikhet och hälsa från sambandet mel-
lan inkomst och hälsa. Författarna dis-
kuterar inkomstojämlikhetshypotesen, 
den absoluta inkomsthypotesen och den 
relativa inkomsthypotesen samt går ige-
nom aggregeringsproblemet (Gravelle 
1998). Kapitlet innehåller en rad exem-
pel och illustrationer. En invändning jag 
har är dock att de tre hypoteserna borde 
ha lyfts fram redan i kapitel 4 som be-
skriver den teoretiska bakgrunden till 
varför ett samband mellan ojämlikhet 
och hälsa kan uppstå. 

Efter att ha diskuterat problemen 
med aggregerade data fortsätter förfat-
tarna i kapitel 7 att gå igenom den indi-
viddatabaserade forskningen på områ-
det. Kapitlet ger en övergripande sam-
manfattning av forskningslitteraturen 
och vilka resultat som går att utläsa. I 
kapitlet diskuteras studier med fokus på 
objektiva och subjektiva hälsomått, för-
dröjda effekter av ojämlikhet på hälsa, 
ojämlikheten inom ett land, länderjäm-
förelser, absolut inkomst och relativ in-
komst. Utifrån kapitlet går det att utläsa 
att det i litteraturen inte finns några tyd-
liga belägg för ett samband mellan in-
komstojämlikhet och hälsa. Författarna 
understryker att mekanismerna bakom 
sambandet mellan inkomstojämlikhet 
och hälsa är vaga och att en tydligare 
teori skulle kunna klargöra vilka hypo-
teser som kan testas för att på så vis ge-
nerera mer entydiga resultat. 

Författarna beskriver i det sista ka-
pitlet den omtalade studien av Redel-
meier och Singh (2001), med det uppse-
endeväckande resultatet att skådespela-
re som har vunnit en Oscar i genomsnitt 
lever hela fyra år längre än andra skå-
despelare. Artikeln har spritts i många 

sammanhang, trots att det har uppda-
gats att sambandet beror på ett metodfel 
och helt försvinner då en justering för 
felet görs. Författarna drar en parallell 
med inkomstojämlikhetseffekten och 
de korrelationssamband på aggregerad 
nivå som alltför ofta lyfts fram som ett 
orsakssamband, trots att dessa är otill-
räckliga för att besvara om vi mår dåligt 
av inkomstskillnader. 

Mitt intryck av denna lärobok är att 
den är övergripande och lättläst. Förfat-
tarna visar genomgående i boken upp 
sin pedagogiska styrka genom att stän-
digt förse läsaren med beskrivande och 
illustrerande exempel. Jag tycker att 
författarna lyckats väl med syftet och att 
boken har många styrkor. En eventuell 
svaghet är att olika begrepp på några 
ställen i boken blandas ihop, vilket gör 
texten mer svårläslig. Exempelvis tycks 
begrepp som ojämlikhet i personlig väl-
färd, inkomstojämlikhet, ekonomisk 
ojämlikhet och materiell ojämlikhet an-
vändas som synonymer.

Boken är framför allt avsedd för uni-
versitetsstuderande på grundnivå men 
jag rekommenderar den även till studen-
ter på avancerad nivå som snabbt vill få 
en överblick över ämnet. 
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