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Det är sedan tidigare känt att personer med en hög utbildning eller en hög inkomst har bättre 

hälsa och längre livslängd jämfört med lågutbildade och låginkomsttagare. Skillnader i de 

materiella levnadsvillkoren kan vara en del i förklaringen. Men hur man själv tänker och känner 

kring sin egen status eller position i samhället verkar också ha ett samband med hur man mår, 

oavsett vilken grupp man objektivt tillhör i termer av utbildning, yrke eller inkomst.  

 

Avhandlingen har studerat medelålders populationer i Sverige och Ryssland, och resultaten visar 

att sambandet mellan individens sociala status i samhället, psykosociala faktorer och hälsa gäller 

oavsett om objektiva eller subjektiva mått på social status används. Dessutom är de psykosociala 

resurserna ojämnt fördelade i befolkningen, så att de med låg inkomst, låg utbildning eller låg 

yrkesstatus har lägre nivåer av psykologiska resurser för att hantera livets utmaningar och 

stressmoment, än de med höga positioner. Detta samband verkar gälla oavsett om vi studerar ett 

kraftigt ojämlikt samhälle som Ryssland, eller ett samhälle med mindre skillnader som Sverige. 

 

Att även individens egen upplevelse av sin status eller position i samhället verkar spela roll för 

hälsan ser vi i två av studierna, där den ena studien tittade på vilka faktorer man tar hänsyn till 

vid skattandet av den egna (subjektiva) statusen. Traditionella statusmått som utbildning och 

inkomst var här viktiga för skattningen, men upplevd livskvalitet och olika psykosociala faktorer 

såsom självkänsla och känsla av kontroll över tillvaron var också betydelsefulla. Den andra 

studien tittade på hur människor som befinner sig i statusinkongruenta positioner mår psykiskt. 

Om man har en hög utbildning men tvingas ta ett jobb som inte motsvarar ens utbildnings- och 
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ambitionsnivå, vad händer då med hälsan? Resultaten visar att känslor av skam är vanliga bland 

individer som har hög utbildning och låg yrkesstatus, men att den här gruppen mår sämre än 

kongruenta grupper (de som har en utbildning som korrelerar med yrkesstatusen) även när skam 

tas bort ur ekvationen. Det är extra intressant eftersom en hög utbildning normalt sett hänger 

samman med ett gott hälsotillstånd, men detta gäller alltså inte för den inkongruenta gruppen.  

På grund av studiernas design går det dock inte att säga att en viss statusposition orsakar ohälsa, 

men man kan se att det finns ett samband. Som slutsats kan man säga att avhandlingen visar att 

psykosociala faktorers betydelse för hälsa inte går att bortse ifrån när man ska studera samband 

mellan social status och hälsa. Även subjektiva mått på social status kan ha betydelse för hälsan. 
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