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Abstrakt 

Depression är ett tilltagande internationellt samhällsproblem, som ger upphov till stora 

kostnader. Parallellt med detta sker en kraftig befolkningstillväxt i Sverige. Tidigare 

forskning gällande urbanisering och psykisk ohälsa visar på en stor heterogenitet 

gällande riskfaktorer och fynd, som varierar från nation till nation. Denna studie syftar 

till att undersöka sambandet mellan depressionsdiagnoser och befolkningstäthet i 

Sveriges tre största län avseende befolkningsmängd – Skåne, Stockholm och Västra 

Götaland - mellan år 2011-2017. Frågeställningen undersöktes genom tillgängliga 

registerdata, där korrelationsanalyser genomfördes mellan frekvens av 

depressionsdiagnoser och befolkningstäthet på lokal och kommunal nivå, samt 

medelålder och medelinkomst på kommunal nivå. Ingen signifikant korrelation kunde 

påvisas mellan diagnosfrekvens och lokal befolkningstäthet år 2015. Mellan åren 2011-

2017 förekom vissa signifikanta korrelationer mellan diagnosfrekvens och de övriga 

undersökta variablerna, men variationen i dessa fynd var så pass stor att inga definitiva 

slutsatser kan dras utifrån materialet.  

 

Abstract 

Depression is an increasing international societal issue, that produces tremendous costs. 

In parallel, an exponential increase in population is occurring in Sweden. Earlier 

research concerning urbanization and mental health exhibits great homogeneity 

concerning risk factors and findings, that vary from nation to nation. This study aims to 

explore the correlation between depression diagnoses and populational density in 

Sweden’s three largest counties, in regards to population, between 2011-2017. This was 

accomplished through access to relevant registries, where correlation analyses were 

performed between frequency of depression diagnoses and population density at the 

local and county level, alongside mean average age and income at the county level. No 

significant correlation could be found between frequency of diagnoses and local 

population density for 2015. Between 2011-2017 some significant correlations between 

frequency of diagnoses and the other variables were found, but the variation in these 

findings were so large that no definitive conclusions could be made. 

  

Nyckelord 

Befolkningstäthet, urbanisering, psykisk ohälsa, depression, Skåne, Stockholm, Västra 

Götaland.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Syfte med denna studie är att kartlägga huruvida ett samband förekommer 

mellan befolkningstäthet och depression i Sveriges tre största län avseende befolknings-

mängd. Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen beskrivs att depression globalt 

kommer att bli den största orsaken till sjukskrivning fr.o.m. år 2030 (WHO, 2004). 

Denna allvarliga prognos fick därefter revideras, då Wittchen et al. (2011) i en 

epidemiologisk studie gällande sjukdomsbörda i Europa visade att depression blev den 

ledande orsaken till sjukskrivning inom EUs gränser redan år 2010, trots att endast en 

dryg fjärdedel av alla individer som uppvisar depressiva symptom söker vård för sina 

besvär. Denna kraftiga tillväxt av depressionsrelaterade sjukskrivningar verifierades av 

en tidigare epidemiologisk studie med samma ansats av samma författare, där 

depression endast fem år tidigare låg på en femteplats gällande antal 

sjukskrivningsdagar (Wittchen & Jacobi, 2005). Problemet med depressionsrelaterade 

sjukskrivningar ökar alltså exponentiellt inom Europas gränser. Samma trend av 

exponentiell ökning syns även i Sveriges befolkningsmängd. Från år 1998 till 2016 

ökade landets befolkning från 8,8 miljoner till 9,9 miljoner (SCB, 2017). Enligt samma 

källa har den årliga procentuella befolkningstillväxten ökat från cirka 0,4 procent per år 

mellan 2001 och 2005, till 1,5 procent mellan 2015 och 2016. Denna befolkningstillväxt 

nödvändiggör behovet av utökad urbanisering i syfte att undvika en socioekonomisk 

bostadskris. Alltså kan sägas att två mekanismer är i spel samtidigt: en tilltagande 

global sjukdomsbörda av depression, jämte en kraftig befolkningsökning inom Sveriges 

gränser. Med tanke på de infrastrukturella utmaningar som landet kommer att ställas 

inför för att hantera denna tillväxt, finns även möjligheten att hastiga sociala 

förändringar uppstår, vilket kan leda till risk för desorientering och upplevd förlust av 

kontroll hos många individer, med ökad risk för psykisk ohälsa som följd (Boyd et al., 

2000; Hällström et al., 2018). Att redan nu identifiera riskfaktorer som är relevanta för 

den svenska befolkningen gällande uppkomsten av depression är ett viktigt steg i att 

förbereda det svenska sjukvårdssystemet för detta samhällsproblem, i syfte att 

förhoppningsvis undvika en kollaps av vårdsystemet till följd av överbelastning. 

Problemet har till viss mån redan uppmärksammats av Socialstyrelsen, som i sina 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (2017) syftar till att 

underlätta utbudet av effektiva behandlingsmetoder för dessa tillstånd. Det nämns i 
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publikationen att efterfrågan av psykologisk behandling överstiger tillgången, vilket 

drabbar den tredjedel av befolkningen som någon gång kommer att insjukna i en 

depression. Detta skulle enligt dagens befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån 

betyda att drygt 3,5 miljoner svenskar vid någon tidpunkt av sitt liv skulle drabbas av 

depression. Även Patten et al. (2015) pekar på vikten av att efterforska och 

implementera effektiva behandlingsmetoder, då deras metaanalys utförd på en 

kanadensisk population visade att sjukdomsbördan av depressiva episoder inte minskat, 

trots ökad tillgång till behandling. Studiens författare hypotetiserar att detta kan bero på 

bristfällig effektivitet, eller att behandlingseffektiviteten uppvägs av en ökad prevalens 

av depressiva episoder. Samma rön har påvisats i USA, där användandet av psykiatrisk 

sjukvård dramatiskt ökade under 90-talet, utan någon märkbar effekt på prevalens av 

psykisk ohälsa (Mojtabai & Form, 2014). 

 

1.2 Befolkningstäthet och psykisk ohälsa 

Flera tidigare studier har intresserat sig för sambandet mellan befolkningstäthet och 

psykisk ohälsa. Hatch et al. (2011) genomförde en studie medelst frågeformulär på ett 

tvärsnitt av Londons befolkning, där ökad risk för psykisk ohälsa korrelerade med 

kvinnligt kön, med socioekonomisk status som modererande faktor. Ålder, valkrets eller 

etnicitet framträdde inte som signifikanta korrelat till psykisk ohälsa. Teckle, Hannaford 

& Sutton (2012) genomförde en metodologiskt likartad studie i Skottland, i syfte att 

undersöka sambandet mellan rural miljö och hälsorelaterade utfall, efter justering för 

individuella förutsättningar och attribut relaterade till den vårdgivande mottagningen. 

Här framträdde ålder och socioekonomisk status som riskfaktorer för högt blodtryck, 

död i förtid, antal sjukhusvistelser samt hjärt- och kärlsjukdomar. Dock återfanns inga 

genomgående mönster av hälsorelaterade utfall kopplade till boendeplats, men individer 

i avlägsna småstäder löpte lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, samt död i förtid. 

Weich, Twigg & Lewis’ (2006) engelska kohortstudie, i syfte att undersöka skillnader i 

rurala och urbana frekvenser av vanligt förekommande mental ohälsa, visade att 

individer inom rurala områden hade något bättre mental hälsa. I denna studie 

modererades inte effekten av boendeförhållanden av socioekonomiska faktorer. Detta 

motsades delvis av Pattyn et al. (2011), vars metaanalys av belgiska 

hälsoundersökningar mellan 2001-2004 visade på en korrelation mellan 

socioekonomisk status och depression bland kvinnor. Sundquist, Gölin & Sundquist 

(2004) genomförde en uppföljningsstudie på svenska patienter efter första vårdkontakt, 
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för att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan urbaniseringsgrad och 

prevalens av psykos och depression, efter justering för bl.a. ålder och utbildningsnivå. 

Studien fann att individer som bodde i de mest tätbefolkade områdena löpte 68-77% 

större risk att utveckla psykotiska tillstånd, och 12-20% större risk att utveckla 

depression än i de minst tätbefolkade områdena. Vassos et al. (2016) sökte att 

undersöka sambandet mellan bebyggelsegrad av födelseort och flera former av psykisk 

ohälsa i Danmark, medelst en kohortstudie utförd på samtliga individer födda i landet 

mellan 1955 och 2006. Studien fann att risken för bland annat depression var högre för 

individer som föddes i huvudstaden, jämfört med individer födda i rurala områden. 

Även Marcelis et al. (1998) visade, i en kohortstudie av individer födda mellan 1942-

1978 i Holland, att individer födda i urbana förhållanden hade högre risk att utveckla 

schizofreni, affektiv psykos och andra typer av psykotiska tillstånd, i proportionalitet till 

graden av urbanisering av sin födelseort. Denna association var tydligare hos män med 

tidig morbiditetsdebut. Vidare fann studien även att effekten av urbanisering blev än 

mer signifikant vid senare kohorter; med andra ord tycks den toxiska effekten av 

urbanisering gällande utvecklingen av schizofreni och psykotiska tillstånd förvärras 

över tid. I en annan kohort-studie (Marcelis, Takei & van Os, 2000) undersöktes 

samtliga individer födda mellan 1972-1978 som diagnosticerats med schizofreni, genom 

det Holländska psykiatriska diagnosregistret, där de oberoende variablerna definierades 

som exponering för urbana boendeförhållanden vid födsel och/eller nuvarande boplats. I 

denna studie visade sig än en gång exponering för urbana förhållanden vid födsel vara 

en signifikant riskfaktor. Additiva effekter för urbant boende vid sjukdomsdebut 

uteblev. Urbant boende uteblev även som riskfaktor för individer som föddes i rurala 

förhållanden.  

 

Flera studier har påvisat ett samband mellan grad av urbanisering och 

depression. Förutom Pattyn et al.’s (2011), Sundquist, Gölin & Sundquists (2004) och 

Vassos et al.’s (2016) studier som nämndes tidigare, visade Peen et al.’s (2010) 

metaanalys av 20 självskattningsstudier fr.o.m 1985 att urban miljö korrelerade med 

ökade utfall av psykiatriska störningar, samt förstämnings- och ångestsyndrom. 

Förvisso anmärker författarna på att definitionen av urban och rural miljö kan variera 

mellan de inkluderade studierna, men de kvarstår vid sin slutsats att urbana miljöer 

tycks vara associerade med högre prevalens av psykisk ohälsa, vilket inte kan förklaras 

av befolkningskaraktäristika som ålder, kön, socioekonomisk status eller etnicitet. Detta 
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motsäger många av de korrelationer som påvisats i andra studier som tagits upp i detta 

arbete. Ytterligare en riskfaktor som introduceras i takt med ökad urbanisering är 

minskad fysisk aktivitet. I en studie av Vancampfort et al. (2017) granskades 

självskattningsdata från 24.230 vuxna, där man fann att 34.8% av samtliga deltagare 

som led av depression klassificerades som fysiskt inaktiva, vilket definierades som 

mindre än 150 minuter per vecka av måttlig fysisk aktivitet. Deltagare i studien som 

levde i urbana förhållanden tycktes röra på sig mindre än deltagare som levde i rurala 

förhållanden. Detta leder även till ökad risk för somatiska sjukdomar, såsom hjärt-

kärlsjukdomar, och död i förtid (Vancampfort et al., 2017). I sin tur leder detta även till 

ökad risk för utveckling av komorbid depression (Mammen & Faulkner, 2013; Schuch 

et al., 2017). Med tanke på att fysisk aktivitet visat sig vara en relativt effektiv 

behandlingsmetod vid depression (Schuch et al., 2016) är fysisk inaktivitet, bl.a. till 

följd av ökad urbanisering, en riskfaktor som slår på flera nivåer.  

 

1.3 Teorier och orsakssamband 

Fenomenet geografiskt varierande riskfaktorer kan ses i hur förekomsten av depression 

varierar från nation till nation; i Italien uppvisade exempelvis 3.8% av ungdomarna i ett 

stickprov depressiva symptom, medan samma siffra i Sverige låg på cirka 10% (Boyd et 

al., 2000). Detta kan dels bero på nationella skillnader i diagnostik eller tillgång till vård 

(Wittchen & Jacobi, 2005), samt skillnad i registrering inom de nationella registren, 

vilket är föremål för successivt förbättring (Wittchen et al., 2011). Det kan även 

förklaras genom exempelvis den sociala stressmodellen, som föreslår att skillnader i 

sårbarhet mot miljörelaterade stressfaktorer delvis beror på att individer tillskriver 

positiva eller negativa värden till potentiella stressorer. Situationsbaserad tillskrivning 

av värden kan påverkas av bl.a. individuellt, kulturellt och/eller socioekonomiskt 

betingade värderingar (Pattyn et al., 2011; Pearlin, 1989). Urbanisering, vilket 

operationellt kan ses som synonymt med befolkningstäthet, har tidigare påvisats vara en 

riskfaktor i uppkomsten av schizofreni och psykotiska symptom (Marcelis et al., 1998, 

2000; Peen et al., 2010; Gruebner et al., 2017; van Os et al., 2002, 2003; Sundquist, 

Gölin & Sundquist, 2004). Gällande effekten som grad av urbanisering har på 

förekomsten av schizofreni, föreslås huvudsakligen två olika hypoteser; environmental 

breeder, och social drift (Freeman, 1994). Den förstnämnda hypotesen förordar att 

schizofreni uppstår i centrala stadsområden som en konsekvens av miljörelaterade 

faktorer - till exempel exponering för hälsofarliga ämnen och sjukdomar, sociala 
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omständigheter och stress - som på något sätt bidrar till utvecklingen av tillståndet. 

Social drift-hypotesen föreslår å andra sidan att schizofreni leder till att individen som 

lider av åkomman progressivt sjunker i sin socioekonomiska status till följd av 

sjukdomsförloppet (Freeman, 1994; Vassos et al., 2016). Rådande forskningsunderlag 

tycks visa att det finns mer stöd för environmental breeder-hypotesen, i synnerhet vad 

gäller depression. Inom urbana miljöer förekommer flera inneboende riskfaktorer, 

däribland exponering för förhöjda ljudnivåer och föroreningar (Chu, Thorne & Guite, 

2004; Romans-Clarkson, Walton & Herbison, 1990; Taylor, Repetti & Seeman, 1998), 

samt fysisk inaktivitet (Mammen & Faulkner, 2013; Schuch et al., 2016; 2017). Detta 

kan kopplas samman med den allostatiska belastningsmodellen, som föreslår att 

kroniskt aktiverade stressreaktioner leder till en uppreglering och sensitisering av 

kroppens responssystem (Taylor, Repetti & Seeman, 1997). Befolkningstäthet specifikt 

har ett samband med högre halter av kronisk stress, samt biokemiska markörer av stress, 

som adrenalin och noradrenalin (Fleming et al., 1987), vilka ger upphov till förhöjd puls 

och blodtryck (Bennett, 1999). Båda dessa rön utvecklar verkansmekanismen bakom, 

och ger ytterligare stöd för den allostatiska belastningsmodellen gällande uppkomsten 

av psykisk ohälsa och depressiva symptom. 

 

1.4 Sammanfattning 

Riskfaktorer för psykisk ohälsa förekommer i olika strata - bl.a. på individuell eller 

interpersonell nivå, inom hushåll, på regional, kulturell, nationell och global nivå - 

vilket nödvändiggör behovet att undersöka vilka riskfaktorer som framträder inom just 

Sveriges gränser. Bilden som framträder när tidigare forskning granskas är att det 

underliggande fenomenet som studeras - psykisk ohälsa på epidemiologisk nivå - är en 

komplex fråga som manifesteras på olika sätt i olika miljöer. Syftet med denna studie är 

att undersöka huruvida befolkningstäthet framträder som en tydlig riskfaktor i 

förekomsten av depressionsdiagnoser i de geografiska områden som undersöks. Oavsett 

utfall ger resultatet indikationer på hur framtida forskning bör utformas för att komma åt 

kärnan i det allt mer kritiska problemet som ökande depressionsdiagnoser utgör. Valet 

av dessa tre län beror delvis på bristfällig tillgång till statistik från mindre län, men 

förmågan att undersöka studiens frågeställning påverkas inte av detta. Urvalet som 

ligger i fokus för denna studie - Sveriges tre största län sett till befolkningsmängd - ger 

ett brett spann gällande befolkningstäthet då samtliga tätorter och glesbygder 
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inkluderats. Om befolkningstäthet är en absolut riskfaktor på nationell nivå för 

uppkomsten av depressionsdiagnoser borde detta kunna påvisas i studien, även om 

landets mest glesbefolkade områden inte är representerade. Detta till följd av att hälften 

av landets befolkning representeras i denna studie, samtidigt som det förekommer stor 

variation i befolkningstäthet i studiens urval. Risken bedöms vara låg att sambandet inte 

skulle upptäckas i studiens urval om korrelationen förekommer på nationell nivå. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att, till följd av kraftigt ökande depressionsdiagnoser i Sverige, 

samt en ökande befolkningstillväxt, bredda kunskapsunderlaget gällande riskfaktorer för 

uppkomst av depression inom landets gränser. Frågeställningen är alltså om 

befolkningstäthet korrelerar med frekvens av depressionsdiagnoser i Sveriges tre mest 

befolkade län. 

 

 

 

  



  
SAMBANDET MELLAN BEFOLKNINGSTÄTHET OCH DEPRESSION 

 

7 

2 Metod 

 
2.1 Insamling av data 

Befolkningsstatistik på kommunal nivå mellan åren 2011-2017, och tätortsnivå för året 

2015, i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, erhölls från Statistiska 

Centralbyråns (SCB) dataregister. Även information gällande medelinkomst och 

medelålder hos invånarna inom respektive kommun mellan åren 2011-2017 togs från 

samma källa. Information gällande antalet inskrivna individer per vårdcentral, samt 

antalet unika patienter med diagnoserna depressiv episod (F32) och recidiverande 

depression (F33) per vårdcentral mellan åren 2011-2017, erhölls via kontakt med 

enheten för ekonomi i Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom 

Stockholms läns landsting, samt Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen. 

Diagnoserna har registrerats av allmänläkare, specialistläkare i psykiatri och kliniska 

psykologer enligt klassifikationssystemet ICD-10 (WHO, 1992).  

  

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att säkerställa att likvärdigt material jämförs mellan de tre länen används officiell 

statistik från primärvården - en vårdform som finns lokalt tillgänglig för samtliga län av 

intresse. I den första fasen inkluderades samtliga vårdcentraler i alla tre län. Sluten vård, 

samt mer specialiserade vårdformer och kliniker exkluderades från denna studie på 

basis av ojämförlig tillgänglighet mellan de geografiska områdena. Detta skulle ha varit 

föremål för en felkälla, då specialiserade kliniker och mottagningar tenderar till att vara 

koncentrerade till mer tätbefolkade områden. Därefter exkluderades vårdcentraler 

baserat på perioder av inaktivitet, där vårdcentraler som hade mer än två års inaktivitet 

mellan åren 2011-2017 sållades bort. Detta motiveras med att vårdcentraler som läggs 

ner tenderar att ha en övergångsperiod där patientpopulationen söker sig till 

omkringliggande vårdcentraler. På samma sätt brukar nystartade vårdcentraler kraftigt 

öka i antalet inskrivna patienter under en period innan stabilisering av 

patientpopulationen inträffar. Även tidsperioder som föregick kraftiga förändringar hos 

vissa vårdcentraler (+-25% förändring av antalet listade patienter per år) exkluderades, 

för att förhindra situationsbaserade faktorer från att ge upphov till skev data. 
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2.3 Definierade variabler 

Studiens subjekt var listade patienter från samtliga vårdcentraler i Skånes, Stockholms 

och Västra Götalands län som kvarstod efter exklusionsprocessen. Den beroende 

variabeln var frekvens av depressionsdiagnoser. De oberoende variablerna var lokal 

befolkningstäthet för respektive vårdcentrals upptagningsområde, befolkningstäthet, 

medelålder samt medelinkomst för kommunens invånare. 

 

2.4 Statistisk analys 

Två statistiska analyser utfördes. Den första var en korrelationsanalys för år 2015 

gällande lokal befolkningstäthet och frekvens av depressionsdiagnoser, med separata 

korrelationsanalyser för ålder och inkomst. Denna räknades ut genom att dividera 

antalet unika individer per vårdcentral med diagnoserna F32 och F33, med antalet 

inskrivna patienter per vårdcentral. Den oberoende variabeln var lokal befolkningstäthet 

för år 2015. Ett av följande fyra befolkningstäthetsvärden tilldelades varje vårdcentral: 

(1) befolkningstäthet av närmsta stadsdel, (2) tätort, (3) kommun eller (4) ett lämpligt 

komposit av dessa. Därefter skedde en indelning av befolkningstäthet i kvintiler (se 

Tabell 1). Indelningsprocessen motiveras med att påverkan av extremvärden kraftigt 

minskas genom införandet av övre och undre cutoff-värden för befolkningstäthet.  

 

Vilket befolkningstäthetsvärde som skulle tilldelas respektive vårdcentral 

avgjordes genom att granska dess geografiska placering i relation till närmsta tätort och 

andra vårdcentraler, antalet inskrivna individer i relation till närmsta tätort och andra 

vårdcentraler, samt kommunikationsmöjligheter till andra tätorter, för att välja en 

befolkningstäthetskvot som är  så pass representativ som möjligt för varje vårdcentrals 

population. Korrelationsanalyser utfördes även mellan frekvens av 

depressionsdiagnoser och invånarnas medelålder, samt medelinkomst på kommunal 

nivå. Tyvärr erhölls lokal befolkningstäthet endast för år 2015, då befolkningsdata för 

Sveriges samtliga tätorter mäts i femårsintervaller av SCB.  

 

I syfte att granska effekten av variablerna över tid genomfördes även 

korrelationsanalyser mellan frekvens av depressionsdiagnoser och befolkningstäthet, 

medelålder samt medelinkomst avseende invånarna i respektive kommun, mellan 

årtalen 2011-2017 (gällande medelinkomst mellan åren 2011-2016). Även 
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befolkningstäthet på kommunal nivå delades in i kvintiler, vilka redovisats nedan (se 

Tabell 2). De resulterande p- och Pearson’s r-värdena för dessa korrelationsanalyser 

slogs sedan samman till ett aggregat, i syfte att befästa eller avfärda fynden för 2015 års 

korrelationsanalys. Signifikansvärdet av Cronbachs α var i samtliga analyser  ≥ .05.  

  

Tabell 1. Kvintilfördelning för lokal befolkningstäthet (inv./km2), 2015. 

Kvintil Befolkningstäthet 

Första <1235 

Andra 1236-1891 

Tredje 1892-2635 

Fjärde 2636-3747 

Femte 3748> 

 

Tabell 2. Kvintilfördelning för kommunal befolkningstäthet (inv./km2), 2011-2017. 

Kvintil 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Första <69 <69 <70 <70 <70 <69 <72 

Andra 70-135 70-136 71-140 71-163 71-142 70-145 73-146 

Tredje 136-891 137-920 141-930 164-950 143-864 156-965 147-985 

Fjärde 892-1680 931-1695 931-1695 951-1740 865-1751 966-1800 986-1810 

Femte >1681 >1696 >1695 >1740 >1751 >1800 >1810 

 

2.5 Etik 

Då all data som används i denna studie är anonymiserad och inte kan härledas till 

enskilda individer bedöms inga etiska dilemman förekomma. Uppsatsplanen har prövats 

av Etikprövningsnämnden Sydost (Dnr. EPK 488-2018). 
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3 Resultat 
 

Studien berör data och statistik från Skåne, Stockholm och Västra Götalands län. Inga 

indikationer på ett skevt urval förekommer i materialet. Sammanlagt svarar dessa tre län 

för 5.34 miljoner människor, eller drygt hälften av landets befolkning enligt 2017 års 

statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017). Från 2011, då befolkningen i de tre 

länen uppgick till 4.93 miljoner människor, till 2017 inträffade en procentuell höjning 

av befolkningen på 8.27%. Under tidsperioden 2011-2016 ökade frekvensen av 

depressionsdiagnoser i de tre länens vårdcentraler (n = 552) från 2.97% till 4.01%, med 

ett efterföljande trendbrott på 3.67% år 2017 (Figur 1). Detta motsvarar en ökning på 

23.5% för spannet 2011-2017. 

 

Figur 1. Frekvens av depressionsdiagnoser hos samtliga listade patienter i Skånes, 

Stockholms och Västra Götalands län mellan år 2011-2017. 

 

Sambandet mellan frekvens av depressionsdiagnoser och lokal befolkningstäthet för 

respektive vårdcentrals upptagningsområde, samt befolkningstäthet, inkomst och ålder 

inom respektive kommun för år 2015 (Tabell 3) undersöktes. Frekvens av 
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depressionsdiagnoser korrelerade inte med lokal befolkningstäthet (r = 0.040, p = .354). 

Inget samband återfanns heller mellan frekvens av depressionsdiagnoser och 

befolkningstäthet på kommunal nivå (r = -0.048, p = .268) eller ålder (r = 0.048, p = 

.260). En icke-signifikant negativ trend mellan frekvens av depressionsdiagnoser och 

inkomst återfanns dock (r = -0.079, p = .066) – alltså ju högre inkomst individen har, 

desto lägre chans för depression. Även korrelationsanalyser för variablerna 

befolkningstäthet, ålder och inkomst för respektive kommun mellan åren 2011-2017 

(för inkomst mellan 2011-2016) utfördes. Aggregaten för dessa korrelationsanalyser 

(Tabell 4) visar att inga signifikanta resultat eller trender kvarstår när samtliga år tas i 

beaktande. Inga samband förekommer för befolkningstäthet på kommunal nivå (r = -

.064, p = .289), medelinkomst (r = -.089, p = .128) eller medelålder (r = .057, p = .255).  

  

Tabell 3. Korrelationsanalys för år 2015 mellan frekvens av depressionsdiagnoser och 

lokal och kommunal befolkningstäthet, samt medelålder och medelinkomst hos 

invånarna inom respektive kommun. 

Variabel Pearson’s r p-värde 

Lokal befolkningstäthet .040 .354 

Kommunal befolkningstäthet -.048 .260 

Medelålder .048 .260 

Medelinkomst -.079 .066 

 

Tabell 4. Aggregat av p- och Pearson’s r-värden för korrelationsanalyser gällande 

frekvens av depressionsdiagnoser och kommunal befolkningstäthet, samt medelålder 

och medelinkomst hos invånarna inom respektive kommun mellan åren 2011-2017. 

 

Variabel Pearson’s r p-värde 

Kommunal befolkningstäthet -.064 .289 

Medelålder .057 .255 

Medelinkomst -.089 .128 
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Tabell 5. Fullständig redovisning av Pearson’s r och p-värden för befolkningstäthet, 

medelålder och medelinkomst inom respektive kommun mellan åren 2011-2017. 

                          Befolkningstäthet      Medelålder          Medelinkomst 

Årtal r p r P r p 

2011 -.069 .132 .114 .013* -.119 .010** 

2012 -.069 .129 .077 .088 -.143 .001** 

2013 -.029 .509 -.031 .483 -.061 .170 

2014 -.001 .980 -.006 .891 .029 .506 

2015 -.048 .260 .048 .260 -.079 .066 

2016 -.111 .010** .090 .038* -.103 .017* 

2017 -.125 .004** .113 .009**   

Noteringar. *p <.05 **p .<01 

 

I en fullständig redovisning ovan av alla p- och Pearson’s r-värden för samtliga 

korrelationsanalyser (Tabell 5) kan ses att det inte förekommer några regelbundna 

korrelat mellan de undersökta variablerna och frekvensen av depressionsdiagnoser i det 

tillgängliga materialet. Det är dock anmärkningsvärt att kraftiga korrelationer 

förekommer under vissa årtal för olika variabler. Dessa fynd reflekteras över under 

diskussionsavsnittet. Bland de 25 vårdcentraler med högst diagnosfrekvens mellan år 

2011 och 2017 var Västra Götaland kraftigt överrepresenterat (se Tabell 6). I något 

mindre mån var Skåne överrepresenterat när de 25 vårdcentraler med lägst 

diagnosfrekvens granskades (se Tabell 7). Faktorer inom länen tycks alltså ge ett 

kraftigt utslag på frekvens av depressionsdiagnoser.  
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Tabell 6. Redovisning av de 25 vårdcentraler med högst frekvens av 

depressionsdiagnoser, fördelat på län och årtal. 

 Skåne Stockholm Västra Götaland 

2011 - 1 24 

2012 - - 25 

2013 - - 25 

2014 - 1 25 

2015 - 3 22 

2016 1 - 24 

2017 1 - 24 

 

Tabell 7. Redovisning av de 25 vårdcentraler med lägst frekvens av 

depressionsdiagnoser, fördelat på län och årtal. 

 Skåne Stockholm Västra Götaland 

2011 20 3 2 

2012 20 5 - 

2013 22 3 - 

2014 15 7 3 

2015 17 7 1 

2016 12 12 1 

2017 13 10 2 
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4 Diskussion 
 

 

4.1 Observationer 

En första observation är skillnaden i korrelationsanalyserna från årtal till årtal. Det är 

svårt att spekulera kring vad som kan ha gett upphov till dessa variationer i 

signifikansvärdena, och om variansen beror på brus i insamlingsprocessen av statistik 

hos berörda verksamheter, eller om det finns ett underliggande fenomen som periodiskt 

sammanfaller med de undersökta variablerna. Oavsett vilket förekommer intressanta 

fynd i materialet, i synnerhet gällande länsspecifik variation av diagnosfrekvenser. Vid 

granskning av data framkommer även ett signifikant trendbrott i frekvensen av 

depressionsdiagnoser mellan 2016 och 2017 (Figur 1, s.10) från 4.01% till 3.67%. Detta 

är en minskning på -8.47% på ett år, vilket är anmärkningsvärt då den föregående 

sexårsperioden mellan 2011-2016 karaktäriserades av en kontinuerlig ökning på 35%. 

Detta kan delvis förklaras av implementeringen av Nationella riktlinjer för vård vid 

depression och ångestsyndrom (2017), vilken utgavs redan år 2016. Publikationen 

syftade till att öka användandet av evidensbaserade åtgärder avseende diagnostik och 

behandling, förbättrad registrering i nationella register och påverka resursfördelningen 

inom vården för att ge högt prioriterade tillstånd snabbare tillgång till effektiv vård. 

Förbättrade rutiner för suicidriskbedömningar, effektivt omhändertagande för att 

garantera patientsäkerhet och uppföljning av behandling identifieras av Socialstyrelsen 

som förbättringsområden, vilket kan ha fått genomslag i statistiken. Relaterat till 

studiens frågeställning – om ett samband förekommer mellan befolkningstäthet och 

frekvens av depressionsdiagnoser – ger studiens resultat inga entydiga indikationer på 

att så är fallet inom Sveriges gränser. Snarare tycks det vara ett underliggande fenomen 

som ännu inte operationaliserats på ett representativt sätt som ligger till grund för den 

ökande frekvensen av depressionsdiagnoser. Detta stämmer överens med det befintliga 

forskningsunderlaget, som inte heller har funnit ett generellt applicerbart orsakssamband 

mellan demografiska riskfaktorer och uppkomst av depression. 

 

4.2 Styrkor och svagheter 

Stora delar av de studier som gjorts gällande psykisk ohälsa och riskfaktorer har 

genomförts i ett kohort-format, medelst självskattningsformulär. Detta kan liknas vid ett 

bottom up-format, där man utgår från patienten och dennes relevanta förutsättningar - 

ålder, kön, socioekonomisk status och andra variabler - för att undersöka hur dessa 
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påverkar definierade utfall utifrån en bestämd frågeställning. Flera studier har 

genomförts på detta vis, bl.a. Weich et al. (2005, 2006), Hatch et al. (2011), Teckle, 

Hannaford & Sutton (2012), Pattyn et al. (2011), Sundquist, Gölin & Sundquist (2004), 

Vassos et al. (2016), Pedersen & Mortensen (2006), m.m. Syftet med den aktuella 

studien var att se ifall statistiska trender kunde upptäckas på top down-nivå, genom att 

använda sig av officiell statistik insamlad av samma vårdgivande institutioner som är 

ansvarig för vården av studiens population. Genom att utforma studien på detta sätt 

minskar risken för reliabilitetsfel på datainsamlingsnivå, samtidigt som bortfall 

karaktäristiska för studier baserade på självskattningsformulär undviks. I och med att 

datakällorna är på nationell nivå garanteras en procedurell standard för hur statistiken 

insamlats, vilket gör att felkällor på basis av heterogen metodik gällande datainsamling, 

som i vissa större, internationella epidemiologiska registerstudier (Wittchen & Jacobi, 

2005; Wittchen et al., 2011), pareras. Därtill utgör diagnoskriterierna för depressiv 

episod och recidiverande depression en objektivt definierad variabel. På grund av att 

studien förs på nationell nivå förekommer inte heller felkällor som grundar sig i 

internationell heterogenitet inom vård, teoretiska riktlinjer, praktiska ramverk, eller 

annat, vilket kan förekomma när studier eller metaanalyser genomförs över nationella 

gränser.   

 

Svagheter kan dock förekomma i form av bl.a. individuella bedömningar. Då 

tröskelvärdet för en diagnos avgörs av en kliniker som jämför patientens symptom med 

en lista av symptomkriterier finns risken att viss data går förlorad i kontakten mellan 

patient och vårdgivare. Det finns inte heller uppgifter om hur tränade eller erfarna de 

kliniker är som satt diagnoserna, vilket bedöms som en osäkerhet i de data som 

registrerat. Ytterligare ett fenomen att förhålla sig till är geografiska strömningar inom 

vårdcentralernas populationer, alltså att vissa personer väljer en annan vårdcentral än 

den som ligger närmast. Det kan handla om individer som vill ha tillgång till ett bredare 

spektrum av vård, och därför söker sig till större vårdcentraler i mer befolkade områden, 

eller individer som tvärtom söker sig till mindre vårdcentraler för att undvika långa 

köer. Möjligheten finns alltså att en del av de listade patienterna i en vårdcentral inte är 

representativ för den befolkningstäthetskvot som valts åt vårdcentralen.  

 

En studie (Wittchen & Jacobi, 2005) visade att kliniker som utbildats i kliniska 

tvärsnittsintervjuer, såsom SCAN, tenderar att konsekvent skatta lägre på 
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depressionsprevalens. Regional praxis, politiskt motiverade beslut, och ändringar i 

nationella riktlinjer kan också ge upphov till varians från ort till ort och/eller mellan år 

till år. Det kan inte heller helt uteslutas att skillnader i diagnosfrekvens kan bero på 

lokala variationer i inrapporteringen. Ytterligare en potentiell felkälla i epidemiologiska 

registerstudier kan finnas i skillnaden mellan antalet personer som uppvisar depressiva 

symptom och hur många av dessa som söker klinisk vård för sina besvär. Denna siffra 

tycks, inom en europeisk population, endast uppgå till cirka 25% enl. Wittchen & 

Jacobi (2005) och Wittchen et al. (2011). Socialstyrelsen nämner i 2017 års upplaga av 

sina Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom att somatisk 

komorbiditet är vanligt hos personer med depression och ångestsyndrom, och att detta i 

högre grad bör uppmärksammas inom hälso- och sjukvården. Förutom detta bör tas i 

beaktande att den data som tillhandahålls från vårdcentralerna är medelvärden som 

säger väldigt lite om deras sammansättning - relevanta variationer i vårdcentralspopu-

lationens ålder, kön, inkomst eller etnicitet kan inte kommas åt, vilket leder till en viss 

trubbighet i studier av denna design.  

 

4.3 Framtida forskning 

För att komma åt problemet med underdiagnosticering skulle en framtida forsknings-

ansats kunna kombinera en kohortdesign baserad på självskattningsformulär, med en 

epidemiologisk, registerbaserad design för att undersöka riskfaktorer i den relevanta 

populationen, samt hur många och/eller vilka individer med depressiva symptom eller 

annan psykisk ohälsa som söker vård för sina problem. Detta skulle bland annat skapa 

en större förståelse för depressiv etiologi, då individer som utvecklar depression då kan 

kontrolleras för bl.a. socioekonomiska, relationella och kulturella förutsättningar. Data 

från självskattningsformulären skulle även kunna kombineras med epidemiologisk 

registerdata, vilket skulle bidra till att förklara vilka patientgrupper som är mer eller 

mindre benägna till att söka klinisk hjälp genom att se på vilka faktorer som påverkar 

deras benägenhet att söka klinisk hjälp. Utifrån detta kan en ökad förståelse nås, om 

vilka riktade vårdinsatser som skulle behöva göras för att underlätta för de grupper som 

är minst benägna att kontakta vården. Om studien även genomförs longitudinellt kan 

även effekten av riktade insatser utvärderas över tid, över olika kohorter och 

patientgrupper, vilket skulle ge upphov till en sammanhängande bild där insatser, med 

relativt kort latens, kan utvärderas. Denna studie lyckades inte finna belägg för den 

aktuella frågeställningen, men framtida forskning skulle kunna utformas annorlunda för 
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att förklara orsakssambandet bakom de fynd som påvisats av tidigare forskning gällande 

urbanisering och depression (Sundquist, Gölin & Sundquist, 2004; Pattyn et al. 2011; 

Peen et al., 2010; Vassos et al., 2016; Vancampfort et al., 2017). 

 

4.4 Sammanfattning 

I denna studie utförd på en svensk population har inga regelbundna korrelationer 

påvisats mellan frekvens av depressionsdiagnoser och befolkningstäthet, medelålder 

eller medelinkomst av invånare på kommunal nivå. På basis av de vårdcentraler med 

högst respektive lägst diagnosfrekvens tycks länsspecifika omständigheter vara 

avgörande för frekvensen av depressionsdiagnoser. 
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